Notulen vergadering 18 januari 2017
Afwezig Bertus, Cees en Ad.

1. Opening van de vergadering door Peter met een welkom voor de aanwezige burgers en raadslid.
2. Spreekrecht bewoners, wordt geen gebruik van gemaakt.
3. Vaststellen van de agenda, aanvulling bij punt 5.
4. Notulen 23 november 2016 en actielijst, worden goedgekeurd, met dank aan notulist.
5. Binnengekomen stukken/mails
a. Mail Gemeente inzake voortgang kernvisies. We wachten af wat de verdere stappen zijn vanuit de
Gemeente. De KR heeft genoeg aan informatie gegeven over dit onderwerp.
b. Mail Gemeente uitnodiging nieuwjaarsreceptie, deze mail was erg laat verzonden ( 2-1-2017
verstuurd, receptie was op 5-1-2017)
c. Mail raadslid Jack Stam inzake vermelding “Wognum” op akten. Vanaf 1 januari 2017 wordt op
akten van de burgerlijke stand de woonkern vermeld. Op paspoorten, rijbewijzen etc blijft “Medemblik”
vermeld, dit is wettelijk bepaald.,
d. Mail J. Overboom (11-1-2017) inzake gebruik hars sporthal door het eerste, tweede en derde van
S.E.W. Afspraak is dat het eerste en tweede van S.E. W. gebruik mogen maken van hars maar dit ook
verwijderen na gebruik van de sporthal. Dit gebeurd niet en hierdoor ontstaan er ongelukken bij andere
gebruikers. Ook zit er hars op deuren. KR raad aan om eerst zelf met de verenigingen die hier ook last
van hebben contact op de nemen met het bestuur van de spothal. KR wil wel een ondersteunende brief
sturen naar het bestuur van de sporthal. Mocht dit alles niet tot tevredenheid leiden dan is de volgende
stap naar de Gemeente toe omdat zij de eigenaar zijn van de sporthal. Ook het uitwijken naar andere
locaties omdat in de sporthal een ander evenement, bv markt georganiseerd wordt, geeft irritaties.
Hebben de scholen hier ook last van?
e. mail voor uitnodiging vrijwilligers cursus aanbod.
f. Mail naamsverandering Vereniging van Kleine kernen. Wordt vanaf nu: Dorpswerk Noord-Holland'
mailadres van het bestuur: : secretaris@dorpswerknh.nl
Email:: dorpen@dorpswerknh.nl

06 - 1330 5403

Informaitie : www.dorpswerknh.nl

g. Woningbouw voormalig politiebureau Wognum. Het College is in principe bereid medewerking te
verlenen aan de realisatie van twaalf appartementen in het voormalig politiebureau in Wognum. Dit
ondanks het feit dat het plan niet past binnen het bestemmingsplan Dorpskernen IV. Het college is van
mening dat het project geschikt is voor de locatie. Voordat het college zich definitief uitspreekt moet
een klankbordgroep zich positief uitspreken. De klankbordgroep kan in het kader van burgerparticipatie
besluiten om de dorpsraad, directe omwonenden en belanghebbenden uit te nodigen voor een overleg.
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Het college adviseert dit ook in dit geval te doen.

Actielijst

Data
12015
112016

28
7
30
5
30
6

Onderwerp
Nieuws voetpad Nieuwe Weg 2017

Wie
Chris

Eraf

Doorsturen informatie verbetering rotonde Bloesem

Ella

18-1

Besteding zorggeld gemeente Medemblik, zie punt 8 van Gerda,
vergadering 17-1-2017
Marijke, Chris

18-1

6. Jaarverslag wordt doorgenomen en met wat kleine aanvullingen goed gekeurd, met dank aan Ella. Kan
op de website geplaatst worden.
Rob merkt op dat Karin Kaag (kernconsulent), via de mail antwoord heeft gegeven op vragen vanuit de
vorige vergadering. Dit is nog niet terug gecommuniceerd naar de inwoners van Wognum. Dit is wel de
bedoeling. De KR moet zich meer kenbaar maken in de Walhalla door korte berichtjes te leveren.
Misschien een agenda punt van maken?

7. Over het financieel jaarverslag geeft Chris uitleg. Vraag vanuit de aanwezigen is of er een
onafhankelijke kascontrole is, hierop kunnen we bevestigend antwoorden. Na goedkeuring gaat het
financieel jaarverslag naar de Gemeente.

8. Verslag gesprek coördinator wijkteam is naar iedereen gestuurd. Er is in goede harmonie gesproken
met elkaar, maar nog niet alles is in orde. Belangrijk voor ons is dat het wijkteam bereikbaar is en dat
de inwoners weten hoe en wanneer ze het wijkteam kunnen bereiken. Daarnaast is het belangrijk dat
de geboden hulp ook daadwerkelijk resultaat heeft. WE blijven contact houden met het wijkteam
hierover.

9. Komst statushouders; zijn de scholen er ook klaar voor/ notitie mail gemeente 6/12. De kinderen die
nu naar Wognum komen gaan eerst naar de nieuwkomers klassen in de omgeving, bv Hoorn of
Medemblik. Daarna komen ze in bij de reguliere scholen. Scholen en Gemeente hebben hierover
contact met elkaar.

10. Gunning renovatie Oosteinderweg Heijmans, dit was al in beeld voor de problemen die er nu zijn met
Heijmans. Voor het project aan de Oosteinderweg is Martijn Mantel het aanspreek punt bij vragen.

11. De gemeenschapsveiling die georganiseerd wordt door SV Spartanen en andere verengingen heeft
onze aandacht. Door Chris en Ella worden we op de hoogte gehouden over het verloop hiervan.
Actie 309 Chris, Ella

12. Bouw Speelwagenterrein. Via de krant vernomen dat hier 42 appartementen mogen komen en dat de
apotheek (zorgcentrum) zich op de begane grond wil vestigen.
Er is begonnen met de aanleg van een lunchroom van E. Rood tussen de twee parkeerplaatsen van
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DEEN en de Lidl in. Erboven komt een woning.

13. Rondvraag
* Hoe werkt het aan-en af treden van het Kernraad bestuur geregeld? Dit wordt door Ella op de
website van de KR gezet.

Actie 307 Ella

* wat is er gebeurd met de metingen die verricht zijn langs de A7 nadat men geklaagd heeft over
geluidsoverlast? Dit is ons niet duidelijk. Ella neemt contact op met Harry Nederpelt hierover.
Actie 308 Ella
* Door de Gemeente is een aankondiging gedaan van het niet meer vermelden van collectes in de
media. Er moet nog wel een vergunning aangevraagd worden om een collecte te lopen, dan is het een
klein moeite om dit gelijk te vermelden in de media. Dit geeft duidelijkheid en geen 'wildgroei' van
ongewenste collectes.

Actie naar Gemeente toe? Wie?

* Er is budget voor het volgen van een cursus gerelateerd aan de Kernraad activiteiten. Is er iemand
die hier gebruik van wil maken?
* Speerpunten voor het komende jaar (jaren?) alvast doorgeven voor de volgende vergadering zodat
ze op de agenda gezet kunnen worden.

Actie 310 iedereen

*Er is een datalek geweest bij de Gemeente Medemblik. Hier heeft men verder weinig over gehoord.
De politiek laat het hier niet bij zitten en wil weten hoe dit in het vervolg te voorkomen is.
* De natuurspeeltuin heeft nog wat geld over waardoor de speeltuin nog iets uitgebreid kan worden.
Er komen oa nog fietsen rekken en een bord met de 'spelregels' van de natuurspeeltuin. In het
voorjaar volgt nog een officiële opening.
* een compliment voor de politie, Gemeente en wijkagent van Wognum voor de fijne samenwerking
tussen hen en de burgerwacht van Wognum. Er zijn korte lijnen wat het overzichtelijk houd. Elke
maand wordt er een verslag naar de wijkagent gestuurd.
* Bert de Jong (PvdA) merkt op dat communicatie naar en van de Gemeente nog steeds een heikel
punt is. Blijf dit benoemen. In het vervolg zal Patricia de Haan namens de PvdA de vergaderingen van
de KR zoveel mogelijk bezoeken.

14. Actielijst voor 22 maart 2017
Data
Onderwerp
128 Nieuws voetpad Nieuwe Weg 2017, blijft op de actie lijst
2015 7
staan om het te blijven volgen
130 Vermelden van aan- en aftreden van bestuur op de
2017 7
website
30 Informatie bij H. Nederpelt over geluidsoverlast van
8
omwonenden langs de A 7
30 Voortgang veiling verengingen Wognum
9
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Wie
Chris

Eraf

Ella
Ella
Ella, Chris
3

31
0

Speerpunten voor het komende jaar (jaren) doorgeven
voor volgende vergadering.

iedereen

Vergaderschema 2017
22 maart
+ besloten vergadering/ notulen eerdere besloten vergadering
31 mei
19 juli
+ besloten vergadering/ notulen eerdere besloten vergadering
20 september
22 november
+ besloten vergadering/ notulen eerdere besloten vergadering
Evaluatie KR/ rooster van aftreden
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