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Aanwezigen Dorpsraad: Peter Koopman, Ella Huisman, Evelien Salman, Frank Last, Jan Swagerman, 
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En belangstellenden 
Afbericht: Alice Wallaart 
 
Notulen 

1.   Opening 

Peter opent de vergadering en heet alle dorpsraadleden en belangstellenden welkom. De 
Dorpsraad is destijds opgericht met de taak de gemeente gevraagd en ongevraagd advies te 
geven. Toen we enkele jaren terug aangaven dat verplaatsing van de sportvelden kansen zou 
geven voor woningbouw werden we niet serieus genomen. Ook met het verdedigen van het 
door ons gesteunde burgerinitiatief voor woningbouwplan De Commandeur werden we door 
diverse politieke partijen niet voor vol aangezien. We steken vrijwillig en onbetaald veel vrije tijd 
in de Dorpsraad. Het is dan ook wrang dat je dan “geheime” plannen voor de eerdergenoemde 
verplaatsing van de sportvelden uit de pers moet vernemen en er niet de moeite wordt genomen 
ons eerst een mening te vragen. De Dorpsraad is voor gemeenteraad en ambtenaar nauwelijks 
van belang. Een uitspraak: de Dorpsraad bestuurt de Gemeente niet. Zeker nu de verkiezingen 
achter de rug zijn, heeft de politiek ons kennelijk niet meer nodig. Het vertrouwen in de politiek 
is afgenomen. Maar toch moeten we verder met elkaar. 

2. Mededelingen en vaststellen van de agenda.   

Er zijn geen mededelingen en de agenda blijft onveranderd. 

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

a. Gemeente Medemblik: 
- uitnodiging Klankbordgroep 1 maart initiatief Grote Zomerdijk 4 
- informatienota 2e sporthal Wognum 
- informatie nota’s GVVP (en uitnodiging stakeholdersbijeenkomst 29/3) en Wonen 
- inspiratiebrief Opbouwwerkers 
- mail suggesties opvanglocaties vluchtelingen 
- subsidieaanvraag 2023; in behandeling bij onze penningmeester. 
- drukte op stroomnet; mail 6 april 2022. Netbeheerder Liander werkt hard aan uitbreiding van 

het elektriciteitsnet door het vervangen van transformatoren en een extra transformator in 
2026. 

b. Mail Jan Blauw (Volleybalvereniging) evenementenkalender. 
- De evenementenkalender bestaat al op de Gemeentelijke website en de komende 

evenementen worden een maand vooruit gepubliceerd in het Walhalla. 
c.  Mail Sweco uitnodiging bijeenkomst onderzoek huisvesting buitenlandse werknemers 
 
Uitgaande mail: (mails die betrekking hebben op de agendapunten worden daar automatisch in behandeld) 
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4. Notulen en Actielijst 23 februari 2022 

De notulen worden goedgekeurd met dank aan Evelien Salman. 

5. Stand van zaken nieuwbouw Wognum  

a. De Commandeur en burgerinitiatief “bouwen”  
Frank en Ella zijn hebben de vergadering bijgewoond. De commissievergadering werd 
voorgezeten door Jack Stam (hier aanwezig). Er werden twee niet inhoudelijke vragen gesteld 
aan de Dorpsraad. De Gemeenteraad heeft het plan De Commandeur terzijde gesteld. Alle 
woningbouwplannen zijn gelijk gesteld. Jack Stam was als enige tegen. 
Bar Huisman merkt om dat als een versnelling was voorgesteld, hij had voorgestemd. 
b. Scholtens is met de Gemeente in gesprek; het plan is kansrijk mits…  
c. Bloesemgaerde West; reactie Dorpsraad: de ontsluiting vormt een knelpunt, zoals in de 
vorige vergadering is aangegeven. 
d. De Smederij; idem aan c. 
e. Appartementen Kamp; zit weinig schot in. 
f. Bloesemgaerde Noord: bestemmingsplan wordt aangepast en deze zomer ingediend. 
Jack: Het eerder genoemde plan op de voetbalvelden van de Spartanen waarmee Peter de 
agenda opende, is in de publiciteit gebracht door RTV West-Friesland. Het bestuur van de 
Spartanen en de Gemeente weten van niets. 

 

6. RES: Kreeklanden gasloos   

RES. Op 15 maart 2022 is een bijeenkomst geweest en op 1 april 2022 is een enquête uitgezet. 
Gasloos is een stip op de horizon voor 2050, ze willen mensen enthousiast maken. Ongeveer 27 
van de 450 woningen hadden zich aangemeld, waarvan 2 woningen ook daadwerkelijk doorgaan. 
De BTW gaat binnenkort van de zonnepanelen af. De grootste stimulans om over te gaan naar 
gasloos is de gasprijs. 
Uit het publiek komt de vraag waarom de Kreeklanden als kansrijk is aangemerkt. Ella antwoordt 
dat de gemeente aangeeft dat onder meer is ingeschat dat de verwarmingsketels aan vervanging 
toe zijn, omdat de wijk ongeveer 25 jaar oud is;. Niemand wordt gedwongen hieraan mee te 
doen. Het aanwijzen van een kanswijk is een verplichting vanuit het kabinet. 
Samenwerking dorpsraden m.b.t. datacenters (mail Dorpsraad Onderdijk). Er wordt 
ondersteuning gezocht van de Medemblikker dorpsraden om de komst van nog meer 
datacenters in de Wieringermeer, aan onze kant, tegen te gaan. Laatst is het plan van een nieuw 
datacenter in Zeewolde teruggefloten. Het Waterschap was niet goed geïnformeerd. Datacenters 
verbruiken veel energie en drinkwater. Bart oppert dat de datacenters mee zouden moeten 
betalen aan versterken van de dijken nu de waarde van de opstal omhoog gaat. We blijven de 
ontwikkelingen kritisch volgen.  

7. Bloesem/blaashal Stand van zaken 

Geen nieuws 
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8. Electrische deelauto’s vervolgplannen 

Op 7 april jl. ontvingen we het bericht dat dezelfde avond een inkoopavond was bij Bantam. De 
belangstelling Hoogkarspel valt enigszins tegen.  
Bart: In onze woonplaats staat plaatsing van de publieke palen in de planning voor de Lange 
Regel, waarna de eerste twee auto’s neergezet. Nuon is de bottleneck. Waarschijnlijk wordt 2 
mei a.s. niet gehaald, de hoop is gevestigd op de 2e helft van mei. 

9. GVVP (Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan) 

Rob en Peter zijn samen naar de bijeenkomst geweest. Het GVVP heeft de status van een advies. 
Sinds 2014 is er geen nieuw GVVP gemaakt. Ieder was voor de eigen dorp bezig. Binnenkort 
worden alle nieuwe soorten voertuigen toegelaten. Het kaart met knelpunten is openbaar. De 
eerste stap is om een advies te maken. 

10. Kermiscomité 

Het comité heeft verwoede pogingen gedaan voor nieuwe attracties. Die komen er aan, maar de 
kermis gaat nog één jaar op oude voet verder. Volgend jaar komen er mogelijk andere attracties. 
Er komt een bemande toiletvoorziening. Door steun van de ondernemers wordt een kermiskrant 
uitgegeven en is er een officiële opening met een (gesponsorde) act. Berthe is in gesprek met 
ouderen voor wat betreft hun wensen. Er komt een omleiding (met borden twee kanten op). 
Positief verhaal. 

11. Rondvraag 

Dirk vraagt naar het verkeersplan. Dit wordt meegenomen door Arcadis in verdere plannen. 
Er moet voor nieuwbouw eerst ontsluiting geregeld worden.  
Bart; klimaatcircus was erg leuk, juni/juli volgen er meer. 

12. Sluiting om 21:00 uur 

Na de sluiting neemt de Dorpsraad afscheid van Gerda de Fost. 

 
 

 


