






Eigendom Bewoning

Type woning

Woningen Wijk 01 Wognum 2018
Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

2% Onbekend
8% Huur-overig

12% Huur-cooperatie

78% Koop

13% Meergezins

87% Eengezins

3% Onbewoond

97% Bewoond

24% Vanaf 2000

76% Voor 2000

Kenmerken van de 2.398 woningen in Wognum

Bouwjaar





Binnen de bebouwde kom moet een snelheidsnorm 
van 30 km/uur komen (in plaats van 50 km/uur)

Helemaal mee eens

Meer mee eens dan oneens

Meer mee oneens dan eens

Helemaal mee oneens

Weet ik niet

Niet van toepassing
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Uitvoeringsagenda

Vanuit de wensen- en behoefte inventarisatie onder de bevolking brengen wij de volgende speerpunten 
in de komende periode onder de aandacht brengen van het gemeentelijke bestuursorgaan:

Commissie Doelstelling Termijn

Commissie 
Gezondheid/ Welzijn

1. Bibliotheekvoorziening Kort
2.  Voldoende aanbod (algemene) verenigingen jongeren 

(voornamelijk leeftijdscategorie 16-20)
Middel

3. Integratie statushouders Middel
Commissie 
Huisvesting

1. Genoeg huur en koopwoningen voor star-ters Kort
2.   Woningen bouwen voor eigen bevolking: 

Wognummers eerst
Kort

3. Knarrenhof Kort
Commissie Verkeer 1a. Geluidsoverlast A7 terugdringen Kort

1b. Handhaving snelheid in bebouwde kom Kort
2.   Vrachtverkeer in goede banen leiden Kort/middellang
3.    Ontsluitingsweg Bloesemgaerde Noord  

(-> doortrekken naar rotonde N241)
Middellang

Commissie 
Verenigingen

1. Zaalsportcapaciteit Kort
2. Accommodatiebeleid culturele verenigin-gen Middellang

Commissie 
Ondernemers

1. Aantrekkelijker maken winkelcentrum Middellang

Commissie   Doelstelling    Termijn

ConClUsie
In Wognum valt nog veel werk te verzetten om het woon- en leefklimaat zo aangenaam mogelijk te 
maken en/of te houden. Als Dorpsraad willen we samen met de gemeente en de inwoners optrekken 
om dit vorm te geven. Er zal jaarlijks overleg zijn met een integraal team van ambtenaren om de visie 
inhoudelijk te bespreken. Naast de aandacht voor de speerpunten blijft de Dorpsraad de visie per jaar 
monitoren en bijstellen. Ook de meningen en aanvullende opmerkingen vanuit de enquête worden 
daarin meegenomen, zodat er glans kan worden gegeven aan de ‘Parel van West-Friesland’.

de dorpsraad dankt iedereen die zijn of haar medewerking heeft verleend aan het tot stand brengen van 

deze Kernvisie. Buiten de dorpsraad hebben inwoners zich ingezet als commissielid en/of hebben hun 

bijdrage geleverd door de enquête in te vullen. dank ook aan de kernconsulenten Karin Kaag en leontien 

draper voor hun medewerking. deze Kernvisie wordt eind 2019 aangeboden aan het college, gemeenteraad 

en alle inwoners van Wognum.




