Notulen Openbare Vergadering
woensdag 14 april 2021
Online via MS Teams aanvang 20.00 uur.

Aanwezig: Dorpsraad en C. Bakker, T. Beerepoot, S. Commandeur, B. van Engen, P. Groot, K. Kaag
(gem. Medemblik), C. Selders, J. Stam, B. Wagenaar, S. Wagenaar, A. Kraakman, M. Boots, Chris…

1.

Opening
Peter Koopman opent de online vergadering en heet iedereen welkom. In het bijzonder Margo
Haakma, zij notuleert vandaag en stelt zich voor.

2. Mededelingen en vaststellen van de agenda
* Podcast gemeente Medemblik
Podcast over de omgevingswet. Binnenkort volgt nieuws hierover.
* Plaatsen verkeersbord 30 km Kerkstraat
Vorige week heeft dit plaatsgevonden. Fotomoment met Frank Streng, Jan Swagerman en Peter
Koopman. Twee van de vier borden staan niet in de rijrichting.
* Deen Wognum
Deen is overgenomen en heeft verbouwplannen. De tekeningen zijn bij de gemeente opgevraagd.
Interesse? Meld je dan bij Peter Koopman.
* Accommodatie beleid
Enquête geweest.
* Electrische deelauto’s.
Enthousiasme is er, haalbaarheid onbekend.
3. Binnengekomen stukken/mails:
(mails die betrekking hebben op de agendapunten worden daar automatisch in behandeld)

a. Gemeente Medemblik:
- Subsidievaststelling en aanvraag
Alice heeft aanvraag gedaan, jaarstukken 2020 zijn ingeleverd.
- Kernvisie Andijk overhandiging
- Terugkoppeling diverse verkeers- en infrastructuurzaken
O.a. de borden, bij de rotonde bij Stam, zijn vervangen door kleinere. De buitendienst wil het trottoir
bij het viaduct niet aanpassen. De wijziging van de rotonde bij het viaduct is uitgesteld.
b. Mail inwoner interesse vergaderingen Dorpsraad
Deze wordt bij punt 10 behandeld.
4.

Notulen en Actielijst 24 februari 2021

Geen opmerkingen over de notulen, met dank aan Gerda worden deze goedgekeurd.
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5.

Stand van zaken Bloesem/blaashal

Frank en Han zijn bij de vergaderingen geweest.
Frank doet verslag. Er is een pakket van eisen opgesteld door de verenigingen. De nieuwe hal wordt
nu Noord-Hal genoemd. Aan de hand van dit pakket worden aannemers gezocht. Ton Schouten
hoopt dat we die eind mei kunnen zien.
Daarnaast wordt een vergunning aangevraagd voor een opblaashal, maar alleen als de permanente
Noord-Hal er komt. Haalbaarheid hangt af van tal van factoren (o.a. bezwaren).
Er zijn verschillende aandachtspunten, waaronder de afschrijvingstermijn: 40 jaar, mogelijk 30 jaar.
Tom Beerepoot vult aan dat onderzoek moet uitwijzen of het budgetneutraal is.
6.

Stand van zaken nieuwbouw Wognum

Er zijn verschillende plannen: De Commandeur, Bloesemgaerde Noord en Bloesemgaarde West.
Ontsluiting Bloesemgaerde West is een probleem, extra verkeersdrukte op de Kerkweg.
Frank vult aan dat ontwikkelaar bezig is met de ontsluiting. En motie om ruimte te creëren voor de
Commandeur.
Tom Beerepoot vult aan dat de grond is gekocht door projectontwikkelaar Kuin. Kuin is met de
provincie in gesprek over de mogelijkheden. De Raad moet aangeven wat er moet komen, kaders
komen vanuit de gemeente, maar in de motie stond tot 90-100 starterswoningen tot € 200.000.
Dus dat is het uitgangspunt.
Doorverkoop? Er is een motie van het CDA aangenomen dat het onmogelijk wordt gemaakt om deze
voor bewoning wordt doorverkocht.
Als het niet om gemeentegrond gaat, kan zelfbewoning niet verplicht worden. B-Noord is op
gemeentegrond.
Appartementen in centrum van het dorp? Kamp is daarmee bezig, daarnaast zijn er diverse andere
ideeën, waaronder aan de Parelgras.
Scholtens wilde in eerste instantie een toren bouwen voor kantoren, nu komen daar mogelijk
appartementen. De beslissing moet nog worden genomen.
Bij Kamp is het lastig te realiseren wegens te weinig parkeerruimte, tenzij binnen 100 m, echter het
parkeerterrein van Deen is binnen 100 meter. Er komt in het algemeen weinig respons van de
gemeente wegens tekort aan ambtenaren bij de afdeling Ruimte & Woningbouw.
Frank Last voert aan dat er veel initiatieven zijn van ontwikkelaars. Prioritering is vereist.
Jan Swagerman vraagt of de behoefte aan appartementen geïnventariseerd is. In 2019 is dit in de
kernvisie uitgewerkt; er is behoefte aan jongerenhuisvesting. De aantallen zijn nu niet paraat.
De gemeente heeft in een Nieuwsflits een update gegeven over Bloesemgaerde Noord, zonder veel
inhoud. Burgerparticipatie is op deze wijze niet mogelijk.
7.

RES: Kreeklanden gasloos

Het voorstel is om de Kreeklanden als eerste van het gas af te halen.
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Frank Last is bij vergadering geweest. Openheid van zaken is gegeven. Het kostenaspect is niet geheel
duidelijk. Er is nog wel wat werk te verzetten.
Karin Kaag was daar ook bij, zij is bezig met het verslag: er zijn drie criteria, o.a. uitvoerbaarheid.
Er moeten nog heel wat stappen worden genomen, zoals het informeren bewoners en stakeholders.
De vraag is wie de stakeholders zijn en hoe het beste contact kan worden opgenomen met hen.
Suggesties graag doorgeven aan Karin. Er is op Kreeklanden-niveau geen buurtvereniging.
Wel een whatsapp-groep Kreeklanden-Parelgras, twee VVE’s en huurdersverenigingen.
Jack Stam vult aan dat de bewoners van de wijk zullen moeten worden geïnformeerd.
De datum 1-1-2030 is geen doel op zich. Uitvoerbaarheid, bestaande mogelijkheden, koppelkansen
en wet-en regelgeving worden onderzocht. De Dorpsraad wordt gevraagd om mee te denken om
communicatie. Wellicht is publicatie in het Walhalla een optie.
8.

Afvalprobleem Boogerd

Voor dit probleem wordt Bert Wagenaar gevraagd een toelichting te geven.
Dit ligt bij verschillende instanties, GGD, Buitendienst, Harry Nederpelt (politiek), Hans Schouten
(middenstand). Degene die het in orde moet brengen geeft geen respons. De kramen nemen dit afval
niet mee. Dit speelt vanaf 2020.
Daarvoor werden deze op zaterdagmorgen en zondagmorgen om 9:00 uur geleegd.
Het voorstel is om grotere bakken te plaatsen, en deze op zaterdagmiddag en maandag te legen.
Andrea van Langen is verantwoordelijk. Tom heeft e-mails doorgezonden aan AvL.
Tom Beerepoot geeft aan dat er wordt gezocht naar een datum waarop de koppen bij elkaar komen.
Na bezuiniging worden vast binnen afzienbare tijd een oplossing gezocht.
Onduidelijk is of standhouders zelf veel afval maken, in ieder geval is duidelijk dat veel bezoek
rommel als gevolg heeft.
De gemeente is duidelijk geworden dat de middenstanders ook veel zelf doen. Er komt overleg.
Dan komt er vast een oplossing.
9.

Recycleplan huisvuil

Er is een MS Teams Meeting geweest vanuit de gemeente. Gesproken is over afvalcoaches,
afvaltoerisme, grote-gezinnen-korting, solidariteitsbeginsel. De gemeenteraad mag binnenkort
hierover beslissen hoe dit wordt aangepakt. Er is een enquête geweest onder inwoners.
De afvalstoffenheffing gaat omhoog. De kans is er dat moet worden betaald naar het aantal keren dat
de grijze bak geleegd gaat worden. Andere gemeenten zijn al weer teruggekeerd op het zogenaamde
Diftar.
Duidelijk is dat het aanbod van het grijs huisvuil naar beneden moet en HVC doet aan veel
voorlichting door bezoek van kinderen en bezoekers.
Frank Last: er zijn verschillende percepties zijn er over (niet) scheiden van huisvuil. Betere
voorlichting door HVC is gewenst. Probleem kan ook bij de bron worden aangepakt; veel producten
3

Notulen Openbare Vergadering
woensdag 14 april 2021
Online via MS Teams aanvang 20.00 uur.
zijn verpakt.
Dit punt wordt doorgeschoven naar een volgende vergadering.
10.

Probleem loslopende honden Kreekbos/paardenpoep

Ella Huisman geeft het woord aan Peter Groot. Hij deelt zijn scherm.
De presentatie wordt bij de stukken gevoegd.
Hij licht toe dat hij niet tegen honden is maar dat hij een probleem ervaart; hij is onlangs gebeten
door een hond tijdens een hardlooprondje.
De functie van het Kreekbos is dagrecreatie met sport- speel- en zonneweide.
Het college kan plaats aanwijzen voor loslopen en heeft de boomgaard aangewezen. Betekent dat
dan elders dan een aanlijnplicht is?
Er is een handhavingsverzoek ingediend. De gemeente heeft geantwoord dit anders te zien; Omdat
dit buitengebied is, meent zij dat in het verleden per abuis een verkeerd aanwijzingsbesluit is
genomen.
Peter Koopman wil graag dat regels geduid worden, dat het losloopgebied wordt omhekt, toezicht
komt en handhaving wordt uitgevoerd indien nodig.
Ella Huisman geeft aan dit eerder is besproken. Er is toen uitgezocht dat het gebied buiten de
bebouwde kom valt (zie boven) maar dat het goed is dat het weer ter sprake wordt gebracht.
Berthe van Engen onderschrijft en ondersteunt het voorstel.
Rob Wester heeft zich hierin verdiept, Opmeer/Spanbroek heeft spelregelbord opgehangen. In de
wintermaanden mogen de honden loslopen, van april tot oktober losloopverbod gedurende de dag,
fietspad benoemen als niet losloopgebied. Compromissen sluiten is belangrijk.
Peter Groot heeft het idee dat dit juridisch niet klopt. Bedoeling is om dit beter te reguleren.
Simon Commandeur heeft onderzoek gedaan. Kinderen durven niet naar natuurspeeltuin omdat
honden loslopen. Compromis: bijvoorbeeld de fruitboomgaard afsluiten als losloopgebied.
Bestemmingsplan regel je met APV. De gemeente heeft aanwijzing gegeven waar loslopen wel mag.
Claudia Selders: ten tijde van aanleggen natuurspeeltuin zijn regels gegeven: alleen in boomgaard, in
het gemeentehuis is kennelijk een ander idee ontstaan. Optie: hondenspeelplaats aanleggen, daar is
een subsidieaanvraag voor mogelijk.
Ella Huisman voegt toe om als Dorpsraad een brief te sturen aan het college.
Tom Beerepoot vindt dat gesprek met jurist niet nodig zou moeten zijn, oplossingsgerichtheid is
gewenst. Jack Stam: gebrek aan kunnen of willen handhaven is het probleem, eigenaren zullen begrip
moeten hebben.
De presentatie van Peter Groot wordt bij de stukken gevoegd.
Cees Bakker vindt veel paardenvijgen op Lekerveen, sinds een paardenbak is aangelegd. Hij heeft
mensen daarop aangesproken, die hebben gezegd dat zij altijd opruimen. Er is geen verordening
voor.
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Voorstel Peter Koopman: in communicatie van gemeente Medemblik, onder de aandacht brengen.
Dit geldt ook voor hondenpoep, wellicht in Walhalla. Facebook: Wognummers voor Wognum,
gemeentepagina. Wellicht als asociaal bestempelen?
11.

Rondvraag

Rob Wester heeft opmerking: provincie wil 600 meter grens voor windmolens verlagen naar 300/350
meter. Frank geeft aan dat gemeenteraad daar niet mee akkoord gaat. Wellicht omliggende
gemeenten wel?
Jack Stam; de gemeenteraad heeft een brief gehad van bewoners van de Hoornse weg, vier
bewoners willen erkenning van hun onveiligheidsgevoel, telling heeft uitgewezen dat het veel
drukker wordt (op een doordeweekse dag passeren 8500 voertuigen en 800 fietsers). Zij zijn
voornemens dat probleem (h)erkend wordt. Geadviseerd om rondetafelgesprek aan te vragen.
Voor bewoners wordt het probleem steeds nijpender, veel drukker, toename vrachtwagens.
Dorpsraad staat hier achter.
Simon Commandeur: reactie wordt afgewacht op handhavingsverzoek (inzake aanlijnplicht) en indien
daar aanleiding voor is zal hij daar aandacht voor vragen.
Tom Beerepoot geeft door dat de wethouder heeft geappt dat rood asfalt over 2-3 weken op rotonde
komt, het is nu nog te koud.
Peter geeft aan dat er plannen zijn voor een kermis begin oktober.
Voorzitter Peter Koopman sluit de vergadering om 21:45 uur.

-

Planning volgende vergaderingen:
Besloten vergadering
Openbare vergadering

-

19 mei 2021
23 juni 2021
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