Jaarverslag 2018 Kernraad Wognum

De Kernraad Wognum heeft in 2018 6x vergaderd.
De vergaderingen hadden alle een openbaar gedeelte, tevens is er na deze meetings 2x in
besloten kring vergaderd.
De opkomst van de vergaderingen was beter dan vorig jaar, er zit duidelijk groei in.
Bij de vergaderingen mochten we steeds verschillende wethouders, veel raadsleden en
inwoners van Wognum verwelkomen.
Samenstelling bestuur per 1 januari 2018:
Voorzitter: Bertus Schilder
Vicevoorzitter: Peter Koopman
Penningmeester: Chris Koenders
Secretaris: Ella Huisman
Notulist: Peter Koopman
Overige bestuursleden: Gerda de Fost; Marijke Lam, Ad Veken; Rob Wester
Beheer website: Ella Huisman
De Kernraad heeft de volgende werkgroepen:
1. Dagelijks Bestuur: Bertus, Ella, Chris
2. Jongeren contact: Gerda, Rob
3. Communicatie burgers: Ella, Marijke
4. Gemeentelijk Verkeer - en Vervoersplan ( GVVP) Rob, Chris
5. Nulmeting/subsidie beleid/WMO: Gerda, Marijke
6. Werkgroep toekomst visie Wognum: Ella, Marijke, Chris, Peter
7. Werkgroep openbare ruimte /woningcorporatie: Ad
8. Contactpersoon website: Ella, Chris
9. Contactpersoon ouderen, betrokken bij grijs (bestrating, fiets/voetpaden/straat): Ad, Rob
10. Volgen commissie 1: Bestuur en Middelen: allen
11. Volgen commissie 2: Grondgebiedzaken: Bertus
12. Volgen commissie 3: Samenleving: allen
Besproken agenda punten per maand:
Januari:
• Spreekrecht is aangevraagd door werkgroep Ogen en Oren inzake de situering van de
kermis. Voorstel is gebied rond café Stam aan te houden en aan te vullen tot en met
parkeerplaats Deen. (botsauto’s)
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•
•

De uitwerking Woonvisie van de gemeente wordt besproken; hierin o.a. de te
verwachten woningproductie tot 2025.
In dit jaar zal de problematiek en de voortgang rond de sporthal in de Bloesem en
gebruik door de Wognumse verenigingen c.q. Sew in iedere vergadering ter sprake
komen en over worden gediscussieerd.

Maart
• M. v.d. Haar maakt namens werkgroep Veilig Verkeer Bloesemgaerde gebruik van het
spreekrecht en verwoordt de wens om een voetpad te realiseren tussen Gieser
Wildemanlaan en voetgangersbrug.
• Vrijwilligersavond gemeente wordt geëvalueerd en als fiasco bestempeld. Er zal een
herkansing volgen in november.
• Er wordt gesproken over het beleid huurwoningen. Met name de situatie in B. C.
laan.
Mei
•
•
•

De situatie rondom de huurwoningen BC Laan en staat openbaar groen komt weer
ter sprake.
Het traject rondom de vergunningaanvraag en intrekking daarvan van de kermistent
wordt besproken.
De verkeerssituatie rond Oosteinderweg/Roele de Vries/Ursem wordt uitgebreid
doorgenomen.

Juli
•

Evaluaties van kermis en Veermanhof staan op de agenda, alsook de situatie
huurwoningen BC laan.

September
• De vergadering begint met een spreekbeurt van vertegenwoordigers van De
Zonnebloem die uitleg geven over hun activiteiten.
• WMO en wijkteams worden doorgesproken.
• Wethouder Kuiper geeft uitleg over de hoogte afvalstoffenheffing.
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November
• De discussie inzake de sporthal is een volgende fase ingegaan; er wordt gesproken
over het plaatsen van een opblaashal ter aanvulling in de capaciteit. M. Beemster,
penningmeester Spartanen neemt dit in zijn spreekbeurt mee.
• De aanleg Glasvezel buitengebied wordt besproken en een vervolg aangegeven
middels een verzoek aan de gemeente om een financiële bijdrage bij de aanschaf
hiervan.

Opgesteld 13 maart 2019
E. Huisman-Jonker; secretaris.
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