Notulen vergadering Kernraad Wognum
woensdag 22 maart 2017
Aanwezig openbaar deel:
B. Schilder, E. Huisman, A. Veken, C. Koenders, C. Bakker, J. van Diest, J. Stam*, W. de Jong, R. Wester,
F. Romp*, B. Huisman*, C. Selders*, B. de Jong*, F. Diergaarde*, T. Dekker, G. de Fost, P. Koopman.
Afbericht van M. Lam
Openbare vergadering
1. Opening door voorzitter Schilder, met een speciaal welkom aan de belangstellenden. De door
hem gemiste mails tijdens zijn vakantie zullen waar nodig door de overige Kernraadsleden
worden toegelicht.
2. Spreekrecht: er zijn geen aanvragen ingediend.
3. Vaststellen van de agenda: agendapunt 10A wordt toegevoegd: afscheid 3 bestuursleden.
4. Notulen 18 januari 2017 en actielijst: worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.
Actielijst:
287
blijven volgen
307
afgedaan
308
blijven volgen
309
J. Stam: gebeurt 4 november, zelfde veilingcomité. afgedaan
310
blijft staan
5. Binnengekomen stukken/mails:
a. Mail gemeente inz. inloopbijeenkomst De Boogerd. C. Koenders: 43 woningen in 3
verschillende maatvoeringen met daaronder het gezondheidsgebeuren waarvan later tijdens de
vergadering blijkt dat dit nog niet geheel zeker is. Kuin bouwt, de provinciale subsidie is veilig
gesteld; op 25 april nogmaals een informatieavond (bij Stam).
b. Mail Karin Kaag inz. wijziging collectebeleid. Is opgelost.
c. Mail Dorpswerk NH inz. steunpunt PostNL in Twisk. Is onze beleving niet.
d. Mail Karin Kaag inz. structuurschets Westfriesland. Opzet van 7 gemeenten en 3 wethouders.
Goed volgen. We mogen ideeën indienen.
e. Mail gemeente inz. info avond Kerkwegrenovatie. C. Koenders: er is gekozen voor variant A,
veel commentaar door gebrekkige communicatie, m.n. met Stolphoevelaanbewoners. R.
Wester: met Oosteinderweg in de gedachten wordt het een chaos. B. Schilder zal er vragen
over gaan stellen bij de gemeente.
f. Mail gemeente inz. klankbordgroep politieburo. C. Koenders: 12 appartementen, 2 kamers
per woning, 20 parkeerplaatsen, koop en huur, fraaie presentatie.
g. Mail Walhalla. Zie b.
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h. Mail Karin Kaag inz. landelijke opschoondag. Er zijn binnen Wognum een redelijk aantal
mensen die de boel bijhouden. Ziet er netjes uit. B. Schilder zal de gemeente vragen om meer
afvalbakken rond De Boogerd.
i. Mail doorgestuurd C. Koenders inz. afspraak college huishoudelijke hulp. Voor kennisgeving
aangenomen. Er wordt meer geld uitgetrokken.
j. Mail gemeente inz. bijeenkomst duurzaamheid. Mooie wens, met nog een lange weg te gaan.
k. Mail Dorpswerk NH inz. maken dorps/kernvisie. Ons plan loopt nog 5 jaar.
l. Mail E. Kamp inz. natuurspeeltuin. Is positief. Gemeente zorgt voor bord met regels en
fietsenrekken. Er is een samenwerking met de scholen opgezet. Aandachtspunt blijft de
opruimplicht van hondenpoep in het open deel van het dorpsbos. Wordt niet gedaan en op de
speelweide ligt het ook hier en daar. Als het in de praat te pas komt onder aandacht college
brengen voor meer BOA inzet.
m. Mail Karin Kaag inz. meedenken convenant en positionering gemeente en kernraden. B.
Schilder, E. Huisman en C. Koenders gaan 31 mei heen.
n. Nieuwsbrief programma Leefbaarheid . Voor kennisgeving aannemen.
6. Stand van zaken Bloesem/SEW/gebruik hars:
E. Huisman: Jos Overboom is uitgenodigd voor de vergadering zodat hij deze avond een reactie
kon geven, doch hij is niet aanwezig. Dit dienen de betrokkenen zelf op te lossen met De
Bloesem (J. Vijfvinkel) en gemeente (Gerben Konijn). Zonodig ondersteuning door ons.
7. Stand van zaken renovatie Kerkweg. Zie 5.c.
8. Stand van zaken statushouders/Bouw Dirk Veermanhof. C. Bakker: onderhoud gehad met H.
Tigges. Onduidelijkheid over permanent versus semi-permanent J. Stam: er is inderdaad ruis op
de lijn. We zijn eensluidend dat er altijd over 20 jaar is gesproken, waar nu omheen wordt
gedraaid. N.a.v. een gesprek van Bakker met Gieling van Woonschakel komen er maximaal 80
statushouders, doch worden er slechts 60 verwacht. er is dan extra ruimte voor starters. A. Faas
is 1e aanspreekpunt bij de gemeente.
9. Bouw terrrein De Boogerd. Zie 5.a.
10. Plan Nieuweweg 2a. Zie 5.f.
10a.Afscheid bestuursleden. B. Schilder richt allereerst het woord aan T. Dekker: in de Kernraad
sedert 2010 keurig de notulen verwoord en met een positieve inbreng. Daarna wordt W. de
Jong bedankt voor zijn inbreng. Hij kwam en gaat gelijk met het vorige bestuurslid. Er is toegevoegde waarde geweest door de kennis van verkeer en verkeersregels. Diverse problemen zijn
hierdoor opgelost. Als laatste wordt J. van Diest bedankt voor zijn jarenlange inzet. Directe
uitspraken en scherpe antwoorden zijn diens karakteristiek.. Er volgt overdracht van de documentatie over verkeer aan R. Wester.
Alle aftredende leden krijgen een kadobon aangeboden.
11. Rondvraag.
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-J. van Diest: bedankt allen voor de samenwerking, vertelt zijn historie en stelt met veel plezier
de taken te hebben uitgevoerd.
-E. Huisman: B. Wagenaar heeft namens “Ogen en oren” gepatrouilleerd bij de VrijMiBo in De
Bloeasem, die zonder problemen is verlopen.
12. Sluiting. B. Schilder sluit onder dankzegging aan de aanwezigen de openbare vergadering.
Actielijst.
Datum
Nummer
1-2015
287
1-2017
308
310
3-2017
311
312
313

Onderwerp
Voetpad Nieuwe weg 2017
Geluidsoverlast A7 bij omwonenden
Speerpunten 2017
Verwachte problemen renovatie
Kerkweg/gemeente
Afvalbakken De Boogerd vragen bij gemeente
Convenant gemeente 31 mei
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Uitvoering
C. Koenders
E. Huisman
Allen
B. Schilder
B. Schilder
B. Schilder/ E. Huisman/
C. Koenders
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