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Notulen vergadering Kernraad Wognum  

woensdag 16 januari 2019. 

 
Aanwezig: 

B. Schilder, E. Huisman, C. Koenders, G. de Fost, R. Wester, P. Koopman,                              

B.Wagenaar*,F. Romp*, T. Beerepoot*, S. Wagenaar*, J. Groenland*, M. Beemster*, A. Hoogewerf*, 

S. Commandeur*, J. Stam*, W. de Jong*, C. Bakker*, P. Vlaar*, A. Vlaar*, B. Huisman*, F. Diergaarde*, 

R. Snijders*, A. Steltenpool*, R. Blauw*, L. Timmerman*, H. Nederpelt*. 

Afbericht van M. Lam, A. Veken, C. Selders* 

 

Openbaar deel: 
1. Opening: Voorzitter Schilder opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij benoemt de 

vergadering als “zaken die ons raken”. Speciaal welkom voor Pieter Ootes en Mark Hopman. 

 

2. Spreekrecht:  Wijkagent Pieter Ootes en medewerker Veiligheid en openbare orde van de 

gemeente Medemblik Mark Hopman willen de kern/dorpsraden binnen de gemeente bijpraten 

over beveiliging tegen inbraak. “Alert in de wijk”. Er is met enkele kernraadsleden een rondje 

gemaakt door een deel van Wognum om onveilige situaties te leren herkennen. 

Cruciale punten voor de bewoners zijn:  -licht aan, -deur op slot, -bewegingsmelders op 

buitenlamp, -een “zuivere” Whatsapp, -kliko’s vastzetten, -geen ladder o.i.d. buiten laten, -

nepkaars op tafel, -tv simulator, -gordijnen open en dicht laten doen. 

Verder: wanneer gedacht wordt van een verdachte situatie: onopvallend een ommetje maken 

(even iets uit de auto halen) en/of evt. iemand aanspreken. Bel 112 liefst met de vaste 

telefoonlijn om daar een schakel over te slaan. 

Signaleren-Alarmeren-Appen-Reageren. 

Bij de gemeente is een folder over juist gebruik en info over Whatsapp te krijgen. 

Meld verdachte situaties en sluit je aan op burgernet.nl 

Via de Hubo kan, evt i.s.m. Mark Hopman, een risicoscan van de woning gemaakt worden. 

In de zomerperiode wordt de dorpsscan herhaald. 

 

3. Vaststellen:  de agenda wordt aangevuld met de informatieavond over de kermis. 

 

4. Notulen: de notulen van de vergadering van 21 november 2018. 

Geen aanmerkingen. Opmerkingen: -J. Stam gaat nog achter de invulling van de plaatsnaam op 

de officiële documenten aan, -B. Huisman heeft t.a.v. het pand naast de Chinees geen 

vorderingen te melden. 

Actielijst: 287 staat in beleidsplan en blijft. 

                  316 blijft 

                  328 afgehandeld 

                  329 blijft 

                  330 blijft 
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                    331 afgehandeld 

                    332 afgehandeld 

 

5. Ingekomen stukken/mails:  

a. Infomails Dorpswerk NH: v.k.a. 

b. De Bloesem/sportverenigingen. Komt bij punt 6. 

c. Mails gemeente Medemblik: 

-Serious Request: 65 cursisten hulpverlening, opbrengst € 1.900,-- 

-Lelystad Airport: vanaf 11 januari kunnen zienswijzen worden ingediend. 

-uitnodiging nieuwjaarsreceptie. Is bezocht. Voortzetting is zaak gemeente. 

-nieuwsbrief leefbaarheid: v.k.a. 

d. CDA/Claudia Selders: duurzaamheidsavond is bezocht. Zie 8. 

Uitgaande mails: gemeente Medemblik over gedeeltelijke compensatie glasvezelkosten. 

Wethouder Nederpelt is gekomen om het standpunt van de gemeente te verklaren: B&W 

willen geen onderscheid maken tussen burgers en bedrijven in het buitengebied. Rond Andijk, 

maar ook op Overspoor hebben diverse ondernemers aanzienlijke bedragen betaald voor een 

glasvezelnetwerk. Het glasvezelnetwerk is ook geavanceerder dan het bestaande netwerk in de 

kernen. Ieder burger in de kernen kan ook glasvezel binnenhalen, maar op eigen kosten. Het 

aangebodene door de provider scheelt volgens Nederpelt niet eens zo veel met de 

abonnementsprijzen van de reguliere aanbieders als Ziggo en KPN, in ieder geval geen € 20.  

De onderbouwing is helder, toekomstige ontwikkelingen zijn misschien nog voordeliger. 

 

6. Stand van zaken Bloesem:  M. Beemster vertelt over het gezamenlijke optreden van de 

Wognumse zaalsportverenigingen, gesteund door raadslid T. Beerepoot alsmede C. Koenders 

van de Kernraad. Er komt vanuit de gemeente een projectleider en een onderzoekbureau om 

de problemen in kaart te brengen. Er komt ook onderzoek naar het evt. plaatsen van een 

opblaashal bij de Dres. 

Het functioneren van de exploitant van de Westfrieslandhal heeft aanleiding gegeven tot 

opmerkingen, ook bekend bij de wethouder. Gevraagd is om een evaluatiegesprek tussen 

exploitant, gemeente (2 ambtenaren),  gezamenlijke sportverenigingen en een 

vertegenwoordiger van de Kernraad. Ook SEW zou hier bij horen te zijn. Het contract met de 

huidige exploitant loopt tot september 2021.  

 

7. Evaluatie presentatie 4 kernvisies: opvallend is de saamhorigheid in de kernen, alsmede de 

zorg om verkeersveiligheid, m.n. bij de scholen. Ook heeft leefbaarheid en woningbouw 

aandacht. Vaak wel korte termijn visie. 

Ook van Wognum wordt een nieuwe visiewenselijk geacht. Er gaat aan gewerkt worden en 

komen we op terug. Er wordt wel gedacht aan een visie tot 2030.  

 

8. Duurzaamheidsavond: P. Koopman en wethouder Nederpelt geven uitleg over de presentatie. 

De gemeente heeft met het duurzaamheidsrapport van de overheid te maken. Er zijn echter 

nog zeer veel onbekende factoren en toekomstige ontwikkelingen volgen elkaar razendsnel.   

Volgens Nederpelt zal opslag van energie in de toekomst geen probleem zijn, dus dan is het 

zaak zo veel mogelijk duurzame energie op te wekken. Momenteel is een belangrijk gegeven: 
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bespaar op energie: een goede isolatie van een woning is de voorwaarde om duurzaam met 

warmtebronnen om te kunnen gaan.  

9. Bijeenkomst statushouders: er is gesproken over het aanbieden van huisvuil en de overlast bij 

Spartanen. De Woonschakel zal meer toezicht houden en de namen van de veroorzakers van de 

overlast moeten genoteerd, zodat een gesprek met de ouders kan plaatsvinden. 

De formulierenbrigade op het gemeentehuis begint na een wat aarzelende start te voorzien in 

een behoefte. 

 

10. Kermisgebeuren: op 29 januari is er een overleg over de plaats voor kermis en jaarmarkt. 

Iedereen is welkom, ongeveer 200 aanwonenden hebben een persoonlijke uitnodiging gehad. 

B. Wagenaar geeft aan dat er eigenlijk vorig jaar in de Kernraadvergadering al een besluit is 

genomen, waar de gemeente nu weer omheen draait. 1001 Meningen. 

 

11. Rondvraag: 

-G. de Fost: miste de kerstboom bij het gemeentehuis 

                     vragen over Wijkteam West: naar haar of naar het mailadres van de Kernraad 

                     er was overlast bij de “Commandeur”flat. Volgens B. Wagenaar opgelost. 

-S. Commandeur: de gemeentegids is er nu ook in braïlle. 

-B. Wagenaar: de vuurwerkoverlast is minimaal geweest en prima in de hand gehouden!!! 

-B. Huisman heeft enkele wensballonnen uitgetrapt. 

 

Onder dankzegging sluit voorzitter Schilder 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  329  Openbaar groen, m.n. Commandeurlaan R. Wester 

  330  D. Veermanhof volgen    allen 

1-2019  331  Vervolg opstellen Kernvisie   E. Huisman 

 

 

 

 

 

  

 


