Jaarverslag 2020 Dorpsraad Wognum

De Dorpsraad Wognum heeft in 2020 het gebruikelijke
vergaderschema los moeten laten.
Door de steeds veranderende maatregelen/situatie rond corona zijn er slechts 3 openbare
vergaderingen/bijeenkomsten geweest.
Er is dit jaar wel een aantal keer online in besloten kring vergaderd.
De opkomst van de vergaderingen was (gezien de invloed van corona) redelijk te noemen.
Bij de openbare vergaderingen mochten we steeds raadsleden en inwoners van Wognum
verwelkomen. De Dorpsraad bestaat sinds 2020 uit 7 leden. De voorkeur gaat er naar uit om
nog 2 leden te werven, zodat we met 9 mensen de kern Wognum nog beter kunnen
vertegenwoordigen. Diverse pogingen om mensen te werven liepen vast, in 2021 hopen we
de mensen wel in te kunnen lijven, als er weer meer sociaal verkeer mogelijk wordt.
Samenstelling bestuur per 1 januari 2020:
Voorzitter:
Vicevoorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:
Notulist:
Overige bestuursleden:

Beheer website en facebook:

Peter Koopman
Han Staal
Alice Wallaart
Ella Huisman
Alice Wallaart
Gerda de Fost
Rob Wester
Frank Last
Ella Huisman

De Dorpsraad heeft de volgende werkgroepen:
1. Dagelijks Bestuur:
2. Jongeren contact:
3. Communicatie burgers:
4. Gemeentelijk Verkeer - en Vervoersplan ( GVVP)
5. Nulmeting/subsidie beleid/WMO:
6. Werkgroep toekomstvisie Wognum:
7. Werkgroep openbare ruimte /woningcorporatie:
8. Volgen RES:
9. Contactpersoon website:
10.Volgen commissie Bestuur en Middelen:
Volgen commissie Grondgebiedszaken:
Volgen commissie Samenleving:
11. Kermiscomité:
12. Sporthalproblematiek:

Peter, Ella, Alice
Gerda, Rob
Ella
Han, Rob
Gerda, Frank
Ella, Peter, Han
Han, Ella, Peter, Frank
Frank, Peter
Ella,
Allen
Peter
Allen
Rob, Ella, Peter
Han, Frank
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Besproken agendapunten per maand:
Januari:
• In januari 2020 houden we de eerste openbare vergadering onder leiding van de
nieuwe voorzitter Peter Koopman.
In deze vergadering wordt Frank Last voorgesteld als nieuw lid.
• Vanuit de WMO wordt gemeld dat er een piek in de aanvragen huishoudelijke hulp is
ontstaan, mede ingegeven door het loslaten van de inkomensgrens.
• De Kernvisie 2019 zal dit jaar een vervolg krijgen; de speerpunten verkeer,
huisvesting en sportaccommodatie worden met de gemeente doorgesproken en
waar mogelijk wordt er actie op ondernomen.
• Als mogelijke oplossing voor de capaciteitsproblematiek van sporthal de Bloesem
wordt geopteerd voor een blaashal.
• Er is een kermiscomité opgericht waarin Peter, Rob en Ella zitting hebben namens de
Dorpsraad met als doel de kermis te verlevendigen en waar mogelijk te
optimaliseren.
• De verkeersoverlast in de 30 km zone van de Kerkstraat wordt besproken.
Maart/mei
• Op 25 maart en 27 mei worden de openbare vergaderingen afgelast i.v.m.
coronavirus.
• Voorzitter en secretaris hebben een gesprek gehad met voorzitter
Ondernemersvereniging Wognum/Nibbixwoud Hans Boukens inzake ontsluiting A7
Overspoor.
Juni:
•
•
•

•

Er wordt verslag gedaan over de stand van zaken omtrent de RES (Regionale energie
Strategie)
Er is een digitaal integraal overleg geweest tussen vertegenwoordigers van gemeente
en Dorpsraad inzake de speerpunten van de kernvisie.
Stand van zaken omtrent Bloesemgaerde Noord wordt besproken; er is een overleg
geweest met wethouder Van Langen om de wensen omtrent betaalbare
woningbouw voor de jongeren en de ouderen en de ontsluitingsroute via
Westeinderweg te bespreken.
De afvalsituatie rondom de Dirk Veermanhof staat weer op de agenda.

September
• Mark Beemster en Nanda Schouten van Spartanen lichten hun visie rondom het
proces van de Blaashal toe. De verwachtingen van in gebruik name in oktober
konden door o.a. bezwaren van omwonenden niet worden waargemaakt en dat
maakte dat er voorlopig weer moest worden gekeken naar uitwijkmogelijkheden
voor de trainingen.
• Kernvisie; voortgang afspraken; aanpassingen rotondes viaduct d.m.v. bebording.
• WMO; gemeente zit in zwaar weer en de caustiek wordt steeds ingewikkelder,
waarbij de hulpverlening zoveel mogelijk moet doorlopen.
• Huisvesting buitenlandse werknemers: Er worden diverse avonden georganiseerd
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•
•

door bureau Rigo namens de gemeente om over gedachten te wisselen over
huisvesting voor de groep. Standpunt Dorpsraad: Wonen daar waar het werk is.
Straatnaam: het voet/fietspad tussen Kerkstraat en St. Remylaan krijgt na veel
gesteggel de naam: De Doorsteek, een compromis tussen Dorpsraad/Stichting De
Cromme Leeck en de gemeente.
Op 9 oktober is er een kennismakingsbezoek aan het Wijkleercentrum.

Opgesteld 22 januari 2021
E. Huisman-Jonker; secretaris.
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