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Notulen openbare vergadering 25 mei 2016. 
 

 
Afbericht van Gerda de Frost, Cees Bakker 

 
1. Opening door de voorzitter. 
 Dank voor de belangstelling vanwege de Koninklijke Onderscheiding van Corda Banket. 

 

2. Spreekrecht bewoners, hiervan wordt gebruik gemaakt door de heer Co Groot van de 

volleybalvereniging van Wognum en de heer Tom Beerepoot van zaalvoetbalvereniging Wognum 

Nicols. 

Beide heren geven aan de indeling van het gebruik van sporthal De Bloesem, vooral op de 

vrijdagavond, niet als correct te ervaren. Ook missen beide heren de transparantie van de indeling, 

waardoor het onbegrip alleen maar groter wordt.  

De Gemeente zou verantwoordelijk moeten zijn voor het gebruik van de sporthal, maar heeft dit uit 

handen gegeven aan Judith Verbeek. Er is een contract opgesteld voor het gebruik van de sporthal voor 

10 jaar, maar nu er in Nibbixwoud een sporthal komt, zou het mogelijk moeten zijn om andere regels 

op te stellen voor het gebruik. 

In het contract van de Bloesem wordt aangegeven dat SEW altijd gebruik mag maken van sporthal de 

Bloesem bij officiële wedstrijden. Over de trainingen staat niets vermeld.  

De heer Tom Beerepoot zal het contract naar de Kernraad sturen. 

Bertus gaat zo spoedig mogelijk contact opnemen met de Gemeente over het gebruik van de sporthal. 

        Actie 302 Bertus 

 

 

3. Vaststellen van de agenda, aanvulling bij punt 5h, uitnodiging kernraden overleg. 

 

4. Notulen 23 maart 2016,  

notulen worden goedgekeurd. 

Actielijst   
Data  Onderwerp Wie Eraf 

1-15 28

7 

Nieuws voetpad Nieuwe Weg/2017 Chris  

 29

7 

Datum kernuitje Bertus, Ella 25-5 

 

 

 

5. Binnengekomen stukken/mails 

 

a. Uitnodiging alg. ledenvergadering vvkknh, hier is niemand heen geweest. 
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b. Mail gemeente herinneringsbankjes in Nibbixwoud en Wognum Lions club Opmeer, ter 

kennisgeving gestuurd. 

c. Toewijzing uren Wognum Nicols Bloesem, zie punt 2 deze notulen. 

d. Terugkoppeling gemeente straatnamen: Dirk Veermanhof, Wagenmaker.  

e. mail Akse Media actualisatie gegevens gemeentegids 2016, heeft de secretaris doorgegeven. 

f. uitnodiging gemeente bijeenkomst 11 mei gemeentehuis/huis van de gemeente. 

De belangstelling voor deze avond was niet groot. De Gemeente wil graag van het Gemeentehuis een 

inloop huis maken. Ideeën hiervoor, vanuit de Gemeente, zouden kunnen zijn, streekgerechten 

aanbieden, het houden van workshops. 

Voorwaarde vanuit de burger is dat het de bestaande ondernemers niet in de weg moet komen te staan. 

Voor veel dingen blijven de mensen liever in het eigen dorp dan dat ze ervoor naar Wognum moeten 

komen.  

Wat er meer ter sprake kwam is dat de communicatie naar de burgers toe verbeterd kan worden. Er is 

nu geen inloop uurtje meer van de Wethouders, post die niet juist geadresseerd is komt niet op de 

juiste plek aan, terwijl het voor de burgers niet altijd duidelijk is waar en onder welke noemer de post 

wel geadresseerd moet worden, voor burgerzaken moet nu een afspraak gemaakt worden, maar toch 

moet men vaak nog wachten.  

g. inloophuis Medemblik open dag 22 mei, ter kennisgeving.  

h. uitnodiging kernraden overleg op 30 mei en afscheid Minke Jellema. Bertus, Jacques en Ella 

gaan heen.         Actie 303 Bertus, Jacques, Ella 

 

 

6. Uitgaande stukken 

 

a. mail gemeente terugkoppeling naamgeving straten: plan Eendragt en plan Grietje Slagterlaan 

De naam Dirk Veermanhof hebben vastgesteld voor het plan aan de Grietje Slagterlaan. Dit is een 

combinatie geweest van de adviezen van de Kernraad Wognum en de Historische stichting De 

Cromme Leeck. 

Voor het plan De Eendragt is eerder de naam Wagenmaker vastgesteld. Deze naam wordt dan ook 

gehandhaafd. 

 

7. Akkoord kascontrole commissie, is akkoord bevonden.  

 

8.  Subsidie aangevraagd.  Subsidie voor komend jaar is aangevraagd. 

 

9. mail oprichting stichting Natuurspeeltuin in samenhang met Kernraad. 

 Het verzoek van  natuurspeeltuin om samen een samen een stichting te vormen is afgekeurd omdat 

het niet mogelijk is om binnen onze stichting met hen samen te werken. 

Willen ze subsidie binnen halen moet dat via eigen stichting. Is inmiddels gedaan, heet nu Stichting 

Natuurspeeltuin.  

 

 

10. Standpunt Kernraad Wognum verdeling vrijdagavonduren Bloesem, vraag Wognum Nicols,  

Zie punt 2 deze notulen. 
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11. Stand van zaken woonplaats geboorte/overlijdensakte. 

Volgens de Burgerlijke stand is het wel mogelijk om zowel de plaats als de gemeente te vermelden, 

alleen het digitale systeem van de Gemeente Wognum is hier niet geschikt voor. 

Er wordt nu eerst navraag gedaan bij andere kernen en Gemeentes om de software gezamenlijk te 

kunnen veranderen en een inventarisatie van de kosten daarvan. 

 

12. Rondvraag 

- De voorzitter merkt op dat het erg rustig rondom de plaatsing van de statushouders. Er is bezwaar 

aangetekend door de bewoners van de Grietje Slagterlaan, waardoor de bouw in ieder geval een 

aantal maanden vertraagd wordt.  

- in de media is bekend gemaakt dat de warmte/koude opslag in MFC De Bloesem niet goed werkt. 

Het MFC is goedkoper neergezet, maar daarvan wordt nu hinder ondervonden. Er kan wel wat aan 

gedaan worden, maar dit brengt hoge energie kosten met zich mee. 

- Tijdens de kermis is weer gelopen door de burgerwacht. Er is voor het eerst gebruik gemaakt van 

het 112 nummer vanwege een vechtpartij. 

Tijdens de luilak was het erg rustig. 

Toon is gestopt met het lopen van de burgerwacht vanwege zijn leeftijd! Dank voor alle keren 

assisteren.  

 

Vergadering van 20 juli komt te vervallen. Volgende vergadering is op 28 september.  
28 september  

23 november  + besloten vergadering/ notulen eerdere besloten vergadering 

Evaluatie KR/ rooster van aftreden 

 

 

 

 

 

Actielijst voor 28 september 2016 
Data  Onderwerp Wie Eraf 

1-15 28

7 

Nieuws voetpad Nieuwe Weg/2017 Chris  

5-16 30

2 

Contact met Gemeente over gebruik Bloesem mn 

vrijdagavond 

Bertus  

 30

3 

Terug koppeling kernraden overleg van 30 mei Ella, Bertus, 

Jacques 
 

 
 


