Notulen Openbare Vergadering 28 september 2016
Afbericht: Willem de Jong, Cees Bakker.
1.

Opening door de voorzitter

2.

Spreekrecht bewoners:

Presentatie wijkteam West Gemeente Medemblik.
Er wordt een presentatie gegeven door Sarah Dalmeijer met het doel meer bekendheid te geven aan de
werkzaamheden van het wijkteam en de doelen waarvoor ze zich inzetten. In het team zijn veel specialiteiten
vertegenwoordigd als Jeugdzorg, maatschappelijk werk, Jeugdhulpverlening, Stichting Mee, Jongerenwerker.
In eerste telefonisch contact wordt de hulpvraag ingeschaald en doorgezet naar een specialisme, waarna de
medewerker bij de mensen thuis langs gaat. Men wil bewerkstelligen dat zowel professionals als vrijwilligers
hierin gaan samenwerken en uiteindelijk meer in preventie doen. Men wil graag meer inzet van inwoners zelf.
Ook in de collectieve sfeer valt nog veel winst te behalen; Voorbeeld van wat is bereikt: G-soos. Ook wordt er
voorbereidend werk gedaan voor de komst van de statushouders. Kritische geluiden: telefonische
bereikbaarheid gemeentehuis in zijn algemeenheid . De vraag of een inloopspreekuur niet beter kan werken,
wellicht beide opties ondersteunen.
Er wordt afgesproken dat men volgend jaar terugkomt om de voortgang te melden.
3.

Vaststellen van de agenda,

Aanvulling 5.g.
Binnengekomen brief van de heer F.J. Romp over de verkeerssituatie Raadhuisstraat en Kerkstraat.

4.

Notulen 25 mei 2016 en actielijst

Notulen worden goedgekeurd.
Actielijst voor 28 september 2016
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Onderwerp
Nieuws voetpad Nieuwe Weg 2017

Wie
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Contact met Gemeente over gebruik Bloesem mn
vrijdagavond
Terug koppeling kernraden overleg van 30 mei
leefbaarheid

Bertus
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5.

Binnengekomen stukken/mails

a. Ontvangstbevestiging gemeente aanvraag subsidie 2017
b. dankmail Wognum Nicols inzake hulp indeling avonden Bloesem
c. mail Gemeente Medemblik inzake gewenst contact raden/gemeente. Het is een andere manier van omgaan
met elkaar.
d. nieuwsbrief vrijwilligerspunt. Vraag vanuit de KR. Wordt het vrijwilligerspunt door de gemeente
gesubsidieerd en weet de gemeente wat er met het geld gedaan wordt.
Reactie van de aanwezige raadsleden is dat het vrijwilligerspunt wel wordt gesubsidieerd, maar dat men niet
precies weet wat er met het geld gedaan wordt.
e. hernieuwde oproep werkgroep kernvisies gemeente
f. Mail Piet Wijdenes Management: Programmaplan leefbaarheid
Actiepunt 303; Terugkoppeling kernraden overleg leefbaarheid.
Er was voldoende belangstelling, echter de invulling van de avond was eenzijdig, te veel gericht op een
probleem van 1 kern.
In meerdere kernen zijn al leefbaarheid onderzoeken gedaan. Hier is veel tijd en geld in gestoken. Aan de raad
nu om dat wat er al ligt te gaan gebruiken ipv veel geld in een bedrijf te gaan steken wat hetzelfde gaat doen.

Onder 800 inwoners van Wognum is een groen-enquête verspreid over het groenbeheer in Wognum.
Wij zijn niet voor het zelf onderhouden van al het groen in Wognum Te veel mensen geven teveel meningen
over hoe, wanneer en wie het onderhoud gaat doen en de manier van onderhouden. Prima om de mensen van
Opmaat dit te laten doen en ze op deze manier werkgelegenheid te geven.
g. Brief van de heer Romp. Over het vrachtverkeer dat gebruik maakt van de Kerkstraat en omgeving. De
punten die de heer Romp aangeeft in de mail zijn voor een deel niet uit te voeren omdat het gebied niet is
ingericht als 30 km zone en daardoor kan er ook geen handhaving zijn op een 30 km zone.
Eventueel een andere route voor de vrachtwagens wordt de commissie GGVP meegenomen naar het volgende
overleg.

6.

Actie 304 Willem, Jacques

Uitgaande stukken: beantwoording mails gemeente.

- Er komt nieuwbouw op de plek van de oude openbare school De Speelwagen. Bouwbedrijf Kuin gaat hier
bouwen. Beneden komt de apotheek en boven 30 appartementen.
- Op de plek van de oude Hieronymus school komen ook appartementen, deze moeten eind 2017 staan.
- Plan Hof aan de Raadhuis straat gaat ook bouwen hier komen 8 appartementen.
- In De Bloesem gaat de verkoop van de woningen ook nog gestaag door.
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7.

Mededelingen en terugmeldingen/ Stand van zaken:

a. statushouders, Plek voor de statushouders aan de Grietje Slagterlaan moet volgend jaar gerealiseerd
worden.
b. naamgeving woonplaats officiële documenten, wordt verder aan gewerkt.

8.

Voorstel gemeenteraad vergaderen op locatie.

Voorstel van Yannick Nijssingh (D 66) om de vak commissie vergaderingen op een plaats te houden, indien
mogelijk daar waar het item zich afspeelt in de des betreffende kern. Dit om meer bewoners erbij te betrekken
door de letterlijke afstand tussen de vak commissie en de bewoners zo klein mogelijk te maken. Volgens ons is
dit de het proberen waard.

9.
Rondvraag;
- Aangegeven wordt dat de Natuurspeeltuin er leuk en uitdagend uitziet voor de kinderen.
- op eigen initiatief van aanwonende zijn er humoristische borden geplaatst aan de Sportlaan om mensen erop
te wijzen om zelf hun hondenpoep op te ruimen. Dit lijkt te werken.
- zowel de burgers als de gemeenteraad moet af van het idee dat de burgers 'gepamperd ' moeten worden.
We moeten samen voor het welzijn van de Gemeente Medemblik en zeker voor je eigen kern staan. Dit is een
omslag in het denken van de Raad naar de Burgers toe. Niet langs elkaar heen praten, maar met elkaar.
- De bibliotheek in Wognum gaat sluiten maar er is nog maar weinig reactie op gekomen, of dit komt omdat
het niet duidelijk gecommuniceerd is naar de inwoners is niet duidelijk
-De vrijwillige bibliotheek inde Bloesem loopt goed. Misschien kan er nog meer ruchtbaarheid aan gegeven
worden door het in de Walhalla te benoemen.
- Compliment aan de vrijwilligers van de natuurspeeltuin. Door hun vastbeslotenheid om door te gaan hebben
we nu een mooie Natuurspeeltuin, weliswaar nog niet helemaal af maar er wordt al volop gebruik van
gemaakt door de jeugd.
- andere kant van de natuurspeeltuin is dat hij te dicht is geplaatst op de sloot/grond van aanwonende.
Dit probleem is bij de rechter neergelegd en wordt verder uitgezocht.
Volgende vergadering 23 november + besloten vergadering
- nieuwe vergader datums 2017
- notulen eerdere besloten vergadering
- evaluatie kernraad
- rooster van aftreden
Iedereen wordt bedankt voor zijn aanwezigheid.
Actielijst voor 23 november 2016
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GGVP overleg aanrij route vrachtwagens - winkels
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