Openbare Vergadering 17 januari 2018
partycentrum Stam aanvang 20.00 uur.

Notulen
Aanwezig:
B. Schilder*, E. Huisman*, A. Veken*, C. Koenders*, R. Wester*, G. de Fost*, M. Lam*
B. Wagenaar, F. Romp, R. Boots, F. Berkeveld, H. Nederpelt, S. Commandeur, J. Stam, T. Beerepoot,
Cl. Selders, J. Koeleman, A. Kraakman, P. Koning, B. Huisman, S. Wagenaar, F. Worp, K. Ootes.
Afbericht: P. Koopman* en F. Diergaarde

1. Opening; Bertus opent de vergadering onder veel politieke belangstelling.
2. Spreekrecht bewoners: Bert Wagenaar namens werkgroep Ogen en Oren.
-> Inzake plaatsing Kermis Wognum:
Bert meldt dat de surveillancegroep Ogen en Oren al meerdere jaren ’s avonds problemen
signaleert bij het kermisgedeelte bij de oude Hieronymusschool. Ook de botsauto exploitant
geeft aan overlast te ervaren van bepaalde groepen.
Inmiddels zijn de nieuwe huizen daar bewoond; de botsauto’s zijn dan wel heel dichtbij.
De Herbergier ondervindt desgevraagd ook hinder van de kermis voor de bewoners.
Deze elementen samen zijn reden genoeg om te zien of dit deel van de kermis verplaatst kan
worden. E.e.a is aan de orde geweest in het halfjaarlijks overleg met o.a. gemeente,
veiligheidsregio, winkeliers. Er is door de werkgroep in overleg met gemeenteambtenaren
onderzocht of de kermis kan worden aangesloten aan deel Raadhuisstraat/Kerkstraat via deel
Lange Regel en parkeerplaats Deen -> deze voor de botsauto’s.
Voordelen: Scheelt veel verplaatsingen over (cq overlast voor) de Kerkstraat. Kermisterrein is
compacter, waardoor beter controleerbaar. Parkeerplaats Deen is goed verlicht; werkt
mogelijk preventief op overlast en het gaat niet ten koste van harddraverij en braderie.
Pak- en woonwagens staan al op terrein Bloesem. Met de komst van parkeerterrein Lidl moet
er voor deze dagen voldoende parkeergelegenheid overblijven.
Kermisexploitanten staan positief tegenover het initiatief.
De aanwezigen bij de vergadering staan bij handopsteking unaniem positief tegenover dit
voorstel, mits de veiligheid wordt gegarandeerd en daarmee ook de toegankelijkheid naar de
Kreeklanden via de Kaaspers; kruising vrijhouden. Daarnaast is het wenselijk de bewoners van
wie de percelen grenzen aan de kermislocatie op de hoogte te houden en mee te laten
denken. Ook is contact hierover met Deen noodzakelijk.
Aandachtspunt is ook de situering van de attracties ivm de gezelligheidsfactor.
Bevoorrading Deen is geregeld.
Het idee zal verdere navolging krijgen vanuit de werkgroep/ambtenarij en andere betrokken
partijen.

3. Vaststellen van de agenda. Er zijn geen wijzigingen of aanvullingen.
4. Notulen 22 november 2017 en actielijst)

287 Voetpad Nieuwe
Weg
321 Ouderenadviseurs

Actielijst:
Tekening is gevonden. Chris en Rob ondernemen actie richting
gemeente
Uitnodigen verg. maart: J. Kampstra en P. Vlaar

5. Binnengekomen stukken/mails
a. Infomails Dorpswerk NH
b. Mails Gemeente Medemblik stand van zaken Dirk Veermanhof Zie punt 9
d. Mails Gemeente Medemblik kernvisie/evaluatie leefbaarheid en enquete Punt 7
e. Mailwisseling De Bloesem sporturen Zie punt 8
f. Mail Gemeente Medemblik vooraankondiging presentatie kernvisies 7 december Punt 7
g. Mail Ronald Hein contact Wijkteam West Zie punt 11
h. Mail Gemeente Medemblik uitnodiging nieuwjaarsreceptie:
Was veel belangstelling voor. Werden veel streekproducten gepromoot. Gezellige
bijeenkomst.
e. CDA: mail imput aandachtspunten
f. mail Cees Bakker inzake stoppen Kernraad
g. mail gemeente lid klankbordgroep duurzaamheidsbeleid:
Peter Koopman biedt zich hiervoor aan.
h. Brief gemeente verleende subsidie 2018
6. Mail gemeente Medemblik uitwerking woonvisie (vorige keer besproken in besloten
vergadering)
Tot 2025 is de volgende woningproductie te verwachten:
Plan Speelwagen 43, Plan Politiebureau 12, Plan Kuip (Eendracht) 8 en Bloesem 25.
Evt. veranderingen hierin kunnen komen na verkiezingen provincie en/of particuliere
initiatieven. Er is weinig aanbod van goedkope woningen. Wooncompagnie biedt
huurwoningen te koop aan; huisjesmelkers kopen deze graag op voor huisvesting
arbeidsmigranten, gemaximeerd op 4 bewoners per huis. Het is hierdoor lastig voor jongeren
om een huis te kopen in Wognum.
7. Evaluatie Kernraden, presentatie 3 kernvisies en resultaten
Vanuit alle kernen wordt een nieuwe kernvisie verwacht. Andere kernen zijn er druk mee
bezig. Wognum heeft deze 6 à 7 jaar geleden al gepresenteerd. Is weinig tot geen aanleiding
om deze opnieuw in te zetten. Mogelijk kan er nog eens kritisch naar worden gekeken om het
stuk te updaten.

8. Stand van zaken Bloesem en Wognum Nicols; inventarisatie
De zaalsportverenigingen en gemeente hebben constructief overleg gehad. De kernraad
ondersteunt de visie van de verenigingen voor de breedtesport in Wognum . Alles staat
of valt echter met de medewerking van SEW. Er is door hun voorzitter Hans Huibers een
Topsportnota gepresenteerd die vóór alle andere afspraken gaat. Begin april wordt er
door de ambtenaren op terug gekomen.
9. Stand van zaken statushouders/bouw Dirk Veermanhof.
Er is een bijeenkomst met alle hulpverleners geweest en geëvalueerd hoe de afgelopen 4
weken gaan zijn. Conclusie: het geheel staat goed op de rit. Er wordt goed samengewerkt, is
een goede begeleiding. Problemen worden doorgesproken -> urgente medische hulp en
oplossing gezocht. Het is zaak om bij de gezinshereniging de mensen die dan komen goed te
begeleiden. Bovendien is er op dit moment te weinig ruimte voor sommige gezinnen,
waardoor gezinsleden buiten kern Wognum moeten worden geplaatst. Dit geeft problemen
omdat het huisvestingsbudget dan al is besteed.
10. Status voetpad naar gemeentehuis. Plattegrond gevonden, hoe verder.
Met de komst van de statushouders en de kantoorbezetting aan de Nieuwe Weg vindt de
Kernraad het noodzakelijk dat het voetpad waarover al jaren wordt gesproken richting
bushalte nu eindelijk wordt uitgevoerd. Chris en Rob ondernemen actie richting gemeente.
11. Bezoek aan ambtenaar WMO. (Gerda- Marijke-Chris)
Na het vorige gesprek is er niets meer vernomen. De komende week wordt er weer een
vervolg aan gegeven.
12. Rondvraag
Bert Wagenaar dankt iedereen voor het positieve besluit inzake de kermis.
Chris Koenders meldt dat we inmiddels 665 facebook volgers hebben.
Bart Huisman vraagt of er al een inventarisatie van de Heemtuin is gegeven aan de Kernraad.
Dit is niet het geval. Bart gaat er achteraan.
Bertus meldt dat de Visvereniging is gestopt. Jan Koeleman(visvoorzitter) meldt dat de
vereniging sinds 1951 bestond, maar er inmiddels nog ca. 5 leden waren voor de wekelijkse
visrondes, waarbij de gemiddelde leeftijd boven de 75 lag. De overige leden zijn “slapend” lid
ivm benodigde visvergunning die via de club loopt. De opheffing heeft inmiddels
plaatsgevonden en de geldelijke erfenis gaat naar Goed Doel: WAF voor de jaarlijkse
viswedstrijd.
Met het wensen van succes voor de verkiezingscampagne aan de politiek gelieerde
aanwezigen sluit Bertus de vergadering.

volgende vergadering woensdag 28 maart 2018 20.00 Café Stam

