Notulen openbare vergadering 23 maart 2016
Afbericht: Chris Koenders, Marijke ten Broeke.
1. Opening door de voorzitter, welkom voor belangstellende
2. Spreekrecht bewoners, wordt gebruik van gemaakt door afgevaardigden van de Wooncompagnie om zich
voor te stellen en uitleg te geven over hun werkwijze. Doel is; Bewoners verantwoordelijk maken voor hun
eigen buurt.
De wooncompagnie bezit 450 woningen waarvan 300 in Wognum. Geadviseerd wordt om zich voor te
stellen in de Walhalla.

3. Vaststellen van de agenda.
Toevoeging;

5J. Gemeentelijke Werkgroep Toegankelijkheid
5H. berichten VVD

4. Notulen 27 januari 2016 worden goed gekeurd.
Actielijst blijft staan.

5. Binnengekomen stukken/mails
a. Verhuisbrief recreatieschap Westfriesland naar gemeentehuis Stedebroec.
b. Uitnodiging workshop vinden en binden van vrijwilligers. Waar we geen gebruik van gaan maken.
c. Update natuurspeeltuin. Woensdag 30 maart 19.30 uur is er een presentatie over het concept ontwerp van
de natuurspeeltuin in het Gemeentehuis.
d. Rapportage verkeersveiligheid Kerkweg en rotonde Kerkweg Conferencelaan. We wachten het definitieve
rapport af voor we gaan reageren.
e. Stichting Cromme Leeck voorstel naamgeving straten. Het voorstel is om
f. uitnodiging gemeente Kreekbos ,natuurspeeltuin. Zie 5c.
g. Nieuwsbrief vrijwilligerspunt, wordt ter kennisgeving aangenomen.
h. Vereniging Kleine Kernen vooraankondiging algemene ledenvergadering op 18 mei. Wij gaan hier niet heen.
i. mail mevr. De Boer inzake onveilige situatie brug Bloesemgaerde. Deze mevrouw stuurde een foto met
hierop een fiets die in het water lag. Haar het advies geven dit naar de Gemeente te sturen. Hierop is nog geen
reactie geweest.
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6. Uitgaande stukken
a. brief gemeente naamgeving straten: plan Eendragt en plan Grietje Slagterlaan
b. brief B en W Medemblik steunbetuiging 2e kunstgrasveld Spartanen

7. Mededelingen en terugmeldingen/ Stand van zaken:
a. Natuurspeeltuin, zie punt 5c
b. statushouders/ inspraak commissievergadering donderdag 17 maart. De voorzitter heeft een brief
geschreven met hierin de reactie van de KR op het geen in de media is verschenen over de hoe de KR denkt
over de komst van statushouders.
De omwonenden van de Grietje Slagterlaan blijven de komst van de Statushouders volgen en anticiperen op
de verder stappen die vanuit de Gemeente gemaakt gaan worden.

d. De website is weer toegankelijk zij het in een basis vorm. Idee is om de folder op de website te zetten.
Inwonersvragen om foto's te sturen voor de website?

e. Boekenuitwissel/leenpunt hal Bloesem, vrijdag 25 maart komt hierover een stukje in de Walhalla.
De vrijmibo in de Bloesem was goed geregeld. De belangstelling was groot.

8. Rondvraag
* Er wordt gevraagd wat het criteria van de KR is om actie te ondernemen.
Hierop wordt door de Kr gereageerd dat we een advies kunnen geven naar de Raad, maar we moeten als KR
wel achter het te brengen advies staan. Dit advies moet wel in het belang zijn van Wognum in zijn totaliteit.

* graag binnen de KR een mail terug sturen naar de secretaris als en niet naar iedereen als dit niet in het
belang is voor iedereen.

* De bouw bij de Bloesem gaat gestadig door. 50% Van de woningen wordt gekocht door buitenstaanders.

Volgende openbare vergadering is op woensdag 25 mei om 20.00 uur.
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