Notulen vergadering Kernraad Wognum
woensdag 7 juni 2017
Aanwezig openbaar deel:
B. Schilder, A. Veken, C. Koenders, R. Wester, M. Lam, P. Koopman, B. Wagenaar*,
F. Romp*, K. Kaag*, Y. Nijsingh*,P. Koning*,R. Sneijders*
Afbericht van E. Huisman
Openbare vergadering
1. Opening Voorzitter Schilder heet iedereen welkom op deze openbare en later besloten
vergadering..
2. Spreekrecht: er is door stagiaire Spekreijse van de gemeente Medemblik een verzoek gedaan
om te spreken over een onderzoek m.b.t. geboortebomen/begrafenisbomen en het
herinrichten van begraafplaatsen in natuurbegraafplaatsen. Het verzoek was echter pas
vandaag gekomen, zodat de aanvraag, indien gewenst, een volgende vergadering wordt
gehonoreerd. We vragen ons echter af of een gesprek met bijvoorbeeld een ouderenbond
zinniger is.
3. Vaststellen van de agenda: na de openbare vergadering volgt nog een besloten deel. Er zijn
geen extra agendapunten..
4. Notulen 22 maart 2017 en actielijst: worden onder dankzegging en zonder op- of
aanmerkingen goedgekeurd.
Actielijst:
287
blijven volgen, plan is klaar, begroting gemeente (nog) ontoereikend
308
blijven volgen
310
blijft staan. Speerpunten o.a. voetpad 287
311
gezien de problemen bij de herinrichting van de Oosteinderweg (tekort ruimte voor
voetpad/parkeerplaatsen/groenstrook waar beplanting door aanwonende is betaald)
dienen we de herinrichting Kerkweg nauwlettend te blijven volgen
312
de bakken op de Boogerd worden vaker door de gemeente geleegd, hetgeen voldoet.
Afgedaan
313
Convenant 31 mei niet besproken. Gaan we gezamenlijk of iedere kernraad voor zich?
Iedere kernraad kan het college uitnodigen, al zijn onze ervaringen niet positief. Het is
voor het college onmogelijk aan ieders wensen tegemoet te komen. K. Kaag: de gemeente wil graag bredere onderwerpen aan de orde stellen. Afgedaan.
5. Binnengekomen stukken/mails:
a. Gemeente: thema-avond dorpsraden verplaatst naar 26 juni. Lam, Schilder en Koenders gaan
er heen.
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b. Uitnodiging opening Natuurspeeltuin: prima verloop, grote belangstelling.
c. Uitnodiging Dorpswerk NH: hier weinig problemen, veel dubbele activiteiten. Ze
ondersteunen de kleine kernen extra. Geen bezoek.
d. Uitnodiging bijwonen Delta Lloyd Regatta: viel samen met onze harddraverij. Wel goed voor
contact maken en netwerken. Volgende keer?
e. Uitnodiging gemeente 31 mei/convenant. Was gezamenlijke bijeenkomst met dorpsraden.
Schilder en Veken : zie actiepunt 313. De woonvisie was interessant. Opvallend detail: Wognum
bouwt nog steeds met gasaansluiting, terwijl dit voor de toekomst wordt afgewezen.
f. Bericht gemeente inz. ondersteuning mantelzorgers. Betreurd wordt het feit dat het bestand
niet up-to-date is, zodat er nog bericht wordt gestuurd aan een overledene. Er komt enige
verlichting voor diegenen, die op de mantelzorg zijn aangewezen.
6. Stand van zaken rotonde Bloesemgaerde/Kerkweg:
Vandaag is de inschrijving, aanvang werkzaamheden begin van de bouwvakvakantie. Volgens
Schilder is de Oosteinderweg een verrijking, hier hopen we op hetzelfde resultaat.
7. Stand van zaken statushouders/bouw Dirk Veermanhof:
De werkzaamheden zijn begonnen, het grondwerk is zo goed als afgerond.
8. Bouw terrein De Boogerd:
In september start bouwbedrijf Kuin met de bouw van het complex, met gasaansluiting. Lam:
een gedeelte van de 55+woningen gaat verhuurd worden aan Leekerweide. Is dit helemaal
correct?
9. Plan Nieuweweg 2a. De procedures lopen. Er zijn geluidsmetingen gedaan. Bezwaren vanuit de
Wilhelminalaan zijn niet-ontvankelijk verklaart. Toch wat zorgen om bezwaren in de toekomst
vanuit bewoners richting brandweerkazerne.
10. Verloop kermis/controle kermisborrels.
Wagenaar: er waren dit jaar 16 burgerwachten/BOA’s/politie (waarvan 2 te paard) en
beveiligers. Geheel gezien is alles prima verlopen. Drank onder 18 blijft moeilijk, doch geen
problemen geconstateerd bij de controles. Er werd in redelijkheid opgetreden.
De kermisborrels mogen van de gemeente maximaal 3,5 uur duren. Beide grote partijen zijn
prima verlopen; ze denken zelfs volgend jaar korter nodig te hebben. Controle overbodig.
Preventie is te prefereren boven handhaving.
Drugs wordt gezien als een groter probleem.
11. Rotondes:
Zowel de rotonde Raadhuisstraat/Nieuweweg als Oosteinderweg/Hoornseweg zijn gevaarlijk.
Ook de gemeente is zich hier van bewust. K. Kaag belooft ons op de hoogte te houden van
eventuele acties.
12. Rondvraag.
-Wagenaar vertelt dat de hangplek/keet bij de Boogerd eind maart is verwijderd. Een klein
groepje, niet vanuit Wognum afkomstige, jongeren heeft nu als hanglokatie voor de Heemtuin
gekozen en hebben pallets in brand gestoken. Het heeft de aandacht van politie en gemeente.
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Wognumse jongeren hebben echter nauwelijks behoefte aan een hangplek, dus zolang er geen
vraag naar komt: weg laten.
-Wester: verzoekt de gemeente meer vuilnisbakken te plaatsen bij het Kreekbos, m.n. bij de
hondenuitlaatplek. Eventueel met een spandoek er bij: ruim de hondenpoep op, met ter
beschikking stelling van zakjes en handhaving door BOA’s.
-Koenders: de facebookpagina ligt er uit en alle 700 vrienden dient gevraagd te worden
opnieuw vriend te worden.
Voorzitter Schilder bedankt de bezoekers en stelt voor verder te gaan met de besloten vergadering.

Actielijst.
Datum
1-2015
1-2017
3-2017
6-2017

Nummer
287
308
310
311
314

Onderwerp
Voetpad Nieuwe weg 2017
Geluidsoverlast A7 bij omwonenden
Speerpunten 2017
Verwachte problemen renovatie Kerkweg/gemeente
Thema-avond dorpsraden 26 juni

315

Uitnodigen Spekreijse, indien gewenst
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Uitvoering
C. Koenders
E. Huisman
allen
B. Schilder
B. Schilder
M. Lam
C. Koenders
E. Huisman
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