Openbare Vergadering 15 januari 2020
Aanwezigen: Dorpsraad en 10 belangstellenden
Afbericht: Marianne Dijkman, Tom Beerepoot, Berthe van Engen, Claudia Selders en Hans Sprong

Notulen
1. Opening
Nieuwe voorzitter Peter Koopman opent de vergadering, benoemt de nieuwe
samenstelling van de Dorpsraad en refereert aan de afgeleverde kernvisie.
2.

Vaststellen van de agenda.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.

Voorstellen nieuwe dorpsraadsleden

Frank Last wordt voorgesteld als nieuw lid. Marianne Dijkman heeft ook toegezegd
toe te treden, maar is vanavond afwezig (met afbericht). Het DB is nu als volgt:
Peter Koopman – voorzitter, Ella Huisman – secretaris, Alice Wallaart –
penningmeester en
Han Staal – vice voorzitter.
4.

Binnengekomen stukken/mails:
a. mail Teamsportservice; uitnodiging 20-1-20 sportakkoord Wognum
b. mail Jan Koot; snelheidsmetingen Kerkstraat -> zie agendapunt 12
c. mail gemeente; vergadering raadscommissie 9 december
ad c: hierin is gesproken oa over huisvesting buitenlandse werknemers en
Bloesemgaerde
d. mail gemeente/ Cromme Leeck; straatnaamgeving voetpad St Remylaan
Kerkstraat
ad d: inmiddels is de naam De Doorsteek gekozen, hiermee wordt het verdere
goedkeuringstraject doorlopen.
e. mail gemeente; terugkoppeling raden/b&w bijeenkomst 11 november
f. mail gemeente; uitnodiging overhandiging kernvisies 16 december
g. Dorpswerk NH en Vrijwilligerspunt; nieuwsbrief
h. mail Interpromo/Cromme Leeck; naamvoorstel industrieterreinen
i. mail gemeente; uitnodiging info avond energieneutraal Westfriesland
ad i: Avond bedoeld om meningen te peilen inzake plaatsing
windmolens/zonnepanelen op weiden of langs A7 – of bedrijventerreinen. Hieruit
wordt een visie ontwikkeld.
j. mail gemeente; kortingskaart vrijwilligers
k. mail Fam. van Straalen/Spigt reactie kernvisie
l. mail Udo Rooze; ongeluk rotonde -> zie agendapunt 12
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m. mail gemeente; presentatie woninginbraakpreventie
ad m: wellicht vervolg in najaar in andere wijk Wognum
n. mail Hans Sprong; aanvulling problemen handhaving 30 km zone
Uitgaande mail: reacties op bovenstaande.
5. Notulen 20 november 2019 en actielijst
Ad punt 9; probleem vuilnis Veermanhof; vanuit gemeenteraad heeft het de
aandacht, maar niet de prioriteit. Dorpsraad en Bert Wagenaar van Oog en Oor gaan
in gesprek met gemeente om te kijken naar oplossingen, zoals bordjes regelgeving in
andere talen en evt. extra ondersteuning vluchtelingenwerk. Ook zal de relatie
handhaving HVC/Boa onder de loep worden genomen.
6. Jaarverslag
Het jaarverslag wordt voorgelezen door de secretaris en unaniem goedgekeurd.
7. WMO; gesprek Wijkteam West
Gerda doet verslag over het gesprek van november met het wijkteam. Aan de orde
zijn geweest o.a. alchohol, eenzaamheid, drugs, openbare veiligheid. Er wordt
gekeken naar de mogelijkheden in 2020 een sportweek voor jongeren te realiseren.
Er is een piek in de aanvragen huishoudelijke hulp; ontstaan door het loslaten van de
inkomensgrens, waardoor hogere inkomens hierop ook een beroep doen. Er zijn in
oktober/november 15 gevallen van huisontruiming geweest in Medemblik. Redenen
en kernen onbekend. Hiernaar wordt navraag gedaan in volgende overleg. De
overleggen vinden in goede harmonie plaats en er is een goede wisselwerking.
8. Kernvisie
Nu de Kernvisie gereed is, wordt het tijd deze te gaan volgen en de speerpunten voor dit
jaar met de gemeente te gaan bespreken. Dit zal in maart gaan plaatsvinden met een
integraal team van ambtenaren. Als speerpunten voor dit jaar zijn benoemd:
verkeer/huisvesting en sportaccommodatie. 1e punt visie is gerealiseerd: bibliotheek.
Deze mag zich verheugen in een goede belangstelling en wordt ook gezien als
ontmoetingspunt. Inmiddels is in het digilab de 3d printer onthuld. Het digilab krijgt veel
belangstelling van de schoolgaande jeugd.
Redactie Walhalla wil gebruik gaan maken van de vergaderfaciliteit daar; hiermee een
positief signaal afgevend richting gemeente. De Dorpsraad blijft de subsidieverstrekking
en voortgang na 3 jaar volgen.
9. Stand van zaken Bloesem;
De gemeente heeft een locatie geschiktheidsonderzoek voor de definitieve hal in uitvoering.
Deze moet voor 1 april afgerond zijn. De Dorpsraad staat voor voldoende sporthalcapaciteit
voor de Wognummers en spreekt geen voorkeur uit voor locatie.
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Een pasklare oplossing lijkt nog ver weg. Daarom wordt vooralsnog geopteerd voor een
blaashal om in het najaar van komend jaar het ergste leed op te vangen. Ook hier kleven nog
veel haken en ogen aan. De Dorpsraad blijft dit punt actief volgen.
10. Stand van zaken Bloesemgaerde
In de raadsvergadering van 9 december 2019 zijn de kaders vastgesteld.
Een nieuwe ontsluitingsweg naar Westeinderweg en in de toekomst richting rotonde AC de
Graafweg wordt in het algemeen positief ontvangen.
11. Kermiscomité
Het nieuw gevormde kermiscomité heeft een eerste positief overleg gehad met de gemeente.
Gesprekken met Kermisbond en Organisatiebureau Mikki (braderie) volgen.
Doelstelling voor dit jaar is de communicatie omtrent het kermisprogramma eenduidig te
maken en binnen Wognum breed uit te dragen. Plaatsaanduiding wordt hierin meegenomen.
Ook praktische invulling van plaatsing van bankjes/toiletwagens en evt. bemand
limonadetappunt wordt besproken, evenals aanbod en plaatsing attracties.
Er wordt nog gezocht naar aanvulling van 1 of 2 jongeren voor het comité.
12. Overlast snelheid verkeer centrum
Jan Koot krijgt het woord n.a.v. ingezonden brief Walhalla en Dorpsraad en gesprek met de
gemeente. Geeft aan dat de 30 km zone die in een groot deel van Wognum geldt slecht wordt
nageleefd, de constatering dat het zeker ook eigen bewoners zijn staat ook in de Kernvisie.
Jan heeft bij de gemeente getracht de bebording te wijzigen qua plaats en qua aantal (extra
bord), maar dit is i.v.m. regelgeving niet mogelijk. Handhaving door politie is geen optie,
zolang het gebied niet expliciet als 30 km zone is ingericht. Heeft gevraagd om nieuwe
lasermeting ter hoogte van de begraafplaats en een snelheidsdisplay. Wordt vervolgd; NB
situatie op de Kaaspers geschetst door Hans Sprong sluit aan op bovenstaande. Punt 12 wordt
meegenomen in overleg Kernvisie met gemeente.
Wat betreft de situatie op de rotonde Raadhuisstraat n.a.v. mail Udo Rooze geldt dat daar een
bord mist met <-> fietsers. Er wordt gepleit voor een groot opvallend bord en evt. aanduiding
op het wegdek.
13. Vuurwerk
In de afgelopen periode is er veel gesurveilleerd door Oog en Oor; 1 persoon is op heterdaad
betrapt en thuis bezocht door de politie. In de speeltuin bij de Wollegras was vuurwerkschade
en bij het parkeerterrein van het Kreekbos (afvalemmer opgeblazen). Bij de Bloesem zijn er bij
de school brievenbussen opgeblazen en ramen beschadigd.
Op 31 december was het rustig op het Boogerdplein; o.a. door de surveillance. Complimenten
van de aanwezigen aan het Oog en Oorteam.
Meeste ergernis geeft het vuurwerk door het jaar heen; in omgeving van het Kreekbos.
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14. Vlag en wimpel
Er wordt geïnventariseerd of er mogelijk behoefte is aan een kermis of dorpsvlag of wimpel
om uit te hangen met festiviteiten. Gezien het uitgebreide karakter van Wognum en de
diversiteit aan vlaggen die al bestaat, wordt dit niet als toevoeging gezien.
15. Rondvraag
Mevr. Helder; geeft aan verbaasd te zijn over stukje in Walhalla van Tom Beerepoot over de
starterswoningen en hoogte van de prijzen.
- In de kaderstelling van de gemeente is niet gesproken over vaststelling prijzen, de
kerncommissie neemt dit verder mee in overleg met gemeente kernvisie.
Bert Wagenaar; vraagt naar plek toekomstige woningbouw na voltooiing Bloesemgaerde.
- Wellicht dat er achter Leekerweide nog kansen liggen.
16. Sluiting
Om 21.45 uur sluit Peter de vergadering en geeft aan open te staan voor feedback als
voorzitter.
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