Notulen vergadering Kernraad Wognum
woensdag 26 september 2018
Aanwezig:
B. Schilder, E. Huisman, A. Veken, C. Koenders, G. de Fost, M. Lam, P. Koopman, R. Wester,
B.Wagenaar*, F. Romp*,T. Beerepoot*, S. Wagenaar*, T. Karsten*, T. Steltenpool*, S. Commandeur*,
T. Tuytel*, D. Kuipers*, D. Goos*, R. Blauw*,J. van Dijk*, A. Steltenpool*, R. Snijders*, J. Koot*,
F. Diergaarde*, K. Kaag*.

1. Opening: Voorzitter Schilder opent de vergadering en heet iedereen welkom., speciaal de
vertegenwoordiging van de Zonnebloem, alsmede de vertegenwoordiging vanuit de politiek.
2. Spreekrecht: Mevrouw Karsten en Mevrouw Steltenpool vertegenwoordigen de Zonnebloem
afdeling Wognum-Zuidermeer. De organisatie bestaat uit 14 vrijwilligers, waarvan 5
bestuursleden. Er wordt verteld over de activiteiten van de afdeling: -bezoek van degene die
dat nodig heeft, -organiseren uitjes waarbij chauffeurs met auto of een bus worden
ingeschakeld, -verwerven financiële middelen, -aandacht voor ziek en zeer. Voor de afdeling
Zuidermeer wordt een subsidie ontvangen van de gemeente Koggenland, verder is men
afhankelijk van donaties, lotenverkoop en eigen bijdragen. Aangeraden wordt eens bij de PCI te
informeren voor een bijdrage. Voor de Kernraad is het een speerpunt de ouderen niet te laten
vereenzamen.
3. Aanvulling op de agenda: - plan vermindering aantal brievenbussen, -vervolg inrichting Burg.
Commandeurlaan.

4. Notulen: de notulen van de vergadering van 11 juli 2018 worden onveranderd vastgesteld.
Actielijst: 287, 316, 329 en 330 blijven; 328 vervalt.
5. Ingekomen stukken/mails:
a. Infomails Dorpswerk NH: V.k.a.
b. Op agenda. (6)
c. Op agenda. (7)
d. Omring mag ook onafhankelijke cliëntondersteuning aanbieden in gesprekken met
gemeente/WMO.; D. Goos: wanneer cliënten behoefte hebben aan adviserende
ondersteuning, wordt die vaak verleend door familieleden of buren. De Omring wil ook
ondersteuning bieden, naast het feit dat het bieden van verzorging ook tot hun
mogelijkheden behoort. Het sluit elkaar niet uit.
e. M.b.t. de betrokkenen bij de inrichting park Hof van Wognum/Heemtuin : er zijn heel veel
verschillende meningen/ideeën, maar nog geen verdere ontwikkeling.
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f.

Voor de uitbreiding van de Seniorengabberweek Hoogwoud richting Wognum hebben zich
2 inwoners hiervandaan zich bij het bestuur aangesloten.
g. De opblaashal komt aan de orde bij punt 6.
h. Meedenken beleidsplan sociaal domein: er zijn 3 bijeenkomsten in oktober. Chris, Marijke,
Bertus en Ella gaan heen om input te geven en om te beoordelen wat er momenteel aan
raamwerk ligt.
i. Nieuwsbrief Leefbaarheid: K. Kaag: informatie over datgene door burgers en kernraden
gedaan m.b.t. participatie en verbinding. Iedereen kan zich aanmelden voor deze
nieuwsbrief: communicatie@medemblik.nl , al is de informatie vooral bedoeld voor
kernraden e.d..
j. De Westfriese beursvloer kan nuttig zijn voor o.a. verenigingen.
k. De rotonde aan de andere kant van de N23 in het tracé van de Wogmergouw wordt
binnenkort aangesloten. De Wogmergouw is van 12 tm 22 oktoberrafgesloten.
l. Kon. Heide Mij.: v.k.a.
6. Stand van zaken Bloesem/opblaashal: T. Beerepoot geeft aan dat er na de overeenstemming
met SEW over training op de vrijdagavond , door hen de publiciteit is gezocht om de onvrede te
uiten. SEW kan nog steeds daar terecht op die avond en wedstrijden spelen op zondag, maar
brengen in de pers dat ze er uit zijn gezet. De bewoners van de Bloesem voelen zich
overrompeld over de plannen voor de opblaashal, die plots toch in Wognum zou moeten
verrijzen. Dat kan niet voor één jaar. Er wordt nogmaals een uitnodiging voor een gesprek met
deze bewoners georganiseerd. SEW is bereid ook in de opblaashal te trainen.
Er zijn ideeën om de gymzaal i.s.m. Spartanen te vernieuwen en daar e.e.a. te combineren. Er is
een architect gevraagd mee te denken en er zijn plannen doorgerekend, doch de bewoners van
de Sportlaan weten nog van niets. Wordt vervolgd.
7. Wijkteams: M. Lam: de openstaande vragen zijn in een gesprek doorgenomen en de gedachten
zitten op één lijn. Om meer bekendheid te geven aan de WMO zal er meer communicatie via
het Walhalla plaatsvinden. D. Goos geeft aan dat er steeds nieuwe zaken vanuit de overheid
komen, die uitgevoerd moeten worden. De WMO is niet alleen voor ouderen, ook de jeugd is
aandachtspunt.
Er zal 2 x per jaar overleg zijn tussen wijkteam en Kernraad. De in de gemeente teleurgestelde
Kampstra en Vlaar hebben ook een gesprek gehad met het wijkteam. Er is m.n. in Wognum
weinig vraag door hulpbehoevenden, waarbij hun inzet nodig is. Op de vraag van Koot waar de
grenzen liggen tussen WMO en zorgverzekeraar is weinig duidelijk. Een grijs gebied, waar
vanuit de gemeente op gereageerd zal gaan worden (wie betaalt het openen van het blik soep/
wie betaalt het assisteren met eten bij de patiënt).
8. Afvalstoffenheffing: Wethouder Kuiper geeft aan dat deze bepaald wordt door de kostprijs bij
HVC en de afvalstoffenheffing van het rijk. Sommige gemeenten vergroten de pot inkomsten
OZB, om de afvalstoffenheffing te laten dalen. Alles bijeen genomen zit Medemblik volgens
hem in de middenmoot. ook de rekenkamer doet onderzoek.
9. Bestrating Kerkstraat: heeft de aandacht van de gemeente.
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9.1 Verwijdering brievenbussen: door de bezuinigingen bij de post worden de brievenbussen bij
de Ringbalk en de Stolphoevelaan weggehaald. Mits er maar op goed bereikbare plaatsen een
bus overblijft.
9.2 Burg. Commandeurlaan: R. Wester gaat daar verder mee met de gemeente.
10. Rondvraag:
-A. Steltenpool: uit zijn onvrede over bezorging van de gemeentegids.
-G. de Fost: vraagt K. Kaag naar de mogelijkheid van subsidie op de herdenkingsboekjes die het
4/5mei-comité uitdeelt aan leerlingen van groep 7 in Wognum en Zwaagdijk. Daar is een potje
voor.
-B. Wagenaar: wanneer hij rommel bespeurt op straat bij het D. Veermanhof, geeft hij dat door
aan de gemeente. Het wordt dan in korte tijd opgeruimd.
De dealer-overlast vermindert.
-P. Koopman: slechte zichtbaarheid paaltjes/verkeersremmers op de Kerkweg: R. Wester merkt
op dat deze nog steeds grijs zijn, terwijl elders een opvallende kleur wordt gebruikt. Hij zal het
nogmaals aangeven bij de gemeente.
Bestaat er de mogelijkheid om voor vrijwilligersorganisaties (sportvereniging) een VOG aan te
vragen voor een vrijwilliger op kosten van de gemeente? K. Kaag zal bericht hierover geven aan
E. Huisman.
11. Sluiting.
Voorzitter Schilder bedankt ieder voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering.

Actiepunten:
Datum
1-2015

Nummer
287

Onderwerp
Voetpad Nieuweweg/brug/zebrapad

7-2017

316

Jeugdzorg/WMO

7-2018

329
330
331

Openbaar groen, m.n. Commandeurlaan
D. Veermanhof volgen
Kleur paaltjes Kerkweg
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Uitvoering
C. Koenders
R. Wester
M. Lam
G. de Fost
R. Wester
allen
R. Wester
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