Notulen vergadering Kernraad Wognum
woensdag 28 maart 2018
Aanwezig:
B. Schilder, E. Huisman, A. Veken, C. Koenders, R. Wester, G. de Fost, M. Lam, P. Koopman,
B. Wagenaar*, F. Romp*, B. Broersen*, R. Boots*, S. Commandeur*, F. Diergaarde*,
T. Beerepoot*, J. van Dijk*, B. Huisman*, P. Vlaar*, M. v.d. Haar*, R. v. Baar*, J. van Baar*, H. Staal*,
S. Wagenaar*, K. Kaag*.
Afbericht van C. Selders* en J. Stam*

Openbaar deel:
1. Opening Voorzitter Schilder opent de vergadering en constateert grote belangstelling.
2. Spreekrecht: M.v.d. Haar heeft gevraagd om spreekrecht namens Veilig Verkeer
Bloesemgaerde. Een vorig bezoek was hij erg content met de steunverklaring van de Kernraad
inzake de besluitvorming ten gunste van variant A. Op 5 april is er wederom een inspraakronde
bij de gemeente, waarbij over het vervolg: voetpad tussen Gieser Wildemanlaan en een nieuw
te realiseren voetgangersbrug gesproken wordt. Er was een tekort in de gemeentelijke
begroting van € 110.000 tot € 150.000, maar gehoopt wordt dat daarvoor dekking is gevonden.
Ook voor deze laatste fase wordt een beroep op de Kernraad gedaan om steun. B. Schilder wil
wel inspreken.
Er wordt opgemerkt dat de snelheidsremmende palen slecht zichtbaar zijn bij slechte
weersomstandigheden.
3. Toevoeging: punt 6.1. Kermis 2018
4. Notulen: de notulen van de vergadering van 17 januari 2018 worden onveranderd vastgesteld.
Met dank aan de notuliste/seecretaris.
Actielijst: 287 en 321 blijven staan.
5. Ingekomen stukken/mails:
a. Infomails Dorpswerk NH: V.k.a.
b. Op agenda.
c. Mail gemeente kernvisie: op agenda besloten deel.
d. Op agenda.
e. Mail gemeente: subsidie wordt verleend.
f. Mail gemeente: bijeenkomst 30 mei Duurzaamheid. P. Koopman en evt. B. Schilder gaan.
g. Promotie verkiezingen: V.k.a.
h. Mail geluidswal A7: V.k.a.
i. Mail gemeente: Klankbordgroep Duurzaamheid: P. Koopman heeft belangstelling gemeld.
j. Mail gemeente: Mogelijkheid extra subsidie Kernraden. Wij zijn te vermogend.
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6. Vrijwilligersavond 3 maart in de Bloesem: Is via Vrijwilligerspunt een fiasco geworden. Er zijn
ook raadsvragen over gesteld. Elders wordt bezuinigd. Moet de gemeente zoiets willen
organiseren? Als Kernraad vinden wij dit geen taak! E. Huisman zal een brief sturen.
6.1 Kermis 2018: B. Wagenaar: Het probleem met de kermis voor dit jaar is gelegen in de
evenementenvergunning, die is verleend (?) om bij Deen een tent te plaatsen, met een
commercieel doel. Mocht dit toch niet doorgaan, dan kan dit jaar de kermis al aaneengesloten
gehouden worden: vanaf de kruising Kerkstraat/Lange Regel tot de doorgang vanaf de
Kaaspers met vervolgens de botsauto’s op het parkeerterrein van Deen.
Veiligheidsmedewerker Pieter Ootes adviseert B&W. E. Huisman zal een mail sturen met het
verzoek om info. Vanuit de Kernraad wordt een evt. vergunning betreurt.
7. Inventarisatie Bloesem/ Wognum Nicols: T. Beerepoot: Handbal SEW wil alleen maar meer
trainingsuren, is uit het overleg gebleken. De Wognumse problemen worden erkend, maar er
wordt steeds verwezen naar de Topsportnota van Medemblik. Onze mening is dat deze
Topsportnota dient te worden herzien ten voordele van de breedtesport in Wognum en dat
verwezen moet worden naar de opgestelde plannen voor de opzet van de Dres. De gewenste
uitbreiding van de trainingsuren met een extra avond zal leiden tot ondergang van bestaande
verenigingen uit ons dorp.
8. Regiokracht kortingskaart: P. Koopman geeft uitleg over de kaart, voorheen een kaart van de
HPF. Er blijkt dat er 1.000 zijn gedrukt, maar dat één instelling er al 700 claimde. Vanuit de
gemeente is verbaast gekeken naar zoveel belangstelling, maar blijft bij het standpunt: volgend
jaar pas weer.
9. Beleid huurwoningen: Wooncompagnie heeft nog 5 huurwoningen met
onderhoudsachterstand in de Burgemeesters Commandeurlaan. Omdat opknappen prijzig is, is
er het plan ze te verkopen aan starters, die zelf de handen uit de mouwen willen steken. Wel
wordt gedacht aan een kettingbeding om doorverkoop aan huisjesmelkers te voorkomen. Er
wordt vanuit de straat argwanend gekeken, ook naar de vestiging van voorheen statushouders.
Men vreest verpaupering. Het straatbeeld gaat al sterk achteruit en er wordt melding gemaakt
van ongedierte. Aandacht wordt gevraagd voor de openbare ruimte en afwisseling in
bewoners. Ella Huisman geeft aan de zorgen ook aan de gemeente te kennen moeten worden
gegeven.
10. Statushouders 6 maart: G. de Fost en A. Veken zijn hier heen geweest. Er zijn veel problemen
opgelost. Aanlevering van medische dossiers uit het herkomstland is problematisch.
Vluchtelingenwerk heeft goede diensten verleend. Hier en daar zijn wat ruimteproblemen bij
grote of samengestelde gezinnen. M.b.t. de deelname aan de inburgerings-/taalcursus roept
vragen op bij betrokkenen en bevolking. Het houdt de aandacht, overal zijn rotte appels.
11. Voetpad Nieuweweg: R. Wester: Doordat het plan de titel “wenselijk” had is het door
bezuinigingsoverweging geschrapt. In het kader van de plannen tot onderhoud aan de
Nieuweweg in 2019 houdt het de aandacht.
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12. Rondvraag:
-K. Kaag: hoe loopt het contact met de wijkteams? Beter. Er wordt door R. Boots een negatief
voorbeeld aangehaald, doch dat diende met de wijkagent te worden opgenomen. H. Staal
hamert er dan ook op: blijf melden.
13. Sluiting.
Voorzitter Schilder bedankt ieder voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering. Indien er om
wat voor reden dan ook een extra vergadering nodig is, zal die worden ingelast.

Actiepunten:
Datum
1-2015

Nummer
287

Onderwerp
Voetpad Nieuweweg/brug/zebrapad

7-2017

316

Jeugdzorg/WMO

9-2017

321

9-2017
3-2018
3-2018

323
324
325

Bijeenbrengen vertegenwoordiging ouderen
met de wijkteams (uitnodigen)
Budget 4/5 mei-viering
Brief naar Gemeente m.b.t. vrijwilligersavond
Mail P. Ootes inz. info vergunning tent
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Uitvoering
C. Koenders
R. Wester
M. Lam
G. de Fost
E. Huisman
G. de Fost
E. Huisman
E. Huisman
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