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lnleiding

Algemeen De gemeente Medemblik omvat thans verschillende zogenoemde Kernen ell drie

hoofdkernen. Wognum is 6en van deze hoofdkernen ell heeft thans circa 5350 inwoners.

De gemeente Medemblik heeft onder andere als taak het voorzieningenniveau van de Kern

Wognum in stand te houden ell uitbreiding van ruimte voor detailhandel te verzorgen.

Voor de lokale economie van de Kern Wognum zijn de belangrijkste peilers: het midden- ell

kleinbedrijf, dienstverlening, Iandbouw, recreatie ell toerisme. In het centrum van de Kern
bevindt zich een actief winkelcentrum.
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De Kern Wognum is goed bereikbaar door de ligging Iangs de snelweg A7 ell door de drie
viaducten over deze snelweg. Daarbij is de Iigging centraal door de aansluiting aan de (in
de toekomst nog te verbreden) provinciale weg de Westfrisiaweg ell aan de provinciale

weg de AC de Graafweg. Hiermee zijn overige gebieden in West-friesland ell daarbuiten

snel ell goed bereikbaar.

Door de nieuwe woongebieden de Kreeklanden ell de Bloesemgaerde ell de verdere

ontwikkeling van bedrijventerrein het Overspoor ell uitbreiding van het winkelcentrum
biedt de kern Wognum voor wonen ell werken goede mogelijkheden.

In recreatie is voorzien door het Kreekbos, diverse bloeiende verenigingen ell sporthal De
Westfrieslandhal.

Door middel van twee basisscholen ell een peuterspeelzaal is voorzien in goed onderwijs

voor jeugd tot circa 12 jaar.

Met de gemeentelijke herindeling van enkele jaren geleden is de mogelijkheid ontstaan om

het ambtenarenapparaat op een hoger niveau te brengen. Dit om het toenemende

takenpakket te kunnen uitvoeren, zoals de Rijksoverheid wenst. Om dit in goede banen te

Ieiden is een capabele Gemeenteraad ell een capabel College van B&W een vereiste.

Kernraad De gemeente Medemblik heeft de Kernraden ingesteld ter bevordering van betrokkenheid

bij voorbereidingen van beleid, uitvoering/ ell beheerplannen. De Kernraad Wognum is
aldus een intermediar tussen bewoners van de kern Wognum ell de Gemeente Medemblik

ell heeft als doel de Ieefbaarheid van de kern Wognum te bevorderen, De Kernraad

Wognum bestaat thans uit 11 leden. lnspraak door de bewoners van de kern Wognum ell

draagvlak voor de activiteiten van de Kernraad Wognum wordt gecreMerd door het houden

van openbare vergaderingen, vrije inloop/contactmogelijkheden met de Kernraad

Wognum, mogelijke spreektijd op alle vergaderingen van de Kernraad Wognum, het up to
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date houden van de website www.kernraadwognum.nl ell het verstrekken van informatie

in dorpsblad het Walhalla.

Om de toekomstvisie Ieesbaar ell hanteerbaar te houden heeft de Kernraad zich beperkt

tot de zaken die ingrijpen op de directe Ieefomgeving van bewoners van de Kern Wognum.
Hierbij worden de gewenste voorzieningen ell activiteiten met weergegeven in
jaarplannen. De uitvoeringsmogelijkheden zijn afhankelijk van middelen ell tijdschema's ell
dienen door middel van overlegstructuren nader te worden bepaald. De toekomstvisie

geeft beknopt weer welke prioriteiten met betrekking tot de leefbaarheid de bewoners
hebben. De toekomstvisie is daarnaast afgestemd op de hieronder vermelde

geraadpleegde bronnen.

Bronnen De volgende bronnen zijn geraadpleegd bij het opstellen van de onderhavige
toekomstvisie:

1) Leefbaarheidsonderzoek ell accommodatieonderzoek

2) Actielijst naar aanleiding van het Leefbaarheidsonderzoek

3) Structuurvisie gemeente Medemblik

4) Presentatie Kern Wognum aan de raadslieden

5) Concept toekomstvisie Kern Wognum van Kernraad Wognum

6) Openbare Vergadering i.v.m. de toekomstvisie Kern Wognum

7) Handleiding ' zo maak je een dorpsvisie' van VvKkNH'

8) Nota Kernenbeleid 2.0/convenant/handleiding 'hoe te komen

tot een visie op de kern voor de middellange termijn'

9) Notulen van de kernraad van Wognum

januari 2013

t/m medio 2013

december 2009

februari 2010

juli 2010

maart 2011

juli 2011

juni 2012

2012

lnhoud 1) Zaken welke de leefomgeving beYnvloeden ell prioriteit hebben volgens de bewoners

ell daardoor adequaat opgelost dienen te worden.

2) Zaken welke de bewoners wensen om de leefomgeving in stand te houden danwel te

verbeteren ell daardoor in overleg met betrokken instanties uitgevoerd dienen te
worden.



1)Zaken welke de leefomgeving beTnvloeden ell

prioriteit hebben volgens de bewoners ell daardoor

adequaat opgelost dienen te worden

Verkeer ell Veiligheid voortdurende frequente controles op de snelheid van al het

gemotoriseerd verkeer. Ook bromfietsen ell motorfietsen cre@ren
thans overlast.

Voldoende structurele parkeergelegenheid op geschikte, goed

bereikbare Iocaties om met name het winkelcentrum, de

sportgelegenheden, scholen ell kerken goed bereikbaar te houden.

Voldoende incidentele parkeergelegenheid nabij jaarlijks terugkerende

evenementen zoals de kermis, harddraverij, jaarmarkt, braderie etc.

Verbod van vrachtverkeer, behoudens bestemmingsverkeer, door de

Raadhuisstraat ell Kerkstraat.

Bevorderen dat vrachtverkeer gebruikt maakt van de A7 in plaats van

de Oude Hoornseweg ell de Nieuwe Weg. Daarbij dienen nieuwe

routes gecre@erd te worden vanaf de A7 naar het industrieterrein 't

Overspoor al dan met met gebruikmaking van de op- ell afrit 'Loos'.

Oplossen van de overlast van kantoorpersoneel dat in grote getale

wandelt op het fietspad langs de Nieuwe Weg ell daarmee

verkeersonveilige situaties creMert. Dit bijvoorbeeld door een zebrapad

voor het gemeentehuis over de Nieuwe Weg ell een Ioopbrug over de

sloot naar de openbare weg langs het Sweelinckhof.

Voorzieningen/ leefbaarheid Het stimuleren van sociale activiteiten zoals buurtfeesten,

stratenvolleybal, kermisborrels etc ter bevordering van de sociale
Ieefbaarheid ell de solidariteit tussen de bewoners.

Het onderhouden van de voorzieningen ter bevordering van

Iichamelijke beweging, zoals fiets- ell wandelpaden ell speelterreinen.
Dit door onder andere:

Goed onderhouden van de speelterreinen voor de jeugd ell ze

vrijhouden van hondenuitwerpselen;

Goed onderhouden van de speeltoestellen op de diverse

speelterreinen van de jeugd;



Schoonhouden van de bewegwijzering van de wandelwegen ell

van de wandelwegen zelf;

Verwijderen van overhangend groen op de trottoirs en/of

wandelwegen;

Hondenbezitters ertoe bewegen zelf uitwerpselen van hun hond

op te ruimen (wat diverse hondenbezitters gelukkig ook al doen);

Voorzieningen aanbrengen om de hondenuitwerpselen in te doen

(bijvoorbeeld speciale afvalemmers);

Een Iosloopterrein aanbrengen in het Kreekbos, voorzien van een

hek met speciale toegangspoort, zodat de honden dit terrein met

zelf kunnen verlaten;

r Hondenbezitters duidelijk informeren over de gebieden waar de

honden aangelijnd moeten zijn ell waar de uitwerpselen van de

honden opgeruimd moeten worden.

Groen/Recreatie Het goed ell tijdig onderhouden van de groenvoorzieningen, inclusief

bankjes, wandelpaden ell bestrating. Dit ter behoud van de

plattelandsuitstraling ell ter optimaal profijt van deze voorzieningen.

Daartoe is het wenselijk de bewoners vooraf te informeren over het te
verwachten onderhoud.

Het bevorderen van het gebruik van het Kreekbos voor

gemeenschappelijke evenementen voor bewoners. De mogelijkheden

ell voorzieningen hiertoe dienen in kaart te worden gebracht, ter

stimulering van de organisatie van dergelijke evenementen.

Het bevorderen van individueel gebruik van het Kreekbos door het

cre@ren van extra sport, wandel- ell fietsmogelijkheden.



2) Zaken welke de bewoners wensen om de

leejomgeving in stand te houden danwel te

verbeteren ell daardoor in ovedeg met betrokken

instanties uitgevoerd dienen te worden

wonen/werken De kern Wognum is landelijk gebied, wat behouden dient te blijven. Er

dient gebouwd te worden naar behoefte. Dit ook ter voorkoming van

leegstand ell ter behoud van een gezonde woningmarkt. Vrijkomende
terreinen behoeven met onmiddellijk bebouwd te worden, zodat er

ruimte is voor toekomstige gewenste voorzieningen in het centrum

van de Kern. Gelet op de vergrijzing zullen dergelijke voorzieningen

gewenst zijn voor ouderen.

Voorzieningen/ leefbaarheid Het cre@reri van een uitnodigend winkelcentrum, ter bevordering van
verkoop ell onderlinge saamhorigheid. Dit door bijvoorbeeld een
sfeervol aangekleed plein, met moor ell ruim cafetaria/terras, goede
sanitaire voorzieningen ell goede voorzieningen/aankleding voor
evenementen zoals concerten van de Fanfare, de intocht van

Sinterklaas, Carnaval, markt etc. Door toenemende verkoop via

internet dienen bewoners geprikkeld te worden het winkelcentrum te

bezoeken. Het winkelbestand dient in balans te zijn qua producten ell

concurrentie.

Het maken van nieuwe speelvoorzieningen in de nieuwe

woongebieden Kreeklanden ell Bloesemgaerde,

Het stimuleren van verdergaande samenwerking tussen de twee
basisscholen. Met de bouw van de Brede School in multifuncioneel

centrum De Bloesem zijn de twee basisscholen naast elkaar

gesitueerd. Ter bevordering van de saamhorigheid in de kern Wognum

is het belangrijk dat de jeugd elkaar kent, zowel via school als via

verenigingen. Ook kan verdere samenwerking leiden tot een betere

verdeling van de groepsgrootte op de scholen.



Het bevorderen van voorzieningen voor de jeugd die tijd wil besteden

met elkaar, buiten de schooltijden om ell buiten de verenigingen om.

Ook deze jeugd verdient aandacht met voorzieningen die deze jeugd

aanspreekt. Dit ter voorkoming van mogelijke overlast door het

rondhangen op ongewenste Iocaties.

Verkeer ell veiligheid Het minimaliseren van de geluidsoverlast van de A7. Mede door de

ontsluitingsmogelijkheden via de A7 is de Kern Wognum goed

bereikbaar. Het nadeel van de A7 is de geluidshinder. Door de

toename van het (vracht)verkeer ell de verouderde geluidswal zijn er

thans onvoldoende maatregelen tegen geluidsoverlast. Adequate

aanpak is vereist gelet nu meerdere (overheids)organen hiermee

gemoeid zijn.

Verenigingsleven Het zorgen voor voldoende mogelijkheden voor sponsoracties van

verenigingen, Verenigingen dienen gestimuleerd te worden om

financieel zo onafhankelijk mogelijk te zijn van de gemeente. Dit ook

ter bevordering van de saamhorigheid. Verstrekte subsidies worden

door iedere bewoner betaald, zonder dat dit betrokkenheid stimuleert.

Bij sponsoracties is het sociale effect op de Ieefbaarheid heel groot,

zowel bij de voorbereiding, bij de uitvoering ell bij de nazorg van de

actie. Dit is onlangs ook gebleken bij de door de voetbal ell

handbalvereniging georganiseerde actie. Voor de verenigingen de


