NOTULEN VERGADERING DORPSRAAD
WOENSDAG 20 NOVEMBER 2019 ZAAL STAM

Aanwezig: B. Schilder, G. de Fost, E. Huisman, M. Lam, A. Wallaart, C. Koenders, H. Staal, A.
Veken, R. Wester, P. Koopman, *T. Beerepoot, *S. Commandeur, *J. Stam, *B. Wagenaar en
ongeveer 30 belangstellenden

1. Opening
B. Schilder opent de vergadering en heet iedereen welkom, maar in het bijzonder de heren
Hopman, Ootes en Vertelman, die een presentatie verzorgen over inbraakpreventie.
2. Voorlichting inbraakpreventie
Er is samen met enkele Dorpsraadleden op 30 oktober j.l. een rondje door het dorp gemaakt
om “tot inbraak uitnodigende situaties” in beeld te brengen. T.o.v. de rondgang eerder dit jaar
blijken de inwoners van Wognum redelijk preventief te zijn. Theo Vertelman vertelde dat zijn
bedrijf Hubo uit Wervershoof gratis komt kijken of een woning v.w.b. het hang- en sluitwerk
aan het SKG-keurmerk voldoet.
3. De agenda
Wordt vastgesteld met aanvulling dat opgave om zitting te nemen in de Dorpsraad mogelijk is
en punt 9a Verslag gesprek met B en W., raad en wethouders.
4. Notulen 10 juli 2019
ad punt 9: Streekbos moet Kreekbos zijn. Voor de rest worden deze akkoord bevonden.
Het te vormen kermiscomité gaat ideetjes uitwerken en wil die met K. Ootes van de gemeente
bespreken.
Actielijst: 287
blijft staan
316
27 november volgende vergadering
329
blijft staan
330
zie agendapunt 9
331
zie agendapunt 6
332
hier komt een vervolg op met o.a. gesprekken met
horeca
333.
optreden niet mogelijk. Afgehandeld
5. Ingekomen mails:
a. Infomails Dorpswerk NH: voor kennisgeving aangenomen.
b. Mail Wooncompagnie: er is een gesprek geweest met Wooncompagnie, de coöperatie die in
Wognum zo’n 220 huurwoningen exploiteert. Gesproken over huidige verhuur/voorwaarden
verkoop, etc. Goed gesprek met vervolg overleggen met wijkteam voor Wognum voor
vroegtijdige probleemsignaleringen.
c. Gemeente Medemblik:
* laadpalen: is beleid op gemaakt. Wie niet de mogelijkheid heeft om op eigen erf een laadpaal
te realiseren, kan de gemeente vragen in de nabijheid voor openbare plaatsing te zorgen.
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* Naamgeving pad: Roemerpad wordt niet toegestaan om diverse redenen. Nieuwe namen zijn
welkom.
* Bloesem: zie agendapunt 7
* Bibliotheek: de geheimzinnigheid was opgelegd door het rijk. De toekomstige financiering is
een zorg. Na 3 jaar moet de bibliotheek zichzelf bedruipen.
* Inspiratiesessie eenzaamheid: er is een landelijk onderzoek, waar Medemblik zich voor heeft
aangemeld met Wognum als onderwerp. Eenzaamheid komt door diverse oorzaken in alle
bevolkingsgroepen voor en uit zich vaak in negativisme. In Wognum is 35% van de inwoners
eenzaam, waarvan 10% structureel. Er wordt in ons dorp een werkgroep opgezet, die zich
nader zal presenteren.
d. Duurzaamheidsavond CDA: was voorlichting over de energietransitie, waarbij met name
gesproken is over een nieuwe manier van denken over vervoer.
6. Kernvisie:
P. Koopman geeft een korte toelichting hoe ver deze is gevorderd. Is in concept gereed, er is
een introductiefilmpje gemaakt en alles wordt 16 december officieel gepresenteerd. Daarna
dienen we de gemeente te volgen in de uitvoering.
7. Bloesem/sporthal
T. Beerepoot: op 6 november is er in de begrotingsvergadering van de gemeenteraad
vastgesteld:
-de huidige gymzaal blijft nog een aantal jaren bestaan
-er wordt door de gemeente onderzoek gedaan of een permanente sporthal aan de
Sportlaan een reële optie is.
-als de definitieve oplossing nog 3 jaar op zich laat wachten, dan wordt voor oktober
een blaashal neergezet.
8. Bloesemgaerde
H. Staal doet verslag het gesprek van een delegatie van de Dorpsraad met de projectleidster bij
de gemeente. De gemeente heeft een “vlekken”plan, bewoners hebben ook een plan. Er is nog
geen concrete invulling. Op 9 december zullen in een commissievergadering de kaders worden
vastgesteld. Waar is vraag naar? Jongeren voor een starterswoning: meldt je aan bij de
gemeente als woningzoekend! De tijdsplanning voor bouwen is: op zijn vroegst 2021, zeer
teleurstellend.
9. Dirk Veermanhof
B. Wagenaar doet een oproep namens “ogen en oren”: gemeente en Dorpsraad tezamen op te
trekken naar HVC. Het vuilnis dat naast de ondergrondse bakken neergezet wordt geeft
ergernis. Laat de BOA’s handhaven of HVC moet het echt zelf doen. Maar zijn het de bewoners
van het Veermanhof of anderen? Zoek diepgravend uit wie er dumpt. Geef ook in de taal van
de statushouders de bedoeling aan. Begeleidt!
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9a. Bijeenkomst B&W met dorpsraden
E. Huisman: de collegeprogramma’s zijn toegelicht door de verantwoordelijke wethouders.
Daarna konden vragen worden gesteld en was er gelegenheid met elkaar in gesprek te gaan.
10.Afscheid leden Dorpsraad
Allereerst volgt een oproep aan de mensen om te inventariseren of iemand bereid is zich voor
de Dorpsraad in te zetten als vervanging van de aftredende bestuurders? Enkele aanwezigen
melden zich of tonen belangstelling.
P. Koopman spreekt B. Schilder, M. Lam, A. Veken en C. Koenders toe, bedankt ze voor hun
inzet en biedt een attentie aan. Er volgt nog een informeel afscheid. B. Schilder geeft aan dat
het boeiend en nuttig werk is, waarbij het belang van het dorp voorop staat, niet van een
individu of straat.
11.Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. De vergadering wordt onder dankzegging besloten.

Actielijst:
Datum
1-2015

Nummer

Onderwerp

Uitvoering

287

Voetpad Nieuweweg/brug/zebra

7-2017

316

Jeugdzorg/WMO

Gerda de Fost

7-2018

329

Openbaar groen/onkruid

allen

3-2019

330

D. Veermanhof volgen

allen

7-2019

331

Kernvisie

allen

11-2019

334

Afvalprobleem D. Veermanhof

allen

R. Rob Wester
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