
 
NOTULEN OPENBARE VERGADERING 23 FEBRUARI 2022  Cafe Stam 

Aanwezig Dorpsraad : Peter Koopman, Ella Huisman, Han Staal, Alice 

Wallaart, Rob Wester, Jan Swagerman, Frank Last en Evelien Salman 

En belangstellenden. 

 

1. Opening. 

Peter heet alle dorpsraadleden en belangstellenden van harte welkom bij de vergadering.  

Hij wil nogmaals benadrukken, hoewel het gezien de publicaties in de Walhalla van de 

afgelopen tijd en ook hetgeen in de komende editie hiervan staat, lijkt of de Dorpsraad 

politiek gekleurd is, we een onafhankelijk adviesorgaan zijn. Wij zijn aan geen enkel partij 

gebonden en spreken ook geen enkele voorkeur uit. We geven slechts advies. 

 

Dit beeld is misschien wel versterkt omdat de Dorpsraad het verkiezingsprogramma van 

meerdere partijen in ontvangst genomen heeft, zowel fysiek als via de mail. Inmiddels zijn de 

programma’s van de meeste partijen ontvangen en doorgestuurd naar alle leden. 

 

Presentatie sportakkoord. 

We hadden gedacht dat de opstellers/gangmaker achter het akkoord van de gemeente hun 

plannen vanavond wilden presenteren. Zij willen dit echter alleen aan alle dorpsraden 

gezamenlijk doen en niet 17x hun verhaal komen vertellen. Er is een sportakkoord opgesteld 

om de inwoners meer in beweging te krijgen. Hiervoor is een bedrag van € 3.000 beschikbaar 

voor nieuwe initiatieven. U zult hier nog nader over horen. 

 

2. Mededelingen en vastellen van de agenda. 

Er zijn geen mededelingen en geen extra agendapunten. 

 

3. Binnengekomen stukken / mails: 

Gemeente Medemblik: 

- Uitnodiging Klimaatcirus 

- Uitnodiging gezamenlijke bijeenkomst Dorpsraad en college. 3 leden van de Dorpsraad 

hebben een gesprek gehad met het college en de nieuwe gemeentesecretaris Anky 

Griekspoor. Besproken is waar de gemeente en de Dorpsraad momenteel mee bezig zijn. 

Mail H. Sprong Kreekbos over de hondenoverlast 

Uitnodiging overhandiging burgerinitiatief. Frank Last heeft dit overhandigd ter beoordeling. 

We wachten af.  

Huiskamerbijeenkomsten. Er is een initiatief in ontwikkeling (vanuit Gemeente en vanuit het 

Leger des Heils) om huiskamerbijeenkomsten te organiseren voor mensen die eenzaam of 

alleen zijn. Gedacht wordt hierbij aan het Trefpunt. Diens bestuur gaat hierover in overleg 

maar wijst ook op andere mogelijkheden zoals hier bij Stam. Vanuit de zaal worden nog de 

mogelijkheden bibliotheek en kantine Spartanen genoemd. 

Diverse mails met verkiezingsprogramma’s. 

 

4. Notulen en actielijst 8 december 2021. 
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Evelien heeft als opmerking dat ze geen “last” heeft van de 

verlichting van de Poolse supermarkt maar zich erover verbaast 

dat een dichte supermarkt zoveel verlichting moet voeren, 

blijkbaar. 

 

5. Jaarverslag 2021. 

Secretaris Ella Huisman doet verslag over het afgelopen jaar.  

Hoewel de openbare vergaderingen door Corona perikelen wat lastig te organiseren waren, 

zijn via teams de meeste besloten vergaderingen wel door gegaan. 

Ella geeft een kort en bondig overzicht per vergadering van het afgelopen jaar. Er was vooral 

veel aandacht voor: de woningbouw, het initiatief van de deelauto’s, de gasloze Kreeklanden, 

de verkeersdrukte op diverse punten in Wognum en de overlast van het Kreekbos. 

Er zijn geen op- of aanmerkingen op het jaarverslag. 

 

6. Stand van zaken nieuwbouw Wognum. 

De Dorpsraad ziet graag spoedig bouw van woningen voor Wognummers maar vindt de 

momenteel rondgaande uitgebreide plannen te grootschalig. We willen verantwoorde 

uitbreiding van het woningbestand, waarbij bouwen voor de eigen inwoners voorop staat.  

We moeten niet in sneltreinvaart van 2400 naar 3000 woningen; wat moeten we als de 

bevolkingsgroei stagneert en we achterblijven met een dorp waarin de overloop uit 

Amsterdam e.o. een groot aandeel heeft. Bovendien houden wij ons aan de Kernvisie 2019 

waarin wij een gecontroleerde groei aangeven met een gedifferentieerd aanbod en een 

goede ontsluiting. 

 

De Commandeur en bewonersinitiatief “bouwen”. De Commandeur zal door zijn 

buitenstedelijk karakter nog lang op zich laten wachten en daarom hebben we naar het 

voorbeeld van Wervershoof een burgerinitiatief ingediend om zoveel mogelijk het proces te 

versnellen. Het plan is gedifferentieerd en bovendien zijn er goede 

ontsluitingsmogelijkheden, misschien zelfs in de toekomst voor de Bloesemgaerde. 

Hierbij hebben we als Dorpsraad aangegeven dat een te bouwen randweg met aansluiting op 

de Westeinderweg – (Bloesemgaerde Noord) en de AC de Graafweg c.q. Nieuweweg zeer 

wenselijk is om het bestaande wegennet binnen de bebouwde kom zoveel mogelijk te 

ontlasten. 

 

Scholtens. Dit plan ligt op de initiatieftafel bij de gemeente. Er kan op redelijk korte termijn 

gebouwd worden, de ontsluiting richting A7 is goed. Alleen willen we wel graag dat Scholtens 

zelf, met de gemeente, er zorg voor draagt dat de kansen benut worden en niet dat wij als 

Dorpsraad als breekijzer gebruikt worden. 

 

Bloesemgaerde West. In de vergadering over woningbouw in augustus 2021 hebben we 

aangegeven het plan op zich aantrekkelijk te vinden. Het is volgens ons echter buitenstedelijk 

en heeft nog een jarenlang traject te doorlopen. Ook hebben we aangeven dat we de 

ontsluiting onvoldoende vinden. Dit plan heeft alleen kans van slagen als er via de 

Commandeur een ontsluitingsweg naar de Nieuweweg/AC de Graafweg komt. 

 

De Smederij. Dit plan is in onze beleving fantasieloos, niet gevarieerd en zeer slecht 

ontsloten. 
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7. Stand van zaken RES. Kreeklanden gasloos. 

In maart komt er wederom een avond vanuit de gemeente 

over de stand van de RES in de kansenwijken. Dit laatste met 

de meningen van de bewoners en een plan van aanpak voor de komende 2 jaar.  

Hier zijn geen aanvullingen op, we moeten het afwachten. 

 

8. Bloesem / blaashal, stand van zaken. 

De gemeente zoekt een oplossing voor de sporthalproblematiek, niet alleen in Wognum. Hier 

is 2 jaar voor uitgetrokken. Een blaashal komt en i.i.g. niet hebben wij begrepen. 

Han geeft aan dat de ontwikkelingen stil staan. Er is een conflict over de financiering. Dat het 

voorzitterschap van SEW gewisseld is, is geen pluspunt in deze discussie. Het plan zal over de 

verkiezingen heen getild worden. Ook hier zullen wij de ontwikkelingen afwachten.  

 

Padelbanen Tennisvereniging. De aanvraag voor de aanleg van 4 padelbanen is ingediend. 

De geluidsoverlast die deze banen met zich meebrengt is nog een vraag. De banen komen op 

grond van de vereniging, de huidige parkeerplaatsen blijven behouden. 

 

Er wordt een opmerking gemaakt dat de kantine van de Bloesem wel erg vaak dicht is. De 

reden hiervoor zal Corona zijn, open zijn voor 3 man is niet lonend maar dicht zijn is ook niet 

erg klantvriendelijk. Hopelijk wordt ook dit met de huidige versoepelingen snel beter. 

 

9. Electrische deelauto’s vervolgplannen. 

Initiatiefnemer Alex Bezemer is helaas veel te vroeg overleden. Bart Huisman heeft zijn taken 

overgenomen. Er loopt een aanvraag voor 2 laadpalen op de Lange Regel, niet links maar 

recht. Dit i.v.m. de plek voor de dierenambulance aan de rechterkant. 

Vanaf eind maart kan alles gaan lopen. Belangstellenden voor het project kunnen zich 

aanmelden. Verwacht wordt dat in april de eerste ritjes van start kunnen gaan. 

 

Overigens beschikt Wognum momenteel over een goede hoeveelheid laadpalen voor 

electrische auto’s. 

 

10. Recycleplan 1e bevindingen. 

Er zijn verschillende meningen. Probleem is wel dat er meer zwerfafval ontstaat (een grijze 

container geleegd op de Zomerdijk en extra zakken naast de ondergrondse containers). 

Vraag is even in hoeverre de storm van de afgelopen dagen hier debet aan is geweest.  

Rob geeft hier een korte toelichting op. Het plan moet nog even wennen. Veel problemen 

kunnen via contact met de klantenservice opgelost worden. 

Zaak is dat mensen overlast, te vroeg neerzetten of misbruik aangeven bij de gemeente of 

HVC. Als zij niets vernemen, kunnen ze er ook niet op anticiperen. Overlast melden dus, via 

de Fixi app of HVC! 

 

11. Hondenoverlast Kreekbos. 

Er is een nieuwe ambtenaar aangesteld oom duidelijkheid omtrent aanlijnplicht en overlast 

in kaart te brengen. In het broedseizoen wordt in natuurgebieden aanlijnen verplicht.  Wat is 

hier mogelijk en hoe zit het met een losloopgebied. We wachten de bevindingen van de 

nieuwe dame even af. 
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12. Rapport bestuurskracht gemeente Medemblik. 

Het moet anders. In de komende raasperiode zal getracht 

worden de verhoudingen tussen bestuur onderling en tussen 

bestuur en uitvoerende ambtenaren te stroomliljnen en het 

vertrouwen te herstellen.  De geinterviewde voorzitters van de dorpsraden hebben dezelfde 

informatie gehad als wij allemaal via het persbericht in de krant. 

 

13. Verkeerszaken: drukte Hoornseweg / herinrichting HHNK. 

Aangeven was door een aanwonende van de Hoornseweg dat de weg was afgekeurd. Dit 

blijkt niet het geval te zijn. Er moet wat gebeuren maar wie gaat het bedenken en wie gaat 

het betalen; de gemeente, HHNK Hoorn of de provincie. Ook over de Westeinderweg richting 

Wadway is een brief gekomen, dit lijkt af en toe wel een racebaan. 

Door de ziekte van de burgemeester is een overleg hierover even op de lange baan 

geschoven maar het heeft zeker de aandacht 

 

14. Rondvraag. 

Berthe maakt een opmerking over het feit dat er zo snel in Wognum doorgegeven is dat het 

oud papier niet werd opgehaald i.v.m. de storm. Zeer goed geregeld. Een volgende keer ook 

Sweelinckhof meenemen hierin. 

 

Bart geeft aan dat vragen over het Groen Links programma altijd welkom zijn.  

 

Naar aanleiding van een eerder agendapunt over het verkeer, wordt de opmerking gemaakt 

dat niet alleen op de Westeinderweg maar ook op de Verlengde Kerkweg, veel te hard 

gereden wordt. 

 

Verder geen opmerkingen in de rondvraag. 

 

Peter dankt alle leden en belangstellingen voor hun aandacht en inzet en sluit de 

vergadering. 

 

 

 

 


