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Aanwezigen: Dorpsraad en belangstellenden: 
Simon Commandeur (CDA), Ferdinand Diergaarden (Gemeentebelangen), Jan Groenland,  Bert 
Wagenaar, Steven Wagenaar, Ad Veken, Frans Romp, Jacco Wiering, Don van Delft 
Namens Delta Fiber: Frank Bakker en Sonja Jansma 
Afbericht: Rob Wester, Tom Beerepoot en Jack Stam, Berthe van Engen 
 
Notulen 

1.   Opening 

Peter Koopman heet iedereen welkom 
 

2. Deltafiber presentatie glasvezelnet 

Deltafiber voert een glasvezelcampagne in de hele gemeente Medemblik. Maar omdat de 
gemeente groot is met veel verschillende dorpskernen, hebben zij er voor gekozen de campagne 
op te delen in 3 fasen. De eerste fase is nu van start gegaan. Deze campagne loopt in de kernen 
Benningbroek, Midwoud, Nibbixwoud, Oostwoud, Hauwert, Sijbekarspel, Wognum, Zwaagdijk-
Oost en Zwaagdijk-West. Op 9 oktober hebben zij feestelijk het Glasvezel Informatiepunt 
geopend. Deze tijdelijke winkel bevindt zich aan de Boogerd 6 in Wognum.  De deadline voor 
deze campagne is 15 december. Daarna volgen fase 2 en 3 (de rest van de gemeente Medemblik) 
die parallel gaan lopen van 6 december tot 16 maart 2022.  Deltafiber is netwerkbeheerder, 
daarnaast is een abonnement nodig (bijvoorbeeld bij Multifiber, Online.nl, Caiway, 
Heldenvan.nu, etc). Deltafiber organiseert informatieavonden in de verschillende kernen (25 
oktober a.s. bij Café Stam) en online op 15 november a.s. In november en december zijn 
inloopavonden.  Belangstellenden voor glasvezelnet kunnen zich aanmelden via een link van de 
verschillende verenigingen (Spartanen, MOC, Upsilon, etc.). Bij aanmelding via een vereniging 
ontvangt deze € 50 per aanmelding. 
Het van glasvezelnet wordt aangelegd door de straat, daarnaast komt er een schouwer bij huis. 
Per huis wordt overlegd over de plaats van binnenkomst, waarna een kabel door de voortuin 
wordt aangelegd. 
Bij Ziggo werkt de huisaansluiting via een Coax-kabel, upload en download is niet gelijk. Bij 
glasvezel is up- en download wel gelijk. Gekoppelde e-mailadressen van KPN en Ziggo wijzigen.  
Het abonnementsgeld is ongeveer gelijk. De capaciteit van glasvezel is oneindig. 
De grotere industrieterreinen worden apart benaderd, de kleinere gaan in deze campagne mee. 
Een later aansluiting kost meer geld dan bij deze campagne en zal ongeveer € 650 bedragen.  
Deltafiber zal de aanleg van het glasvezelnet doorzetten bij een aanmelding van 25% van de 
huishoudens en de aansluitkosten zijn dan € 35. Voor huurwoningen wordt contact gezocht met 
de woningbouwverenigingen, de betreffende huurder beslist zelf over de eventuele aanleg. 
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3. Mededelingen en Vaststellen van de agenda.   

* Snelheid Conferencelaan 
De meetapparatuur van de Gemeente is er nog niet. Nico Braas heeft contact gezocht met Stefan 
Aarts van de Gemeente Medemblik (projectmedewerker). Dit onderwerp zal in het gesprek met 
de Gemeente aan de orde komen over de Kernvisie. 
Verder zijn er geen mededelingen. 
 

4. Binnengekomen stukken/mails:   
(mails die betrekking hebben op de agendapunten worden daar automatisch in behandeld) 

a. Gemeente Medemblik: 
- interview dorpsraden Quickscan bestuurskracht 
- beantwoording brief overlast loslopende honden Kreekbos 
- afvalbakken Boogerd plaatsen en vervangen 
- workshop sociale media 
b. Brief Groen Links bijeenkomst Woningbouwplannen 
c. Mail Gemeentebelangen inpunt verkiezingsprogramma 
d. Mail Monique Bankras NHD/Mediahuis nieuw aanspreekpunt voor Wognum 
 
Ad. a. 
- Quickscan/Peter is geweest. Het wachten is op de uitslag (eind november), deze wordt 
gepresenteerd. 
- Overlast loslopende honden. Geen reactie van de Gemeente. Beantwoording van mail door de 
Gemeente is lastig. 
- Afvalbakken zijn geplaatst; 2 slingerbakken die een signaal geven als deze bijna vol zijn en 8 
grotere bakken, die regelmatig worden geleegd. 
- Workshop sociale media; Ella en Margo gaan hier naartoe. 
 
Ad. b. 
De bijeenkomst over de woningbouw wordt door Groen Links als een politieke uiting gezien. Dat 
wordt door de Dorpsraad niet zo gezien. De Dorpsraad wil laten zien wat er mogelijk is en heeft 
e.e.a. naar de partij gecommuniceerd.  
 
Ad. c. 
Input op verkiezingsprogramma’s geven wij niet. We willen onafhankelijk blijven. Iedereen is van 
harte welkom op onze Openbare Vergaderingen. 
 
Ad. d.  
Monique Bankras is de opvolger van Coen van de Luytgaarden bij het NHD. 
 
 
Uitgaande mail: (mails die betrekking hebben op de agendapunten worden daar automatisch in behandeld) 
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5. Notulen en Actielijst 23 juni 2021 

De notulen van 23 juni 2021 zijn goedgekeurd. 

6. Stand van zaken Bloesem/blaashal 

De wethouder lijkt de bal bij Spartanen te leggen. Er komt weinig van de grond op deze manier. 
Ook het lange termijn accommodatie beleid wordt opgeschoven. De onderhandelingen blijven 
gaande.  

7. Subsidie afbouw/stopzetting  

Alle subsidies worden afgebouwd. De beslissing van de Gemeenteraad (het beslissende orgaan 
voor deze besluiten) valt komende woensdag (27-10-2021). 

8. Stand van zaken nieuwbouw Wognum 

Geen nieuws. 

9. RES: Kreeklanden gasloos 

Ella is vorige week naar een bijeenkomst voor Dorpsraden/Dorpen met een kansrijke wijk 
geweest. Communicatie is belangrijk bij dit onderwerp. Er zal niet van bovenaf worden opgelegd. 
Er wordt gezocht naar een constructieve samenwerking met inwoners van de kansrijke wijken. 
Bij de enquête was de respons 25% van de adressen in de Kreeklanden, 95% van de 
respondenten maakt zich zorgen over de kosten.  
Komende dinsdag (26-10-2021) is een wijkbijeenkomst, waarbij meer informatie wordt gegeven 
over de kosten, tijdspad, maatregelen, particuliere initiatieven, zonnepanelen, isolatie-actie, 
rijksbijdrage voor huurders, individuele maatregelen. 
Er wordt niet ingezet op collectieve maatregelen als een warmtenet. 

10. Electrische deelauto’s  

Frank en Jan zijn 4 tot 5 weken geleden, samen met twee mensen van de Electrische Deelauto’s 
door Wognum gegaan. Zij hebben vorige week locaties ingediend bij de Gemeente voor 4 
laadpalen (= 8 auto’s). Voor meer informatie: www.zonnecooperatiewestfriesland.nl . 

11. Rondvraag 

Gerda heeft een mail ontvangen over Wijkteam West van de Gemeente. Ella neemt contact op 
met Karin. 
Peter; Hans Boukens van de OVWN (Ondernemers Vereniging Wognum Nibbixwoud)  heeft 
gemeld dan het Industrieterrein A7 West vol is, de ontsluiting hiervan is slecht. Voor een nieuw 
industrieterrein wil Hans Boukens in gesprek met de Gemeente en/of gemeentelijke fracties. 
 
Peter sluit de vergadering rond 21:35 uur. 
 

### 

http://www.zonnecooperatiewestfriesland.nl/

