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Notulen vergadering Kernraad Wognum  

woensdag 11 juli 2018 

 
Aanwezig: 

B. Schilder, E. Huisman, A. Veken, C. Koenders, G. de Fost, M. Lam, P. Koopman,                                    

B.Wagenaar*, F. Romp*,T. Beerepoot*, S. Wagenaar*. 

 

 

Openbaar deel: 
1. Opening: Voorzitter Schilder  opent de vergadering en heet iedereen welkom. We vergaderen 

ondanks voetbal en zomervakantietijd. 

 

2. Spreekrecht:  Er zijn geen aanvragen. 

E. Huisman deelt mee dat J. Kampstra heeft aangegeven niets meer te horen vanuit de 

gemeente en hij heeft zijn teleurstelling daarover geuit. Hij en Peter Vlaar worden niet ingezet 

voor de keukentafelgesprekken; dit maakt dat hij verder geen nieuws heeft en geen grond ziet 

om bij ons aan te schuiven. Ook het wijkeam komt zich voorlopig niet voorstellen. Er is tot op 

heden veel te weinig gedaan om bekend te worden binnen kern Wognum. Ze verwijzen naar de 

WMO-folder, waarvoor de belangstelling, gezien eenzijdigheid met voornamelijk Wervershoof  

op de voorpagina volgens ons minimaal zal zijn. Er zijn echter geen klachten over jeugd- en 

ouderenbegeleiding. De verwachting is dat de nieuwe wethouder meer affiniteit heeft met 

deze zaken. Waarschijnlijk zullen ze later dit jaar nog aanschuiven; als blijkt dat er meer 

draagvlak is binnen Wognum. 

 

3. Toevoeging: punt 6.1. D. Veermanhof. 

 

4. Notulen: de notulen van de vergadering van 23 mei 2018 worden onveranderd vastgesteld.  

M.b.t. de verbouwing van het politiebureau: er is 3 maanden uitstel omdat de jurist van de 

gemeente zich niet zeker weet. 

Actielijst: 287 wordt een nieuwe aanvraag, 316 blijft, 321 lost op (zie 2), 324, 326 en 327 

vervallen. 

 

5. Ingekomen stukken/mails:  

a. Infomails Dorpswerk NH: V.k.a. 

b. Op agenda. (6) 

c. Mail  gemeente detailhandel. Was gericht op MKB inz. het aankoopbeleid van de 

gemeente. Volgens T. Beerepoot  was het tevens een netwerk- en 

inventarisatiebijeenkomst voor de Medemblikker MKB. Ook was er een 

kennismakingsavond met de nieuwe gemeenteraad. Die wil veel aandacht worden gegeven 

aan ouderenzorg. Ons idee is: geef extra subsidie aan organisaties als Zonnebloem. Ook 
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huisvesting jongeren is een speerpunt. Als het zo te pas komt, kunnen we deze zaken 

aangeven. 

d. De subsidieaanvraag is toegekend. Er wordt wel met 50% gekort. 

e. Mail T. Beerepoot over woningbouw: bericht over voorstellen herinrichting Kerkstraat 86a/  

voorstellen Vastgoedontwikkelaar Wokke aan Provincie Noord Holland. De plannen worden 

op zich positief beoordeeld. 

f. Mail fam. Steur over vliegtuiglawaai: het heeft de aandacht. Is een lastig onderwerp. Hinder 

is moeilijk te peilen. Er is wel een toename merkbaar. 

g. Uitnodiging stiltegebieden: V.k.a. 

h. Mail Gabberweek: mooi initiatief om Wognum ook er bij te betrekken. Doorverwezen naar 

ANBO. 

i. Mail gemeente: herinrichtingsplannen Heemtuin.  C. Koenders en P. Koopman gaan heen. 

Er komen geen grote veranderingen i.v.m. minimaal budget. Parkachtig met veel gras.. De 

bewoners van het Hof van Wognum willen liever alles verwijderen en opnieuw aanleggen. 

Wordt vervolgd. 

 

6. Stand van zaken Bloesem:  T. Beerepoot geeft aan dat er prima afspraken voor de Wognumse 

zaalsportverenigingen  op papier zijn vastgelegd. SEW kwam nog met plannen voor een 

opblaasbare trainingshal, in principe in Nibbixwoud, doch de bezetting is voorlopig nog 

onvoldoende om een sluitende exploitatie te krijgen. Over de Topsportnota zijn raadsvragen 

gesteld. In 2020 zal worden gekeken of deze breder en individueler kan. 

De voorzitter prijst de inspanningen van Beerepoot in het proces.                                                 

6.1 D. Veermanhof: er is enthousiasme over en bij de bewoners, maar ook worden geluiden 

gehoord van overlast door kinderen en rommel op straat en in de trapportalen. De culturen 

zijn uiterst verschillend. Blijven volgen. 

  

7. Gesprek gemeente over kermis 2018:  B. Schilder en B. Wagenaar zijn er geweest. De 

burgemeester noemde enkele orde-verstorende acties, maar de mening was overwegend 

positief. De inzet van beveiliging en bereden politie (paarden in opleiding)is een teken dat op 

alle mogelijke manieren geprobeerd wordt de orde te handhaven.  Schema’s van inzet etc. 

hebben het aandringen van de raad op veiligheid en orde tevreden gesteld. Voor volgend jaar 

zal er meer contact zijn met “Ogen en oren van Wognum”. 

  

8. Burg. Commandeurlaan:  T. Beerepoot, Wooncompagnie, wethouder en R. van Baar hebben 

een gesprek gehad. Hierin heft Wooncompagnie nogmaals aangegeven dat de makelaar is 

verzocht niet aan een huisjesmelker te verkopen.  

Over het openbaar groen zijn er geen mededelingen. We wachten op bericht van R. Wester.  

 

9. Rondvraag: 

-C. Koenders:  de korting op de gemeentelijke subsidie betekent dat er tijdens de 

vergaderingen alleen nog 2 x koffie/thee wordt geschonken. 

-G. de Fost: noemt nogmaals de Zonnebloem en inventarisatie van behoeftige gezinnen. 

Voorgesteld wordt de Zonnebloem een keer uit te nodigen.  

-B. Wagenaar: hoort iemand nog wel eens de behoefte van de jongeren aan de hangkeet: 

niemand.  
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-P. Koopman: de bereikbaarheid van de gemeente/het gemeentehuis is slecht. Toch scoren ze 

een tevredenheidscijfer van ruim 8 volgens T. Beerepoot. De raad is om de enquête in te vullen. 

 

 

 

 

10. Sluiting. 

Voorzitter Schilder bedankt ieder voor zijn/haar inbreng, wenst ieder een fijne vakantietijd en 

sluit de vergadering.  

 

 

 

 

 

 

 

Actiepunten: 

Datum  Nummer Onderwerp     Uitvoering 

1-2015  287  Voetpad Nieuweweg/brug/zebrapad  C. Koenders 

          R. Wester 

7-2017  316  Jeugdzorg/WMO    M. Lam 

          G. de Fost 

 

7-2018  328  Uitnodigen Zonnebloem   E. Huisman 

  329  Openbaar groen, m.n. Commandeurlaan R. Wester 

  330  D. Veermanhof volgen    allen 
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Besloten deel  

Er zijn geen punten voor het besloten deel. 


