Notulen openbare vergadering Kernraad Wognum
woensdag 22 november 2017
Aanwezig:
B. Schilder, E. Huisman, A. Veken, C. Koenders, R. Wester, G. de Fost, P. Koopman,
B. Wagenaar*, F. Romp*, R. Boots*, F. Berkeveld*, S. Commandeur*, T. Beuker*, F. Diergaarde*,
J. Stam*, T. Beerepoot*, K. Kaag*.
Afbericht van M. Lam en C. Bakker

Openbaar deel:
1. Opening Voorzitter Schilder opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij is verheugd
dat er zoveel vertegenwoordiging is van de politieke partijen.
2. Spreekrecht: hier heeft niemand zich voor aangemeld.
3. De agenda blijft ongewijzigd.
4. Notulen: de notulen van de vergadering van 20 september 2017 worden onveranderd
vastgesteld. Met dank aan de samenstelster.
Actielijst:
-287. Middelen genoeg bij de gemeente. Dient wederom aangekaart te worden.
-308. Het wachten is op rapporten vanuit het rijk. E. Huisman weet volgende vergadering meer.
-310. Kan er af.
-311. Er werd verondersteld dat er nóg een brug zou komen. De school was tegen en dat heeft
de plannen veranderd. Kan er af.
-316. Op agenda.
-317. Idem.
-319. En waarom ook geen invalidenparkeerplaats bij het kerkhof t.o. Hiëronymuscomplex?
-320. Kan er af.
5. Ingekomen stukken/mails:
a. Infomails Dorpswerk NH. V.k.a.
b. Mevr. Selders/vragen 20 september: vraag brandtrap Hiëronymus doorgestuurd aannemer
ze heeft een link doorgestuurd om de begroting in te
zien.
c. Mail Gemeente om bestuurslid ROVER. Geen belangstelling.
d. Mail Gemeente evaluatie enquete leefbaarheid: is ingestuurd.
e. Naamgeving steegje: Walhalla. Wordt volledig ondersteund.
f. Antwoord Gemeente bezorging gemeentegids. V.k.a.
g. Tom Beerepoot/aansluiting VVD. Wij sluiten ons nergens bij aan; blijven neutraal.
h. Mail Gemeente. Uitnodiging bijeenkomst kernvisies. Gaan we heen.
i. Mail Gemeente. Komst vergunninghouders. Gesprek gehad met A. Faas. Zie 8.
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j. Mail Gemeente. Woonvisie. Wordt in besloten vergadering besproken.
5.1 Verzonden stukken.
a. Mail Gemeente over bezorging gemeentegids.
b. Mail verenigingen die gebruik maken van de Bloesem ter inventarisatie. Zie 7.
6. Afsluiting Wesrfrisiaweg/Hoornseweg/Wognumergouw: E. Huisman: er is een prettig gesprek
geweest met de projectleider van Heijmans. De Kernraad is echter geen gesprekspartner.
Indien noodzakelijk is er van beiden kanten de mogelijkheid even contact met elkaar op te
nemen. De overlast is te overzien.
7. Inventarisatie Bloesem/ Wognum Nicols: loopt. Nog weinig reactie vanuit de verenigingen.
8. Statushouders/Dirk Veermanhof.
B. Schilder, E. Huisman en C. Koenders zijn dinsdag op gesprek geweest bij A. Faas op het
gemeentehuis. Er is een schema besproken van wat er gaat gebeuren de komende maand. De
appartementen zijn of worden zeer binnenkort opgeleverd. De woningen zijn kaal. Inrichten
gebeurt door en i.s.m. Vluchtelingenwerk, met financiering door de gemeente d.m.v. een
lening.
Er is een heel vangnet opgezet van vrijwilligers en onderwijskundigen..
Bij de gemeente is een 24-uurs meldpunt georganiseerd met als achterwacht nog een
projectgroep. Vluchtelingenwerk trekt zich geleidelijk terug, waarna de taken komen bij
gemeente en Werksaam.
9. Bouwactiviteiten:
-Op de Boogerd wordt voortvarend gebouwd door Kuin.
-Plan Kuip: week 50 wordt er begonnen, in september 2018 wordt een gedeelte opgeleverd en
in november d.a.v. is het plan gereed.
Bij het bouwplan Politieburo zijn er problemen met het door de brandweer mogelijk te
produceren geluidsnivo. Wit vraagt een omgevingsvergunning aan, die uiteindelijk verleend zal
gaan worden. Mochten er onoverkomelijke problemen blijven, is verhuizing van de kazerne
naar een plek bij het ambulance –gebeuren misschien een optie.
10. Aanvliegroutes Lelystad:
Er is nog niet exact bekend waartegen geprotesteerd moet worden. We wachten af.
11. Staat voetpaden i.v.m. rolstoel/rollatorgebruik:
Er wordt geen rondje meer gereden door een deskundige. Klachten kunnen worden opgegeven
bij de gemeente. Telefonisch en via het klachtenformulier op de site.
12. WMO:
G. de Fost geeft een toelichting op haar gespreksnotitie. De unanieme mening is dat er
herkenbaarheid komt voor het dorp en een perfecte bereikbaarheid van de ambtenaren, die
deze taak hebben. In januari 2018 zal er weer een gesprek zijn.
Het is nuttig de vertegenwoordigers van de ouderen (J. Kampstra en P. Vlaar) samen met de
wijkteams uit te nodigen om conflicten tussen deze partijen de wereld uit te helpen.
KR Wognum 22-11-2017

2

13. Budget 4/5 mei-viering.
Het budget blijft € 400 per kern. Dit is voldoende. Wel is het nuttig in een gesprek met de
gemeente(G. de Fost) aan te geven dat in Wognum bij 4 monumenten iets wordt gedaan met
hetzelfde bedrag als in een andere kern bij 1 monument.
Uitbetaling is na inlevering betalingsbewijs.
14. Rondvraag:
-F. Berkeveld: Problemen met ongelijke trottoirtegels: bericht geven aan gemeente.
-B. Wagenaar: Volgende keer graag spreekrecht over de kermis in de toekomst (verplaatsing).
Verder wordt er van de rondvraag geen gebruik gemaakt.
15. Sluiting.
Voorzitter Schilder bedankt ieder voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering

Actiepunten:
Datum
1-2015

Nummer
287

Onderwerp
Voetpad Nieuweweg/brug/zebrapad

1-2017
7-2017

308
316

Geluidsoverlast A7
Jeugdzorg/WMO

7-2017
9-2017
9-2017

317
321
322

Statushouders
Inventarisatie gebruik Sporthal Bloesem
Bijeenbrengen vertegenwoordiging ouderen
met de wijkteams (uitnodigen)
Budget 4/5 mei-viering

9-2017

323
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Uitvoering
C. Koenders
R. Wester
E. Huisman
M. Lam
G. de Fost
allen
C. Koenders
E. Huisman
G. de Fost
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