KERNVISIE
DORPSRAAD WOGNUM
“DE PAREL VAN WEST-FRIESLAND”
De aanleiding
Beste mede Wognummers,
Als voorzitter van Dorpsraad Wognum wil ik de kernvisie voor de komende 10 jaar bij u introduceren.
De Gemeente Medemblik heeft alle kernen gevraagd een visie voor deze periode op te stellen. Dorpsraad
Wognum heeft dit jaar daarom de aanzet gegeven om een nieuw plan te presenteren. In het kader
daarvan zijn commissies vastgesteld waarin inwoners gezamenlijk zijn opgetrokken om de ideeën vorm te
geven. Met de enquête en andere externe bronnen heeft deze input geresulteerd in deze visie.
Wat gaat er veranderen? Heel veel.
Door samen met een aantal inwoners onze gedachten en wensen vast te leggen en te bedenken wat er
zal en moet gaan veranderen, nemen we al een kijkje in de toekomst. Wat kunnen wij ermee?
-Samen Visie creëren. -Dingen durven uitspreken. -Problemen benoemen. -Wensen kenbaar maken. -Wat
missen wij in Wognum? -Wat kunnen we missen in Wognum? Spreek het uit en geef het door.
Wij als Dorpsraad, hebben kort en bondig weergegeven wat wij als Dorpsraad denken dat er moet
gebeuren. Dat is mede tot stand gekomen met veel betrokken inwoners. Maar alles is bij te stellen door
verbetering van ideeën door de tijd heen en door nieuwe inzichten.
Als Dorpsraad spreken we de wens uit blijvend gevoed te worden door Wognummers voor Wognum.
Dan maken wij ons sterk om zaken bespreekbaar te maken met het bestuur van de Gemeente
Medemblik, waardoor het leven en wonen in Wognum ook de komende jaren voor ons allen op een goed
niveau gecontinueerd of verbeterd kan worden.
Bertus Schilder

Inleiding: Wognum, Parel van West-Friesland
Ons dorp herbergt zo’n 6200 inwoners. Het is een aantrekkelijke
woongemeente met goede ontsluitingswegen als A7, N241 en N307.
De directe woonomgeving wordt als zeer prettig ervaren. Ook de
saamhorigheid binnen Wognum wordt met name genoemd. Zo’n
63% van de inwoners is betrokken bij een vereniging of club en meer
dan de helft is actief als vrijwilliger. Een kwart is afgelopen jaar actief
geweest in Wognum om de leefbaarheid en/of veiligheid te
verbeteren. Deze cijfers geven wel aan dat we trots mogen zijn op
ons dorp. De leefbaarheid, het woongenot, het aanbod van zorg en
de aanwezigheid van vele verenigingen maakt dat we leven in de
“Parel van West-Friesland”.
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Deze parel verdient echter wel zorg en aandacht; natuurlijk zijn er zaken die verbetering behoeven.
Puntsgewijs komen deze in de volgende items aan de orde. Deze onderdelen zullen wij in de komende
jaren steeds onder de aandacht van de verantwoordelijken binnen de Gemeente brengen.

Gezondheid en welzijn
In de Gemeentegids van Wognum staan meer dan 70 organisaties en initiatieven op het gebied van zorg,
sport, cultuur ed.
Door het verlenen van goede zorg willen we een toestand van algeheel welbevinden en welzijn bereiken
om op een voor ieder acceptabele wijze te kunnen deelnemen aan de samenleving.

Zorg voor ouderen:
Bij deze zorg denken we aan het toenemend aantal ouderen dat langer zelfstandig wil blijven wonen.
Familie, buren, vrijwilligers (mantelzorgers) kunnen de gaten opvullen die ontstaan door de zich
terugtrekkende overheid. De wachttijden voor Sweelinckhof worden langer omdat de ouderen, die echt
niet langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen, voorrang krijgen. Optie is het opzetten van een
huiskamerproject/ wijksteunpunt waar ouderen een of meerdere keren per week bij elkaar kunnen
komen voor contacten in b.v. Sweelinckhof, Leekerweide, ‘t Trefpunt, de Bloesem of Partycentrum Stam.
Er zou een gezamenlijk overleg moeten komen met organisaties, die met en voor ouderen werken, zoals
ZZWW (Zorg Zoals de Westfries het Wil), Wonen plus, Ouderenbond Wognum, enz. en horen hoe zij de
toekomst van ouderen zien en wat daarvoor nodig is. Vanuit hier zou ook de behoefte aan huisbezoek,
hulp of aandacht ter bestrijding van de eenzaamheid kunnen worden gesignaleerd, geïnventariseerd en
gecontroleerd in samenhang met de basisadministratie van de Gemeente.

Tieners en jongeren:
Wognum heeft voorzieningen voor jongeren, maar er is onvoldoende kennis van wat zij missen in het
dorp. Vaak zoeken zij op latere leeftijd hun vertier elders. In samenwerking met de medewerkers van het
Wijkteam West en de jongerenwerker kan er meer onderzoek worden gedaan naar de behoeften en
wensen van deze doelgroep. Vraag is ook of er voldoende kennis voorhanden is om de problematiek van
deze tijd het hoofd te bieden bij de groep die valt “tussen servet en tafellaken”.

Jeugdzorg:
Jeugdzorg, een landelijk probleem. Gesprekken met het Wijkteam hierover zijn goed. De wachttijden
geven ergernis en kunnen probleem verhogend werken. Er zou direct moeten kunnen worden ingegrepen
bij calamiteiten. Als Dorpsraad Wognum houden wij de vinger aan de pols en hebben wij regelmatig
overleg met het Wijkteam.

Hulpbehoevenden:
Uit het cliënt-ervaringsonderzoek WMO dat de Gemeente gehouden heeft, blijkt dat er inwoners zijn die
niet weten waar zij voor hulp moeten aankloppen, dat er een groot aantal van hen is dat niet weet van
het bestaan van een cliënt ondersteuner en dat men niet weet waar men bij de Gemeente terecht kan
met vragen over dementie. De doorlooptijd van een aanvraag om hulp is vaak te lang! Aanpak van de
wachtlijst zou wenselijk zijn. Ook duidelijkere communicatie via o.a. Gemeentegids en dorpsbladen kan
helpen om mensen de juiste weg te laten vinden.
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Statushouders en andere immigranten:
Aanbeveling is dat zij worden gestimuleerd en geholpen bij het zoeken naar werk, stages of een andere
zinvolle dagbesteding. Dit zal hun kennis van de Nederlandse taal en zelfredzaamheid vergroten.
De inspanningen die de Gemeente op dit vlak heeft verricht en nog verricht , verdient een breder vervolg
om deze groep zo goed mogelijk te begeleiden.
Bibliotheek:
Uit de enquête blijkt dat met name door de groep 65+ en
gezinnen met jonge kinderen de bibliotheek node wordt
gemist. Gevraagd wordt te kijken naar een vorm om deze
voorziening kostendekkend te realiseren in Wognum. Ook kan
daarbij worden gekeken naar uitbreidings/samenwerkingsvormen bij particuliere initiatieven, zoals bv
de leeskast in de Bloesem en het Gemeentehuis.
Een lege ruimte in De Bloesem; geschikt voor een
terugkomst van de bibliotheek
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Huisvesting
Doel is passende en betaalbare huisvesting voor iedereen in Wognum trachten te bereiken.

Definities woningkenmerken:
Onderstaande grafiek geeft weer hoe de woningvoorraad in Wognum is verdeeld:

De mensen die de enquête hebben ingevuld zijn over het algemeen zeer tevreden zijn met de woning.
Ook wonen mensen naar tevredenheid en plezier in Wognum en geven zij aan hier graag te blijven
wonen. Winkels in de nabijheid zijn belangrijk. Het wordt minder belangrijk gevonden tussen
leeftijdsgenoten te wonen. Als mensen gaan verhuizen doen ze dat op dit moment het liefste naar een
bestaande bouw koopwoning.
Verhuizen zou voornamelijk op de planning staan vanwege gezondheidsredenen. Er is een groot tekort
aan betaalbare woningen, deze zijn nodig om ook starters en mensen met een lager inkomen een kans te
gunnen op de woningmarkt. Zowel voor ouderen als voor jongeren voorzien appartementen en
huurwoningen in een groeiende behoefte. Door de problemen op de woningmarkt bij kop en staart te
pakken, hopen we dat ook de doorstroming in zijn totaliteit bevorderd wordt. De speerpunten liggen
daarom in de huisvesting van starters en ouderen.
Grootte van de woning, de tuin en de nabijheid van voorzieningen spelen een grote rol.
Nieuwe technologieën (domotica) zullen bij het merendeel van de respondenten een rol gaan spelen om
langer thuis te blijven wonen. Bouwen “van het gas af” zal leidend worden in de komende jaren.

Ouderen
De komende generatie ervaart de aanleunwoningen/appartementen van Sweelinckhof door gebrek aan
ruimte en bepaalde vormen van luxe als niet aantrekkelijk genoeg voor bewoning (met uitzondering van
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Intermaris appartementen). De woonruimte is niet berekend op de nieuwe generatie ouderen die andere
wensen/behoeften hebben: meer ruimte en andere invulling kamers in woning.
Een andere mogelijkheid zou zijn de huidige woning levensloopbestendig te maken, waardoor ouderen
langer in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Als de wens bestaat om kleiner te gaan wonen, zijn daar
weinig tot geen mogelijkheden voor. Hetzelfde geldt voor de vele alleenstaanden die mogelijk scheef
wonen: zij wonen soms in een groter/duurder huis dan gewenst.
Dit deel van de woningmarkt verdient meer aandacht: betaalbare huur- en koopwoningen/meer
appartementen voor ouderen en verbetering van de woningkwaliteit bevorderen de doorstroming in de
woningmarkt.

Betaalbare levensloopbestendige woningen koop/huur
Bouw van een “Knarrenhof” lijkt een mooie oplossing voor ouderen die zelfstandig willen wonen, met de
mogelijkheden van gezamenlijke voorzieningen. Mogelijke plaatsen: Bloesemgaerde Noord en tuin
Hiëronymuskerk aan de Kerkweg. Deze voorziening hoeft niet via financiering van de Gemeente te
worden gerealiseerd, maar kan ook via een projectontwikkelaar of vanuit andere fondsen tot stand
komen.
Stelling is dat een Knarrenhof niet per definitie dicht bij de voorzieningen hoeft te worden gecreëerd in
verband met voldoende mobiliteit van de bewoners en service aan huis door winkels, zorg enz.
Wij vragen de Gemeente hierbij goed toekomstgericht te kijken en in te spelen op de behoeften en
verwachtingen op de lange termijn.

Starters
Er zijn niet genoeg mogelijkheden voor starters: Deze komen niet meer aan bod door de hoge woningprijs
en door het hypotheekplafond. Het is wenselijk om beschermende maatregelen te nemen (Bouwen voor
Wognummers en economisch gebonden personen eerst) om deze groep meer kansen op de woningmarkt
te geven en daarmee ook de jongeren de kans te geven zich blijvend in Wognum te vestigen. Dit biedt
bijkomende voordelen voor de leefbaarheid van het dorp inzake voorzieningen en verenigingen.
Dit draagt ook bij aan de beheersing van het mobiliteitsplan. -> als huizen door mensen uit het zuiden van
de provincie worden gekocht, zullen de verkeersbewegingen richting Amsterdam -woon-werk verkeer alleen maar groeien. We vragen aan de Gemeente een verplichting te zetten op eigen bewoning door de
huiseigenaar voor een aantal jaren. Dit voorkomt het afromen van de markt door “huisjesmelkers”.
De opkomst van Tiny Houses wordt voor Wognum niet als gewenste ontwikkeling gezien; deze nemen
inclusief tuin relatief veel grond in beslag ten opzichte van appartementen -> geen optimaal
grondgebruik.

Behoeften
Er bestaat behoefte aan aparte appartementencomplexen
voor jongeren én voor ouderen (deze laatste inclusief
voorziening als lift). Gemengde bewoning heeft vanuit het
verleden bewezen niet goed te werken. De beide
groeperingen hebben o.a. een heel ander levensritme en
andere verwachtingen van de woning. Kijk “out of the
box” naar bv wonen in kantoorcomplexen e.d.; Bouw van

5

Appartementencomplex voor statushouders en starters

Kernvisie 2019

appartementen boven de voormalige “Blokker” winkel. Mogelijk kan appartementenbouw in het centrum
worden gerealiseerd. Ook erfdelen “boerderij in 4 delen bewonen” zou mogelijk moeten worden.
Wij vragen de diverse mogelijkheden voor inbreilocaties in de kern goed te onderzoeken, dus ook
bestaande oude panden die in nieuw- of gerenoveerde staat kansen bieden voor meervoudige bewoning.
Trendkijken moet een onderdeel worden van de in- en aanvulling van de woningvoorraad.
Denk hierbij aan de veranderde samenstelling van de gezinnen ed. en duurzaamheid. Dit vraagt een
andere benadering ten opzichte van de periode die achter ons ligt.
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Verkeersveiligheid en infrastructuur
De intentie is te komen tot een zo veilig en prettige mogelijk leefomgeving met inachtneming van een
goede bereikbaarheid van Wognum.

Terugblik:
Terugkijkend op de Kernvisie van 2013 met betrekking tot verkeer en infrastructuur, constateren wij dat
van de genoemde aandachtspunten het merendeel in de huidige visie wederom genoemd wordt.
Wij trekken hieruit de conclusie dat er met de toentertijd aangedragen punten niets of onvoldoende is
gedaan.
Bij het opstellen van de Kernvisie Verkeer en Infrastructuur 2019 willen wij allereerst opmerken dat aan
de genoemde punten voldoende aandacht moet worden besteed. Indien een aangedragen punt niet “in
behandeling” wordt genomen, vragen wij om een terugkoppeling met een gefundeerde onderbouwing.

Verkeer en Infrastructuur 2019:
Over het algemeen wordt de verkeersveiligheid in Wognum als redelijk tot goed gekwalificeerd.
Er zijn echter nog wel enkele verbeter- c.q. aandachtspunten te noemen.

Geluidhinder
Er wordt in toenemende mate hinder ondervonden van het (constante) geluid van Rijksweg A7.
Om de geluidhinder van de A7 te beperken is het belangrijk om de bestaande geluidschermen uit te
breiden c.q. te verhogen. Hoewel metingen een paar jaar geleden nog hebben uitgewezen binnen de
normen te vallen, wordt de geluidshinder in toenemende mate als bron van ergernis genoemd.
Het is zaak vanuit diverse geledingen samen met de Gemeente in een sterke vertegenwoordiging dit
probleem bij Rijkswaterstaat aanhangig te maken en hierin gezamenlijk met de andere buurgemeenten
op te trekken om een sterker collectief te vormen.

Vrachtverkeer
Geconstateerd wordt dat er veel verkeersbewegingen zijn van vrachtverkeer op de aanvoerwegen naar én
in de kern van Wognum. Met name geldt dit voor de Hoornseweg, Oosteinderweg en de Raadhuisstraat.
Er is veel vrachtverkeer met bestemming Roele De Vries via de Hoornseweg dan wel met bestemming
Deen aan de Boogerd door de Oosteinderweg/Raadhuisstraat/Kerkstraat.
Met betrekking tot de bestemming Roele De Vries zou een oplossing voor een andere ontsluitingsweg
wenselijk zijn (via Westerspoor of nieuwe
route). Aandacht wordt gevraagd voor de
aanrijroutes bevoorrading winkels.

Vrachtverkeer op de Hoornseweg
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Bloesemgaerde
Binnen de wijk Bloesemgaerde zijn de beide basisscholen van Wognum gesitueerd. Heel veel leerlingen
(en ouders/begeleiders) maken hierdoor gebruik van de Kerkweg.
Om e.e.a. veiliger te laten verlopen zou ter plekke een Schoolzone kunnen worden ingesteld.

De basisscholen in het MFC De Bloesem (foto:Holland Luchtfoto’Maarten van de Biezen)

De ontsluitingsroute van nieuwbouwwijk Bloesemgaerde loopt op dit moment via de Kerkweg/Verlengde
Kerkweg. Volgens planning zal deze wijk uitgebreid worden met extra woningen. Vooruitdenkend zou
verdere woningbouw ten noorden van de huidige bebouwing reëel zijn.
Voorstel is om een ontsluiting van de wijk Bloesemgaerde te realiseren aan de noordzijde. Deze kan dan
middels een rotonde aansluiten op de Westeinderweg en vervolgens doorlopen naar de Nieuweweg ter
hoogte van de ambulancepost/rotonde.
Hiermee kan een eventuele nieuwbouwwijk ten noorden van Leekerweide ook ontsloten worden.
In navolging hiervan zou in de nabijheid van de aansluiting met de Nieuweweg een (zogenaamde)
busterminal gerealiseerd kunnen worden. Zie het voorbeeld van de busterminal nabij Abbekerk. Een
snelle busverbinding met Amsterdam ligt dan wellicht ook binnen de mogelijkheden.

Handhaving
Geconstateerd wordt dat de snelheid van verkeer op zowel
de Hoornseweg als de Oosteinderweg en ook de
Westeinderweg structureel (te) hoog is. Vanuit de enquête
komt de wens naar voren de snelheid binnen de dorpskern
naar 30 km maximaal te brengen.
Tevens wordt geconstateerd dat er binnen de 30 km zone
vaak te snel wordt gereden. Het zijn meestal eigen inwoners
die dit doen. Frequenter controleren op snelheid zou een
oplossing zijn. (al dan niet permanent??) De technische mogelijkheden zijn er reeds.
Daarnaast wordt er geconstateerd dat er op parkeren in zijn algemeenheid en op parkeren binnen de
zogenaamde blauwe zone niet of nauwelijks gecontroleerd wordt. Dit terwijl dit in het verleden een
speerpunt was bij de Gemeentelijke handhavers (Boa’s). Ook vindt er nauwelijks of geen controle plaats
op/in het winkelcentrum.
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Diversen
Er is behoefte aan het uitbreiden van het voetpad aan de westkant van de Nieuweweg, zodat het
Gemeentehuis ook voor voetgangers (veilig) bereikbaar wordt. Het is wenselijk dat de Gemeente komt tot
een verbod op snorfietsen op fietspaden van de Nieuweweg, Oosteinderweg en Hoornseweg.
Er is een wens dat de busroute van Hoorn naar Opmeer binnen de kom van Wognum een halte krijgt
Dit om mensen met een fysieke beperking tegemoet te komen, zo mogelijk met
fietsplaatsingsmogelijkheden.
Langs het meest westelijke gedeelte van de Rietveen (tussen de nrs 1 en 9), alsmede langs het daar
evenwijdig aan lopende gedeelte van de Veenrug ligt geen voetpad. Dit terwijl deze wegen twee
toeristische en veel gebruikte voetpaden (De Lange Morgen en het voetpad naar het Kreekbos) met
elkaar verbindt. Ten behoeve van de verkeersveiligheid zou hier een voetpad gecreëerd dienen te
worden.

Aandacht verder voor:
-

Onderhoud openbaar groen en overhangend groen
Begaanbaarheid van de voetpaden, voornamelijk voor ouderen en gehandicapten (rollators, rolstoelen)
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Verenigingen: kunst en cultuur/sport
Wognum kenmerkt zich door een grote verscheidenheid aan verenigingen op sportief en cultureel vlak.
De kern kent 21 Sportverenigingen, 9 jongerenverenigingen, 15 verenigingen op muziek/cultureel gebied,
13 cultureel/overig en 1 kunstkring. De inwoners van Wognum zijn trots op het brede en verbindende
verenigings- en cultuurleven. Dit draagt sterk bij aan de leefbaarheid in de kern Wognum, de integratie
van nieuwe inwoners en het behoud van het dorpskarakter.
De Dorpsraad vindt dit belangrijk en heeft de volgende visie voor Wognum voor ogen op het gebied van
sport, cultuur/recreatie en kunst:
“Wognum onze parel, waar de inwoners in eigen dorp kunnen sporten en genieten van sport,
cultuur/recreatie en kunst met mogelijkheid voor anderen om daar ook aan mee te doen”.
De kwaliteit van het huidige verenigingsleven dient dan ook minimaal in stand te blijven. Verenigingen zijn
zelf aan zet om actief, aantrekkelijk en financieel gezond te blijven. Toch hebben de vele verenigingen in
Wognum soms een steuntje in de rug nodig als het gaat om de zogenaamde lastige opgaven voor een
club.
De Dorpsraad hoopt hierin de komende jaren actief op te trekken met de Gemeente, waain voor de
laatste een extra stimulerende, ondersteunende en faciliterende rol is weggelegd. Voor de komende jaren
dient dat te gebeuren op de volgende thema’s: zaalsportcapaciteit, accommodatie voor culturele
uitvoeringen, opslagcapaciteit verenigingen, dorpsplein aantrekkelijker maken en algemene
ondersteuning aan verenigingen.

Zaalsportcapaciteit
Sinds het verdwijnen van de oude sporthal ’t
Span en het invoeren van de Topsportnota is
er onvoldoende geanticipeerd op voldoende
zaalsportcapaciteit voor de Wognumse
verenigingen.
Er is onvoldoende capaciteit om alle
zaalsportverenigingen uit Wognum in onze
kern te laten trainen en wedstrijden te laten
Sporthal de Bloesem
spelen. Met een extra sporthal in Wognum
hoeft men niet meer naar andere sporthallen
uit te wijken in onder meer de Gemeenten Koggenland en Hoorn. De verwachting is dat de behoefte aan
binnensportaccommodatie in Wognum in de komende 5 à 10 jaar toeneemt; er zit nog groei in de
zaalsportverenigingen. Wognum heeft nog steeds als een van de hoofdkernen van de Gemeente
Medemblik, bouwplannen. Verder is er een aanzuigende werking vanuit andere kleine kernen waar
verenigingen geen bestaansrecht meer hebben door een tekort aan leden.
De Dorpsraad hoopt ook qua accommodaties de komende jaren op goed bestendig beleid voor de
breedtesport in Wognum.
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Opslagcapaciteit verenigingen
Voor diverse verenigingen is het moeilijk geworden om opslagruimte te vinden voor grotere objecten.
Waar voorheen door het bedrijfsleven veelal ruimte beschikbaar werd gesteld, gebeurt dit tegenwoordig
steeds minder. Ook verdwijnen steeds meer grote schuren. Voor een aantal verenigingen is het probleem
niet meer zelf op te lossen. Een opslagruimte waar meerdere verenigingen gebruik van kunnen maken,
inclusief een ruimte om de objecten te kunnen voorbereiden en onderhouden, draagt bij aan de
continuïteit van het Wognumse verenigings- en cultuurleven. Om deze uitdagingen te helpen oplossen
voorziet de Dorpsraad de komende jaren een ondersteunende en wellicht faciliterende rol vanuit de
Gemeente.

Accommodatie voor culturele uitvoeringen
In de afgelopen jaren is uit diverse enquêtes naar voren gekomen dat er een gemis is aan een gebouw
waar goede uitvoeringen, concerten e.d. gehouden kunnen worden.
Aan repetitieruimtes is over het algemeen (nog) geen gebrek. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van onder
andere Het Trefpunt en de horecagelegenheid van de familie Stam.
De Dorpsraad ondersteunt de ontwikkeling om de komende jaren te komen tot een goede culturele
accommodatie alsmede een initiatief voor een werkgroep die tot taak heeft onderzoek te doen naar
mogelijkheden op korte en langere termijn. Mogelijk zou hierbij de Gemeente Medemblik gevraagd
kunnen worden in dit proces te participeren en te ondersteunen.

Bewegen in Wognum/Bewegingsroute
Het streven is dat mensen meer in beweging te krijgen.
Gelukkig kent Wognum vele verenigingen waar dit mogelijk
is. Toch zijn er ook gedachten om in de wijken zelf
bewegingsapparaten voor volwassenen te plaatsen en/of in
het Kreekbos een bewegingsroute aan te leggen, zodat men
ook gestimuleerd wordt om te bewegen. De Gemeente kan
hier een rol in spelen door de komende tien jaar elk jaar in de
begroting ruimte te creëren om bewegingsapparaten c.q.
bewegingsroutes te plaatsen/te realiseren.

Bewegen in Wognum; Kreekbos

Dorpsplein winkelcentrum De Boogerd
Het plein in het winkelcentrum zou meer als dorpsplein kunnen worden ingericht.
Een plein waar gepaste evenementen worden georganiseerd zoals de intocht van Sinterklaas,
kerstoptredens, brandweerspelletjes, maar bovenal een plek waar mensen samen komen om elkaar te
ontmoeten, waar het prettig is om even een praatje met elkaar te maken en aandacht voor elkaar te
hebben.
De Gemeente zou dit de komende jaren kunnen faciliteren d.m.v. een (flexibele) inrichting en
overkapping. Daarbij vragen wij aandacht voor creatieve oplossingen om de overlast van de “wind” die
hier vrij spel heeft, zoveel mogelijk te voorkomen. Ook vragen we te kijken naar de mogelijkheden voor
financiële ondersteuning vanuit bv het Cultuurfonds om culturele activiteiten op het Boogerdplein te
kunnen ontplooien.
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Algemene ondersteuning
Naast de hierboven genoemde grote thema’s kan de Gemeente de verenigingen op velerlei gebieden
ondersteunen. Het is een algemene trend dat, vanwege de veranderende maatschappij, het steeds
moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden. Gerichte ondersteuning hierop is wenselijk. In het verlengde
daarvan verwacht de Dorpsraad dat de Gemeente zoveel mogelijk meedenkt met verenigingen om de
beperkte beschikbaarheid van vrijwilligers zo min mogelijk te belasten met zaken als regeldruk en
hoge(re) kosten. En eventueel door het beschikbaar stellen van een evenementenkalender om
verenigingen te helpen bij het onderling afstemmen van activiteiten.
Daar waar de Gemeente in andere kernen participeert in een voorziening als een dorpshuis, vragen wij de
Gemeente vanuit deze gedachte financieel bij te dragen om het verenigingsleven in Wognum op niveau te
kunnen houden.

Kunst/Kunstkring (KKW)
De Kunstkring in Wognum heeft als doel om de kunstzinnigheid in ons dorp te vergroten.
De Dorpsraad ondersteunt deze ontwikkeling.

Jongeren
Bij veel verenigingen, zowel in sport als cultuur, zijn jongeren betrokken als lid, leiding en/of bestuurslid.
Daarnaast zijn er verenigingen speciaal gericht op jongeren, zoals jongerencentrum Everland, Scouting
Pius X, Forever Young en Jongerenwerk Wognum. Het is raadzaam om voor deze groep een nader
onderzoek te laten plaats vinden naar de wijze van functioneren, met o.a. de vraag of deze verenigingen
nog voldoende aansluiten bij de ontwikkelingen en problematiek van deze tijd. Dit kan mogelijk in
samenspraak met de jongerenwerker worden ontwikkeld en geïntegreerd in de betreffende vereniging.
Belangrijk is dat er voldoende buitenspeelruimte voor sport & spel aanwezig blijft.
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Ondernemers
Doel is het realiseren dan wel behouden van het ondernemersklimaat voor grotere en kleinere
ondernemers.
Van oorsprong was Wognum een agrarisch dorp met een goed vertegenwoordigde middenstand. In
ambacht maar ook in winkelbestand, met als klanten de eigen inwoners en die van omliggende kleinere
dorpen. Het dorp is in de tijd sterk gegroeid; een groei die zich nog steeds voortzet.
In 2019 zijn er vanuit Wognum ruim 400 inschrijvingen in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel. Ongeveer 150 hiervan zijn bedrijfsmatig actief, de overige zijn bedrijven waarvan de fysieke
plaats van vestiging buiten het dorp is, alsmede beheermaatschappijen, vastgoed bv’s, etc.
Er is een winkelcentrum en een door de Gemeente ontwikkeld bedrijventerrein, aansluitend aan het oude
veilingcomplex, waar enkele grotere bedrijven zijn gevestigd. Helaas is hier de ontsluiting een reden voor
problemen voor de aangrenzende bewoning. Ook zijn er nog enkele kleinere bedrijfsterreinen, ontwikkeld
op particulier initiatief, vaak historisch zo gegroeid vanuit een bedrijf aan huis.
In het winkelcentrum zijn o.a. gevestigd:
-supermarkten, drogisterijen, apotheek, slagerij, warme bakker, boekwinkel, juwelier, kledingwinkels,
(afhaal)restaurants, opticien en zeer nabij woninginrichting/decoratie en een speelgoedwinkel. Tevens is
hier een pinautomaat gevestigd.
Uit de enquête (zie hiervoor) blijkt voor vele inwoners het
gemis van enkele winkels.
Met name werden genoemd:
-huishoudelijke zaken
-doe-het-zelf artikelen
-schoenverkoop/reparatie
-viswinkel
Voormalige "Blokker" winkel ; leegstaand

Het winkelcentrum wordt ervaren als ietwat saai. Op vrijdag is
er een beperkte markt, die wel wat kleur brengt, maar een aankleding met meer groen, enkele
vlaggenmasten, minder blinde gevels en betere bewegwijzering (ook er naartoe) wordt door zowel
winkeliers als bewoners op prijs gesteld.
Plein moet qua inrichting wel beschikbaar blijven voor grotere evenementen.
Nieuwvestiging van detailhandel in andere delen van het dorp wordt als minder gewenst ervaren.
Liefst zou worden gezien dat detaillisten vanuit de lintbebouwing of van het bedrijventerrein
gestimuleerd worden een plek in het winkelcentrum in te nemen. Door de aanwezige ondernemers wordt
internetverkoop niet als middel gezien voor omzetvergroting. Specialisatie en innovatie hebben meer
kansen.
Aan inwoners, verenigingen en Gemeente wordt gevraagd de middenstand te ondersteunen, zij doen dat
op hun beurt ook voor de gemeenschap d.m.v. sponsoring etc. in welke vorm dan ook. Koop bij uw klanten,
doe zaken in het dorp.
Naast de winkels zijn er bedrijven actief waar hetzij met handjes, -of voornamelijk met het hoofd gewerkt
wordt. Diverse zijn op het bedrijventerrein gevestigd, maar ook meerdere gewoon aan huis; van klein tot
groot, in het dorpslint en in het buitengebied. Sommige kunnen misschien versterkend werken voor
zichzelf als voor de overige winkels, wanneer zij zich in leegstaande panden in het winkelcentrum zouden
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vestigen. Een probleem is dat sommige winkels in eigendom zijn van vastgoedontwikkelaars die hun eigen
belangen laten prevaleren.
Ook zijn er nog een aantal, vaak sterk gegroeide agrarische bedrijven gevestigd. Voor overtollige of
verouderde bedrijfsgebouwen dient een oplossing te worden gevonden, waarbij gedacht wordt aan een
andere bestemming of eventueel sloop. Zaken als bouwblokwijziging dienen in een nieuw
bestemmingsplan te worden meegenomen. Voor verouderde, niet meer gebruikte vergunningen kan
worden bekeken of die moeten worden ingetrokken.
Er wordt voor de toekomst gehoopt op een prettige constructieve communicatie met de Gemeente,
stimulering en ondersteuning van het ondernemerschap en begeleiding van startende en zich hier
vestigende ondernemers, dan denkend vanuit het ondernemerschap en niet ambtelijk. Bezoek door een
Gemeenteambtenaar en een lid van de Dorpsraad aan de vergaderingen van ondernemers- of
winkeliersvereniging verkort de lijnen en kan netwerkversterkend werken. Oplossingsgericht denken i.p.v.
in problemen kan de verstandhouding tussen ondernemer en overheid verbeteren. Werken met elkaar en
niet tegen elkaar.
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Duurzaamheid
Duurzaamheid gaat verder dan “van het gas af”.
Vanuit Wognum is er een belangrijke openbaar vervoerverbinding met Hoorn. In deze Kernvisie pleiten
inwoners voor verbetering van de opstapplaatsen. Gedacht wordt o.a. voor een busopstapplaats waar
ook volop geparkeerd kan worden, gecarpoold, maar ook met goede faciliteiten als een overdekte
fietsenstalling met mogelijkheid voor fietskluizen. Om rechtstreeks naar Hoorn maar ook andere
omliggende plaatsen per fiets te bereiken wordt gepleit voor (zoveel mogelijk) vrij liggende fietspaden
met een prettig te berijden wegdek.
Fietsgebruik dient zoveel mogelijk te worden gestimuleerd: niet alleen uit het perspectief van het milieu,
maar ook i.v.m. de veiligheid en hinder; zoals het naar school brengen van de kinderen met de auto en
parkeerproblematiek in de dorpskern.
Onderzoek naar betere mogelijkheden voor afvalscheiding in de toekomst is gewenst.
De afval-brengstations zouden langere openingstijden kunnen hanteren (m.n. in de zomermaanden) en er
wordt uitgezien naar verbetering van de mogelijkheden van het wegbrengen van “groot” glas door het
plaatsen van glasbakken met grotere inwerpopeningen.
Daarnaast is er door inwoners aangegeven duurzaamheid vorm te willen geven door het stimuleren van
zo veel mogelijk eigen waterberging rond de woning. Ook worden er kansen gezien in faciliteren door de
Gemeente van eigen energieopslag of het eventueel gebruiken van het huidige gasleidingnet voor
waterstof. Een andere mogelijkheid is het onderzoek naar een energiecentrale binnen een wijk.
Energieopwekking door windmolens, zoals die momenteel worden toegepast, is ongewenst.
Het plaatsen van kleine, rendabele en anders vormgegeven modellen, die inpasbaar zijn in de
(buiten)bebouwing, kan wel als toekomstige mogelijkheid worden gezien. De voorkeur gaat uit naar
opwekking van elektriciteit d.m.v. zonnepanelen of collectoren i.c.m. de eerdergenoemde eigen opslag,
waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van daken op (bedrijfs)gebouwen.
De Dorpsraad heeft wel zorgen over de uitvoerbaarheid van de plannen, maar is zeer positief over de
inzet van alle betrokkenen. Er wordt met een “zonnige” blik naar de toekomst gekeken.
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Uitvoeringsagenda
Vanuit de wensen- en behoefte inventarisatie onder de bevolking zullen wij de volgende
“speerpunten” in de komende periode onder de aandacht brengen bij het Gemeentelijke
bestuursorgaan:
COMMISSIE

DOELSTELLING

COMMISSIE
GEZONDHEID/ WELZIJN

1. Bibliotheekvoorziening

Kort

2. Voldoende aanbod (algemene) verenigingen
jongeren (voornamelijk leeftijdscategorie 1620)

Middel

3. Integratie statushouders

Middel

1. Genoeg huur en koopwoningen voor starters

Kort

2. Woningen bouwen voor eigen bevolking:
Wognummers eerst
3. Knarrenhof

Kort

1a. Geluidsoverlast A7 terugdringen

Kort

1b. Handhaving snelheid in bebouwde kom

Kort

2. Vrachtverkeer in goede banen leiden
3. Ontsluitingsweg Bloesemgaerde Noord
(-> doortrekken naar rotonde N241)

Kort/middellang
Middellang

COMMISSIE HUISVESTING

COMMISSIE VERKEER:

TERMIJN

Kort

COMMISSIE
VERENIGINGEN

1. Zaalsportcapaciteit
2. Accommodatiebeleid culturele verenigingen

Kort
Middellang

COMMISSIE
ONDERNEMERS

1. Aantrekkelijker maken winkelcentrum

Middellang
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Conclusie
Ook in Wognum valt nog veel werk te verzetten om het woon- en leefklimaat zo aangenaam mogelijk te
maken en/of te houden. Als Dorpsraad willen we samen met de Gemeente en de inwoners optrekken om
dit vorm te geven. Naast de aandacht voor de speerpunten blijft de Dorpsraad de visie jaarlijks monitoren
en bijstellen. Ook de meningen en aanvullende opmerkingen vanuit de enquête worden daarin
meegenomen, zodat er glans kan worden gegeven aan de “Parel van West-Friesland”.
De Dorpsraad dankt iedereen die zijn of haar medewerking heeft verleend aan het tot stand komen van
deze Kernvisie. Buiten de Dorpsraad hebben inwoners zich ingezet als commissielid en/of hebben hun
bijdrage geleverd door de enquête in te vullen. Dank ook aan de kernconsulenten Karin Kaag en
Leontien Draper voor hun medewerking. Deze Kernvisie wordt eind 2019 aangeboden aan het college,
Gemeenteraad en alle inwoners van Wognum.

Bronnen:
• https://allecijfers.nl/wijk/wognum-medemblik/
• Enquête: Vitale kernen Medemblik 2017 – I & O Research
• Aanvullende mini-enquête 2019: I & O Research in samenwerking met Kernraad Wognum
• Definitief rapport GVVP Medemblik Maatregelnota 21022012
• Gemeentegids Medemblik 2018-2019
• Input inwoners Wognum in de commissies en via de enquête 2019
• Verslag Wognum accommodatiebeleid 03-02-2015
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