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KERNVISIE
LEEFBAARHEIDSPLAN MIDWOUD-OOSTWOUD
OP WEG NAAR ONS PARADIJS

AANLEIDING
Onze dorpen zijn aan constante verandering onderhevig. In de Gouden Eeuw verdiende een groot

deel van de inwoners van Oostwoud hun brood op zee, voornamelijk in de walvisvaart. De zee was
met de havensteden Medemblik, Hoorn en Enkhuizen dichtbij.

De overige bevolking had aanverwante of algemene beroepen of werkte in de landbouw of veeteelt.

Later kregen beroepen in de agrarische sector de overhand in het dorp of werkte men als ambachts

man of -vrouw, zoals slager, bakker, kruidenier of kleermaakster. Vandaag de dag doen onze inwoners
boodschappen bij één supermarkt of gaat men even naar de stad. Werken doen we bijna niet meer
in‑ en om het dorp, maar vaak ver erbuiten.

In 2017 was het tweehonderd jaar geleden dat Midwoud en Oostwoud bestuurlijk werden samen
gevoegd. De dorpen zijn op vele gebieden met elkaar vergroeid. Na een paar gemeentelijke fusies
komen we op een punt aan dat we met elkaar eens goed moeten kijken naar onze leefomgeving.
Waar willen we komende tien jaar met z’n allen naar toe?

Waar de inwoners de laatste vijftig jaar nauwelijks werden betrokken bij de ontwikkeling van hun
leefomgeving, wordt nu door de gemeente meer overleg gezocht. Door de verschillende fusies van

gemeenten is één grote gemeente Medemblik ontstaan met zeventien woonkernen. De ene groter dan

de andere, maar allemaal gelegen in de plattelandsregio tussen Hoorn en Medemblik. Vroeger kenden
de inwoners veel ambtenaren, raadsleden, wethouders en de burgemeester. Dat waren veelal de

notabelen van het dorp. Nu is dat niet meer zo vanzelfsprekend. Het gemeentebestuur is verder van
de inwoner en het dorp af komen te staan.

Een aantal mensen uit Midwoud en Oostwoud zag dit zo’n vijftien jaar terug aankomen. Zij besloten met
elkaar, mede gestimuleerd door verschillende negatieve projectontwikkelingen, een soort ‘dorpsgroep’
te vormen om ongewenste ontwikkelingen bij gemeente en provincie tijdig te kunnen aankaarten.

Ze legden de basis voor de Dorpsraad Midwoud-Oostwoud. In verschillende bestuurssamenstellingen
wordt tot op de dag van vandaag het algemene dorpsbelang in de gaten gehouden. Ontwikkelingen
worden gesignaleerd en zaken die het dorp aangaan worden vervolgens kenbaar gemaakt aan de
inwoners. Zij kunnen dan zelf beslissen of ze iets met de vergaarde informatie doen.

Een paar jaar geleden heeft de gemeenteraad een leefbaarheidsplan aangenomen. Met bewoners

participatie wil de raad de kernen ondersteunen en versterken. Daarbij speelt een keur aan onder
werpen een rol. Denk aan: vergrijzing, ontgroening, digitalisering, woonomgeving, woningbouw,
voorzieningenniveau, verkeer, vervoer, veiligheid, gezondsheidszorg, maatschappelijke zorg,
onderwijs, jongerenbeleid, recreatie en sport.

In dezelfde periode decentraliseerde de landelijke overheid veel van haar bevoegdheden naar de

gemeentelijke overheden. De gemeente kreeg ineens meer taken en bevoegdheden dan ze ooit had
gehad. Met de toenemende afstand tussen gemeentebestuur en bevolking, werd voor de gemeente

de behoefte aan kwalitatieve informatie uit de dorpskernen steeds groter. De gemeente heeft die infor
matie nodig om het juiste beleid te kunnen ontwikkelen en uitvoeren. Het opzetten van goed beleid is

voor de gemeente belangrijk om te kunnen werken aan het herstel van hun imago. Dorps- of kernraden
worden steeds serieuzer genomen en worden uitgedaagd mee te denken en te werken aan alledaagse

situaties die zich in onze dorpen voordoen. Ook onze Dorpsraad wordt tegenwoordig meer betrokken
bij actuele onderwerpen zoals de herinrichting van de Oostwouder Dorpsstraat.
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Het document waar u nu in leest, heeft de ambitie om inwoners meer te betrekken bij alles wat er

gaande is en staat te gebeuren. Samen met de gemeente hebben we een format ontwikkeld om tot

een kernvisie te komen. In deze kernvisie voor de komende tien jaar leest u de resultaten van een weg
die wij als Dorpsraad met onze inwoners en de gemeente hebben bewandeld. Het luisteren naar onze

inwoners en het verzamelen van meningen ‘door het houden van een dorpsenquête’ heeft ons geholpen
een visie te maken waar niet alleen de huidige gemeenteraad, maar ook de volgende iets aan heeft.
Het vormt in onze ogen een mooie basis voor
het ontwikkelen van concreet beleid en
het werken aan verbeteringen.
Als Dorpsraad hebben we
de samenwerking met de

gemeente als plezierig en
constructief ervaren.

Wij hopen dat dit in de
toekomst leidt tot
mooie resultaten.
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ONZE DORPEN MIDWOUD EN OOSTWOUD
Midwoud en Oostwoud zijn als lange dorpslinten ontstaan en liggen in elkaars verlengde. Prachtige
oude boerderijen, statige notabelenwoningen, kerken, oud-gemeentehuis en oude werkmanhuizen

markeren deze linten in een weids waterig weide- en akkerbouwgebied. Het is verbazingwekkend hoe
snel een dorp kan veranderen. Oost- en Midwoud waren zestig jaar geleden dorpjes met één econo

mische activiteit: agrarische bedrijvigheid in de meest ruime zin van het woord. Iedereen kende ook
iedereen, men wist alles van elkaar en hielp elkaar bij geluk en ongeluk. Alles even vertrouwd,
overzichtelijk, gemakkelijk en natuurlijk soms ook wel eens lastig.

Maar dan komt een geheel andere werkelijkheid op gang: schaalvergroting in de landbouw. Handwerk

wordt overgenomen door de machines en in het verlengde daarvan ontstaat minder werkgelegenheid.
Daardoor vertrekken veel mensen richting plekken waar wel werk is. Het is de tijd van Hoogovens,

Bruynzeel, Verkade en andere fabrieken in de Randstedelijke gebieden. De eerste jaren ging men vanaf

het dorp met de diverse busondernemingen naar het werk. Maar na enige tijd werd verhuizen naar een
plek nabij het werk normaal. De dorpjes in West-Friesland dreigden hierdoor te ontvolken.
Later kwam een omgekeerde beweging op gang. Vanuit de
stedelijke gebieden ontdekte men de rust en de ruimte
van onze dorpen. Bovendien waren de huizen goed

betaalbaar. En zo kon het dus zijn dat in een periode
van een halve eeuw tijd onze dorpen geheel

veranderden qua samenstelling. Een bevolking die
geen directe raakvlakken meer heeft met de

agrarische sector. Namen van families van honderd
jaar geleden, kom je amper meer tegen.

De tientallen agrarische ondernemers van
destijds zijn gereduceerd tot een handvol
ondernemers die met schaalvergroting
trachten te overleven.

Tot aan de dag van vandaag is de

oorspronkelijke structuur van Oostwoud nog

duidelijk herkenbaar. Als toenmalige groeikern is

in de jaren zestig van de vorige eeuw behoorlijk veel

nieuwbouw is ontwikkeld in Midwoud. Dat gebeurde aan weerszijden in
het verlengen van de Dorpsstraat en het ontwikkelen van de Tripkouw.

Op dit moment wordt opnieuw gewerkt aan uitbreiding van het dorp. Daardoor verandert de herken
baarheid en eigenheid van het dorp opnieuw. Het laatste stukje authentieke groen met een oude boet

en boomgaard willen we graag als groene vitale invulling behouden tussen de Oostwouder Dorpsstraat,
de oprukkende nieuwbouw van Midwoud en het geplande Zonnepanelenproject.

De overvloedige oude middenstand is voor een deel vervangen door een, ondertussen alweer

decennia oud, klein winkelcentrum in de nieuwbouw. Er is een sterke behoefte naar een ‘upgrade’

van voorzieningen en dorpsidentiteit. Het opknappen van het dorpsplein is een voorbeeld van hoe
we kunnen werken aan de aantrekkelijkheid van onze dorpen.
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OVERWEGINGEN
In een dorpsgemeenschap spelen tal van zaken. Ze hebben allemaal zijn weerslag op het opstellen

van een kernvisie. Denk bijvoorbeeld aan de invulling van het verenigingsleven, communiceren met
je omgeving en met de overheid, mobiliteit in de ruimste zin van het woord en verkeersdrukte.

Maar ook hoe je zowel architectonisch als landschappelijk naar de omgeving kijkt, hoe de huidige
agrarische bedrijvigheid wordt ervaren en wat er wordt gevonden van de biodiversiteit rondom

het dorp. Welke overwegingen kunnen een rol spelen voor recreatie en de kwaliteit van het voor
zieningenniveau? Wij hebben geprobeerd ze allemaal een plek te geven in deze kernvisie.

LANDSCHAP

Het landschap was kleinschalig, met veel kleine prachtige kavels omringd door ontelbare slootjes en
bewerkt door tientallen agrariërs. Kaveltjes met namen die de historie aangaven van hun wordings

geschiedenis. Moeizaam te bereiken door paard en kar via onverharde modderige paden, vaak ook nog
zogenaamde overpaden of met de schuit. Een belevingswaarde die toen door de autochtone bevolking
niet werd bediscussieerd. De bevolking, hun landschap en de nog rijkelijk aanwezige natuurwaarden
waren onlosmakelijk met elkaar verbonden.

De kleinschaligheid van het landschap is door de ruilverkavelingen verdwenen. Dat geldt ook

voor het vaar- en landbouwverkeer op de onverharde wegen. De kavels zijn aanzienlijk vergroot.

Daardoor is veel van de ontginningsgeschiedenis niet meer te zien. Ook de biodiversiteit is aanzienlijk

verschraald. De huidige bevolking van onze dorpen kijkt anders naar het landschap dan hun agrarische
voorgangers. Voor hen is het weiland waarop zij kijken na een vermoeiende stedelijke werkdag een
verlengde van hun tuin.

Onze dorpen zijn nu bevolkt door mensen die weinig binding hebben met de blik waarmee vroeger
naar het omliggende landschap werd gekeken. Ze hebben wel interesse hoe het landschap zo is
gekomen en hoe dat landschap zich manifesteert in hun leefwereld. Door die ‘kijk’ zou men het
landschap ook anders moeten gaan waarderen.

VERENIGINGEN

Vroeger hadden onze dorpen slechts enkele verenigingen. Iedereen was daar lid van. Het verenigings
leven vervulde ook een belangrijke sociale rol. Dat diende als uitlaatklep voor de inwoners, die vooral
veel fysiek werk hadden. De lat werd niet te hoog gelegd: gezelligheid en sfeer was erg belangrijk.
Leden kwamen ook in aanraking met een bestuurlijke wereld. Hier kon men deze talenten ook

ontwikkelen, los van je afkomst en intellectuele bagage. Vandaag de dag is het aantal verenigingen
sterk uitgebreid en heeft men een hoog ambitieniveau. Om elkaar beter te leren kennen is het

verenigingsleven onontbeerlijk. De nieuwe en oude wereld ontmoeten elkaar en leren van elkaar.

IDENTITEIT

Vroeger werd de identiteit en eigenheid van een kern bepaald door de (kleinschalige) werkzaamheden
die in en om het dorp plaatsvonden. Die identiteit is in onze dorpen wezenlijk veranderd. Vandaag de
dag woont er een mix van mensen die in het dorp werken, pensioneren en forensen. Onze inwoners
worden blij van het (landelijke) wooncomfort, recreatiemogelijkheden en sociale omgang zover het
uitkomt. Bij de inrichting van onze omgeving zijn deze factoren dus belangrijk.
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GEWENSTE MAATREGELEN
EN/OF VERBETERINGEN
OPENBARE STRAATVERLICHTING
Wij willen graag onze cultuurhistorische identiteit bewaren door bepaalde beeldbepalende zaken
in de dorpen te beschermen of zelfs te versterken. Een mooi voorbeeld in Oostwoud is het plan

Groenzone Oostwoud en Midwoud. Daar willen we graag de Tripkouw-renovatie mooi op laten aan
sluiten. Enerzijds op de Oostwouder Dorpsstraat, anderzijds op de Midwouder Dorpsstraat. Op die

manier is het oude lint duidelijk herkenbaar als de levensader van onze dorpen. De inrichting van deze
straten moet op elkaar afgestemd zijn. Bijvoorbeeld door de openbare straatverlichting ter plaatse, die
op de nominatie staat te worden vervangen. Graag zien we dat er lantarenpalen komen die passen bij

de oude huizen van het dorpslint. Maar er zijn meer voorbeelden. Een paar volgen hierna in het stukje
over ons landschap.

ONS LANDSCHAP
Onder het kopje ‘overwegingen’ hebben wij de situatie beschreven die heeft geleid tot het huidige

landschap van Oost- en Midwoud. Wij pleiten ervoor de overblijfselen die nu nog zichtbaar zijn (oude

watertjes, dijkjes, vaarroutes, oude ontginningen, grafheuvels, oude boetjes en boomgaarden) extra te
beschermen. Ook over de biodiversiteit moeten we met zijn allen goed nadenken. Hoe is de huidige

gesteldheid en wat kunnen we daaraan doen? Bijvoorbeeld her en der bosschages in ere herstellen.

Per slot van rekening zit het woord ‘woud’ niet voor niets verankerd in de namen van alle omringende
dorpen. Kunnen de agrarische ondernemers hierin iets betekenen of moet de overheid, met name de
gemeente en het waterschap, hierin het voortouw in nemen?
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Kolfvereniging in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw.

VERENIGINGEN
Mensen die van elders zijn gearriveerd roemen de rust en de aanwezige landschappelijke waarden van
onze dorpen. Ook de mentaliteit van de bevolking wordt vaak als reden genoemd waarom men hier is

komen wonen. Nadeel is soms dat het verenigingsleven wat op een laag peil is en dat de mogelijkheden
om dat niveau op te krikken gering zijn. Actieve deelname aan het verenigingsleven verschilt per mens.
Toch is het van groot belang dat Midwoud en Oostwoud ook in de toekomst over een actief
verenigingsleven beschikken.

IDENTITEIT

Bij ‘overwegingen’ hebben wij geconstateerd dat de identiteit van onze dorpen is gewijzigd. Dat heeft
gevolgen voor de aanpak van de verkeersproblematiek, openbaar vervoer, veiligheids- en
vrijetijdsvoorzieningen. Ging men vroeger op de fiets een boodschap halen of

naar het werk, nu gebeurt dat met de auto. Dat is in de toekomst niet anders.
Daarom zijn goede uitvalswegen noodzakelijk. Evenals goede parkeer
gelegenheden bij voorzieningen als school, zorgcentra en winkels.
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DE ENQUETE
Geef mensen een podium (bijvoorbeeld een enquête) en ze grijpen deze. Dorpsraad Midwoud-

Oostwoud heeft bij 1374 huizen een enquête bezorgd. Via de website www.dorpsraadmo.nl konden

nog meerdere exemplaren worden gedownload. Met een respons van 325 zijn we tevreden. Dit is bijna
25 procent. Uiteindelijk is bijna iedereen een redelijk tevreden inwoner, al blijven er een groot aantal
kleine en grote irritaties leven. Prachtig en ontroerend is soms te lezen welke zaken leven in onze

gemeenschap en hoe men dat kan benoemen. Wij als kernraad(dorpsraad) voelen ons verantwoordelijk
de vele uitkomsten uit de enquête een vervolg te geven. Hieronder een samenvatting.

WAAR STAAT DE KERN NU (WAT GAAT GOED?, WAT MOET BETER?)
Wonen en woningbouw

De inwoners geven aan tevreden te zijn met hun woning. Punt voor verbetering is de te kleine

woningvoorraad, met name te weinig woningen voor jongeren en ouderen. Wij hopen dat meer
woningbouw toegewezen wordt om deze wens invulling te geven. Wij willen graag een dialoog
met de woningbouwvereniging(en) over onze wensen.

Accommodaties en voorzieningen, jongeren en ouderen en gezondheid
Over het algemeen zijn de inwoners zeer tevreden over het aanbod van het gezondheidscentrum.

Minder tevreden is men over de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en

de zichtbaarheid van het Wijkteam. Ook moet worden gekeken naar de rolstoeltoegankelijkheid van
uit het Koggelandhuis, Molenwoid en de Minnewei. Voorzieningen als bushalte, winkelcentrum en

Piet Smitpark vragen eveneens aandacht. Over het huidige winkelbestand en de inrichting van het
winkelplein de Korteling is men kritisch.
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Impressie van het Dorpsplein in Midwoud. Gemaakt door Jos Halfweeg.

Openbare ruimte, verkeer, openbaar vervoer en veiligheid
Openbare ruimte
Bewoners van Oostwoud en Midwoud zijn tevreden over de landelijke uitstraling en het oude karakter

van de dorpen. Dat willen ze graag zo houden. De inwoners zien graag meer groen, dat ook beter wordt
onderhouden. Door de jaren heen is het verkeer enorm toegenomen. Het verkeer wordt ook steeds

zwaarder. Met name op de doorgaande wegen wordt veel overlast ervaren van sluip-, vracht- en land
bouwverkeer, dat vaak veel te hard rijdt. In mindere mate wordt overlast ervaren door vliegverkeer.

Men heeft behoefte aan een veilige wandelroute langs de dorpslinten met betere trottoirs. De rolstoelen rollatortoegankelijkheid kan worden verbeterd.

De geënquêteerden zijn niet enthousiast over de kleine speeltuinen in de dorpen. Overlast wordt
ervaren van loslopende honden en hondenpoep. Er is behoefte aan goed bevaarbaar doorgaand
vaarwater langs de Oostwouder Dorpsstraat richting de Zuid. Verder is men tevreden over de
vaarroutes. Ook de fietsroutes worden gewaardeerd.

Inwoners zien het plein Korteling graag wat gezelliger. Er is sprake van leegstand. Meer winkels
wordt op prijs gesteld, evenals meer groen, zitplekjes en terrasjes om elkaar te ontmoeten.
Verkeer

In onze dorpen zijn vier verkeersstromen te onderscheiden. Zwaar beroepsverkeer (vrachtwagens,

busdiensten en landbouwvoertuigen), licht beroepsverkeer (forensische auto’s), licht privaatverkeer

(boodschappen/kinderen halen en brengen) en recreatief verkeer (toergezelschappen, motorrijders,
fietsers en wandelaars). Alle vier treffen ze elkaar in de dorpslinten. Uit hoofde van veiligheid en
werkzaamheid kunnen deze verkeersstromen (ten dele) van elkaar worden gescheiden. Er is de

suggestie geopperd een weg aan te leggen vanuit de zuid-westelijke nieuwbouw in Midwoud door

het land naar de Broerdijk om daarmee de Tripkouw en de andere linten te ontlasten. Zo ook met de

oostelijke nieuwbouw (de Punt). Een rijweg naast het bestaande fietspad naar de Heemraad Witweg
kan Oostwoud voor een deel ontlasten, maar dat neemt wel de rust weg.
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Verkeer in de Dorpsstraat van Oostwoud toen en nu.

Aanwonenden van de lintwegen ervaren veel overlast van het verkeer. Met name in Oostwoud is
veel sluipverkeer en wordt te snel gereden. Vracht- en landbouwverkeer veroorzaken trillingen.

De snelheidsremmers hebben onvoldoende effect en er wordt niet gehandhaafd. Er zijn maatregelen

mogelijk die ervoor zorgen dat niet snel gereden kán worden. De route naar school wordt als onveilig
bestempeld, er zijn geen voetpaden langs de lintwegen en de situatie bij OBS de Koet is chaotisch.

Gekeken moet worden welke maatregelen genomen kunnen worden om deze problemen aan te pakken.
Te denken valt onder andere aan maatregelen voor bestemmingsverkeer, het verbeteren van een
alternatieve route voor doorgaand verkeer en matrixborden op plekken waar de problemen het
grootst zijn.

De Tripkouw moet met prioriteit worden aangepast. Het parkeren in de buurt van de kerk aan het

Oosteinde in Oostwoud, de enige nog functionerende kerk van de THOMAS- gemeente, geeft eveneens
problemen. Een parkeeroplossing is wenselijk omdat een goede exploitatie van het gebouw bijdraagt
aan instandhouding ervan.
Openbaar vervoer

Een regelmatig terugkerend onderwerp is het openbaar vervoer. Onze dorpen waren in het verleden
bijna geheel zelfvoorzienend op het gebied van wonen en werken. Dat is dit niet meer aan de orde.

Hierdoor ontstond ook op het platteland een grotere vraag naar mobiliteit. Aan het einde van de vorige
eeuw was nog zeven dagen per week, minstens eens per uur tot ’s avonds laat, een busverbinding naar

Hoorn en Medemblik. Dit is allang niet meer het geval. Helaas veranderde de laatste jaren te veel aan de
reguliere busverbinding qua route, rijrichting en frequentie.

Ondanks het feit dat onze inwoners op het gebied van mobiliteit in principe zelfvoorzienend zijn, blijft

openbaar vervoer noodzakelijk om onze dorpen leefbaar te houden. Veel inwoners ervaren het huidige
openbaar vervoer als onvoldoende.
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Wij pleiten voor de terugkeer van goed openbaar vervoer. Hieronder wordt verstaan:
•	Alle dagen van de week een reguliere lijn naar Hoorn.

•	Deze lijn weer doortrekken naar busstation Abbekerk, waardoor een betere verbinding ontstaat met
andere kernen. Het geeft onze inwoners bovendien de mogelijkheid via de A7 naar Hoorn te reizen.

•	De Buurtbus moet weer door Oostwoud rijden.

•	De route van de buslijn moet weer via de Risdam, zodat scholieren, ziekenhuis- en verpleeg
huisbezoekers, mbo-studenten, bezoekers van de twee winkelcentra en zwembaden weer
rechtstreeks op de plaats van bestemming kunnen komen.

Openbaar vervoer moet onze inwoners de mogelijkheid geven om er, regulier of incidenteel, gebruik
van te kunnen maken. Daarom willen wij een stabiel en betrouwbaar openbaar vervoer, dat niet bij
elke wijziging van de dienstregeling totaal verandert.

Kerkgebouwen

Waar we eerst twee kerken in gebruik hadden, is nu alleen nog de oude kerk in Oostwoud in

gebruik bij de THOMAS-gemeente. De kerk van Midwoud is verkocht en wordt verbouwd tot

woonhuis. De kerktoren is nog van de gemeente. De kerk in Oostwoud probeert voor het

gebouw een andere bestemming te laten opnemen. Op die manier
kan de exploitatie gunstig worden beïnvloed.

Sport, muziek, recreatie en verenigingen
Midwoud en Oostwoud mogen zich verheugen in een

bovengemiddelde belangstelling voor sport en cultuur.

Daarbij is de sociale samenhang belangrijker dan de

prestatie. Of eigenlijk, in het bevorderen van de sociale

samenhang in de dorpen ligt de prestatie. Vandaag de
dag zijn er voor de verenigingen de nodige kansen
en bedreigingen.

Beide dorpen hebben veel nieuwe bewoners

gekregen. Dit gaat met de huidige nieuwbouw
verder. Wij stellen ons de vraag of wij op het
gebied van ‘sport en cultuur’ niet teveel in
onszelf zijn gekeerd. Het is leuk dat wij

verenigingen hebben die meer dan honderd

jaar oud zijn, maar brengen wij die rijkdom

voldoende over op nieuwkomers in het dorp?

Maken wij hen voldoende duidelijk dat zij daar

ook deel van kunnen uitmaken?

Voor alle dorpers is fanfare OKK een begrip. Net als gymnastiekvereniging De Spartaan, voetbal

vereniging MOC, De Kolf, De Rozenstruik, Kunstgenot de HMO en ga zo door. Nieuwe inwoners zijn
onvoldoende bekend met het verenigingsleven. Het is vreemd dat met het uitdijen van het dorp de
verenigingen hun ledental en daarmee de financiële mogelijkheden zien afnemen.

Grand Café De Post heeft het initiatief genomen om spelavonden te organiseren. De opbrengst gaat
naar de verenigingen. De zorg voor een florerend verenigingsleven ligt bij de verenigingen zelf.
Het is aan hen actief contact te zoeken met nieuwe inwoners.
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Alle nieuwe inwoners moeten zich inschrijven bij de gemeente. Het is handig dat nieuwe inwoners

van de gemeente gelijk een gemeentegids en een enthousiasmerend verhaaltje meekrijgen over het
geweldige verenigingsleven in onze dorpen. De verenigingen kunnen aan het begin van het winter
seizoen een avond organiseren in De Post waar ze zich presenteren. Een mooie manier om nieuwe

inwoners ‘echt kennis te maken met het dorp’. Bijvoorbeeld beginnend met een optreden van OKK en
een demonstratie van De Spartaan! En daarna een demonstratie van wat dat ‘rare kolf-spel’ inhoudt!
Kortom: maak je als vereniging zichtbaar.

Op het gebied van sport valt te constateren dat de sportzaal veel wordt gebruikt. Daar draagt de

nieuwe uitstraling van Grand Café De Post zeker aan bij. Na het sporten is het gezellig daar nog even

na te praten. Het blijkt dat de huidige sportzaal voor zaalvoetbal- en handbalwedstrijden niet geschikt
is. De zaal voldoet niet aan de minimumeisen van overkoepelende bonden. Een aantal enthousiaste
inwoners van onze dorpen heeft onderzocht dat zonder al te hoge kosten de huidige sportzaal kan

worden vergroot om aan de eisen te voldoen. Zeker nu ook in omliggende dorpskernen gebrek aan
sportruimte is ontstaan, kan een dergelijke aanpassing goed zijn voor Midwoud/Oostwoud.

Dat de sporthal ook als evenementenhal kan worden gebruikt, wordt onderstreept door het voornemen
een nieuwe vloer aan te leggen. Een vloer die toestaat dat erop gesport wordt en dat er evenementen

op kunnen worden gehouden kunnen zonder dat eerst dameshakjes-onvriendelijke matten hoeven te

worden neergelegd. De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat op het gebied van sport en cultuur de kansen
groter zijn dan de bedreigingen. Maar er gaat niets vanzelf!

Op muziekgebied hebben we de al genoemde fanfare OKK en diverse koren. Via de muziekscholen

MOW, de Vuurvogel en via privé-docenten kunnen kinderen en ook volwassenen muzieklessen krijgen.

Het is niet zo vanzelfsprekend dat alle kinderen met muzieklessen in aanraking komen. Op OBS de Koet
wordt het niet gegeven. Bewezen is dat muziek maken goed is voor het brein, óók voor volwassenen
trouwens. Daarom is het een goede zaak als alle kinderen op de Koet structureel muziekles krijgen.
Op die manier kunnen zij kennis nemen van diverse instrumenten om daarna via het bestaande

muziekonderwijs hun interesse uit te diepen. Muziek maken is goed voor de sociale samenhang.
OKK kan aanwas krijgen en er kunnen bandjes of andere samenspelmogelijkheden in te creëren
openbare oefenruimten ontstaan.
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Werken en ondernemen
Onze gemeenschap is zo langzamerhand veranderd in een woon- en recreëergemeenschap te midden

van agrarisch productiegebied. We werken bijna allemaal buiten onze dorpen. Door verdergaande auto
matisering gaat een deel van onze inwoners de komende jaren meer vanuit huis werken. Dat neemt

niet weg dat het grootste deel van onze inwoners blijft forensen. Temeer omdat er geen of weinig werk
gelegenheid en bedrijvigheid in onze dorpen is.

De Dorpsraad wil graag dat het kleine bedrijventerrein aan de Zuiderweg/Broerdijk een update krijgt,
zodat de kleinere bedrijven een unit kunnen huren/kopen/ontwikkelen en zodoende dicht bij huis

opslag en werk kunnen realiseren. Het kan aantrekkelijk zijn nieuwe kleine bedrijvigheid en inwoners
te trekken. Er ligt daar volgens ons een behoefte, die al lang wacht om uitgevoerd te worden.

De nostalgische boer ligt achter ons en is vervangen door agrarische ondernemers. Ondernemers

die zich specialiseren in veeteelt, akkerbouw, bollenteelt of fruitteelt. Dit alles mogelijk gemaakt door
sterke mechanisatie en verbetering van de externe productiemogelijkheden. De ruilverkaveling heeft

daarbij een grote rol gespeeld. Het landschap is onderhevig aan hetzelfde dynamisch proces: een evo
lutionair proces. Dat alles beschouwend kom je tot de ontdekking dat daar ook wel eens weeffoutjes
zijn gemaakt. De autonome ontwikkeling van de landbouw leert dat schaalvergroting onverminderd
door gaat. Daardoor haken steeds meer agrarische ondernemers af. De overblijvers vergroten hun

activiteiten. Daarnaast zie je een ontwikkeling van agrarische ondernemers die hun werkterrein ver

breden. Er zijn bewegingen richting de biologische interesse, recreatie of het beheren van natuurwaar
den. Hierdoor is de kans groot dat we te maken krijgen met een nieuw soort agrarisch ondernemer.

Duurzaamheid en energie

De inwoners van Midwoud en Oostwoud zijn in meerderheid tegen het plaatsen van windmolens

en gaswinning. De voorgenomen realisatie van een zonneweide levert veel minder weerstand op.

Het plaatsen van meer zonnepanelen op openbare gebouwen en andere grote daken is een goede
stap in het opwekken van duurzame energie. De overheid moet inwoners blijven
stimuleren meer duurzame maatregelen te nemen of laten participeren in
collectieve lokale ontwikkelingen. Maatschappelijk gezien ziet de
Dorpsraad graag een dialoog met bedrijven die in onze

dorpen grootschalige projecten opstarten. Zo zien we dat
de HVC een zonnepanelenweide pal tegen en tussen
onze dorpskernen laat ontstaan. Het dorp gaat daar
ongetwijfeld enige overlast van krijgen. Misschien
kunnen ontwikkelaar HVC en aannemer Kuin als
gebaar iets betekenen in het plan Groenzone
Oostwoud. Verder zien we graag vanuit de

overheid betere voorstellen van (financiële)
toenaderingen naar de inwoners om duur

zamere woningen te realiseren. Ook scholen
moeten in onze ogen worden gestimuleerd
zonnepanelen op hun daken te plaatsen.
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WAT VOOR SOORT DORP WILLEN WE ZIJN?
We willen graag een dorp blijven waar het landelijk wonen is in combinatie met goede voorzieningen,
goede zorg en een infrastructuur die berekend is op de huidige tijd. Een dorp waar men elkaar kent

en erkent, waar men elkaar op verschillende plekken kan ontmoeten en waar men zich welkom voelt.
Wij willen ook een dorp zijn waar de verenigingen elkaar ondersteunen en waar de bedrijvigheid een
plek heeft, zonder al te veel bureaucratische belemmeringen.

KERNOVERSTIJGENDE ONDERWERPEN EN RAAKVLAKKEN
We zien mogelijkheden voor samenwerking/afstemming met andere kernen, gemeente en provincie
op het gebied van cultuurhistorische landschappelijke ontwikkelingen. Zoals al eerder aangegeven
versterkt het onze landelijke omgeving en is het interessant als we samen met andere dorpen het

landschap herstellen op het gebied van waterlopen, vaar/visgebieden, fiets- voetpaden door het land
en oude ontginningen en dijkjes van inpolderingen weer terugbrengen. De grafheuvel in Oostwoud
kan ons historisch bewustzijn bijbrengen en aantrekkelijk zijn voor het toerisme in dit gebied.
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ORGANISATIEKRACHT VAN HET DORP
Voordat we ingaan op de Dorps(kern)raad is het belangrijk verschillende activiteiten en organisaties

die ons dorp kleur geven te benoemen. Het zijn activiteiten die onze dorpen onderscheiden van andere
kernen in de gemeente.

Centraal in het dorp ligt de sporthal en cultuurzaal van de stichting Sport en Cultuur. Recentelijk
is de kantine ‘omgebouwd’ tot Grand Café de Post, waar goed en gezellig gegeten kan worden.

De biljartvereniging, de kolfvereniging, de fanfare, de gymvereniging en vele andere activiteiten
vinden daar onderdak. Voetbalvereniging MOC ligt ernaast.
Andere activiteiten die het noemen waard zijn:

•	De levende kerststal die ieder jaar door dorpsbewoners bij de kerk in Oostwoud wordt
georganiseerd.

•	Tuinfair Midwoud op landgoed De Knap waar in het Pinksterweekend jaarlijks zo’n dertienduizend
bezoekers te vinden zijn.

•	Het muziekfestival in september, georganiseerd door stichting Snertpop.

•	De dorpsveiling, georganiseerd door een groep dorpelingen, waar geld wordt ingezameld voor
het verenigingsleven.

•	Verschillende zangkoren, dansgroepen, Sinterklaasvereniging, het lopen van ouders met
Sint Maarten en de Kermiscommissie.

•	De motorcross, de tennisvereniging, de Vrouwen van Nu en het zwembad met zijn grote
groep vrijwilligers.

Er is zoveel te doen dat we vast een paar activiteiten vergeten op te noemen. Belangrijk is dat deze twee
dorpskernen vitaal zijn. Iemand uit Wognum zei eens dat hij nooit in Midwoud-Oostwoud wilde wonen

‘omdat er zo weinig gebeurt’. Het tegendeel is waar, maar het illustreert wel hoe soms van buitenaf naar
onze dorpen wordt gekeken. Bij zoveel activiteiten hoort natuurlijk ook een constante vraag naar
bestuursleden.

KERNRAAD EN PARTNERS
De kernraad is zo langzamerhand verworden tot een werkzame tussenlaag van de gemeente.

Als dit zich verder uitbreidt, zijn meer mensen nodig om al deze gebieden te kunnen onderzoeken
en behartigen. De vraag is of dit zo gewenst is. Aan de andere kant is participatie heel mooi.

Daardoor komt meer betrokkenheid en inzicht. Het vraagt veel vrije tijd en een hogere mate van ter
zake doende kennis van inwoners. De belangrijkste communicatiekanalen van het dorp zijn onze

website www.dorpsraadmo.nl, de gemeentebode voor Midwoud en Oostwoud, persoonlijke contacten
in de winkels, het dorpshuis Grand Café de Post, ‘nextdoor’ website en Facebook. Als samenwerkings
partners zien we niet alleen de gemeente, maar alle bedrijven en instellingen die in onze dorpen
belangen hebben of gaan hebben.
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CONCLUSIE
Inwoners van Midwoud en Oostwoud zijn bijna allemaal redelijk tevreden. Wel leven er een groot

aantal kleine en grote irritaties. Als kernraad (dorpsraad) voelen wij ons verantwoordelijk aan de
vele uitkomsten van de enquête een vervolg te geven.

Als afsluiting leest u hieronder een conclusie van Cor Spijker over het wonen in een dorp.

Bij het wonen in een dorp als het onze komt de vraag op of je er wel de persoon voor bent. De praktijk
leert dat dit niet iedereen is gegeven. Je moet een beetje voldoen aan de identiteit van zo’n dorp. Volgens de
boeken verstaat men onder sociale identiteit het bewustzijn van een persoon om tot een bepaalde groep te
behoren en daar door anderen als zodanig behandeld te worden. Welnu, hou je van een omgeving waar
gemoedelijkheid de boventoon voert, waar je dicht bij jezelf kunt zijn, waar integriteit bijna een must is,
waar men openheid ziet als een groot goed, elkaars mening respecteert in wat voor vorm dan ook, een
verbondenheid voelt met je natuurlijke omgeving en bereid bent de lat niet altijd maar te verhogen?
Dan zou het kunnen dat je op weg bent naar ons paradijs.
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Vitale kernen Medemblik 2017
Midwoud
ACHTERGROND
De kernraden zijn – in samenwerking met bewoners en met de gemeente Medemblik – bezig met het opstellen van de kernvisies. Deze
kernvisies zijn gericht op het verbeteren van het wonen en leven binnen de kern. Om ook de ervaringen en ideeën van bewoners mee te
nemen is een vragenlijst uitgezet in alle kernen van Medemblik. In deze factsheet worden de resultaten Midwoud beschreven.
In Midwoud zijn 498 bewoners uitgenodigd om de vragenlijst (schriftelijk of online) in te vullen. Van hen hebben 189 meegedaan aan het
onderzoek.* Dit is een respons van 38 procent en voldoende om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. Daarnaast zijn de resultaten
gewogen op leeftijd en geslacht om onder- en oververtegenwoordiging op basis van deze kenmerken te voorkomen.

LEEFBAARHEID
Hoe betrokken voelt u zich bij deze kern?
19%
0%

51%
20%

Heel betrokken

26%

40%

60%

Enigszins betrokken

80%

Nauwelijks betrokken

Rapportcijfers voor de
woonomgeving

5%
100%

Niet betrokken

Hoe prettig vindt u uw directe woonomgeving?
88%
0%

20%
(Zeer) prettig

9%

40%

60%

80%

Niet prettig, niet onprettig

100%

(Zeer) onprettig

7,3

Groenvoorzieningen

7,3

Kwaliteit

6,9

Sfeer

7,7

Uitstraling van de eigen woning

7,0

Veiligheid

6,2

Verkeersveiligheid

Is uw kern het afgelopen jaar vooruit of achteruit gegaan?
11%
0%

72%
20%

17%

40%

Vooruit gegaan

60%

80%

Gelijk gebleven

Achteruit gegaan

Als je in deze kern woont heb
je het getroffen

•

En verder…

61%

20%

19%

•
•

•

De mensen in deze kern
kennen elkaar nauwelijks
0%
(Helemaal) mee eens

57%

28%

15%
20%

40%
Neutraal

“Beter openbaar vervoer: jongeren komen
haast niet weg uit Midwoud in het weekend.”
“Drempel bij het kruispunt om het verkeer af
te remmen. En de stoep opnieuw bestraten.”
“Speelvoorzieningen.”
“Meer winkels, een activiteitengebouw en
meer jonge mensen trekken naar de
omgeving.”
“Overlast van katten- en hondenpoep moet
voorkomen worden.”

26%

42%

32%

Indien mogelijk verhuis ik uit
deze kern

7%

44%

49%

Dit is een kern met veel
saamhorigheid

7%

33%

60%

•
•

In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen?
De mensen gaan in deze kern
op een prettige wijze met
elkaar om

Ideeën en suggesties van
bewoners om woonomgeving te
verbeteren

100%

60%

80%

100%

(Helemaal) mee oneens

•

Inwoners zijn in hun directe woonomgeving
vooral positief over het groen, het landelijke
karakter en de omgang met de buren.
Van de inwoners voelt 14% zich wel eens
onveilig in de kern. Dit komt vooral door de
snelheid van het verkeer, inbraken en
hangjongeren.

Vitale kernen Medemblik 2017 – Midwoud
* Voor een aantal vragen is de respons opgehoogd met 29 respondenten van het CEO
in de gemeente Medemblik.
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Vitale kernen Medemblik 2017
Midwoud
WONEN
Inwoners die in de komende vijf jaar (waarschijnlijk) binnen
Midwoud willen verhuizen, verhuizen het liefst naar:**
Bestaande bouw (koop)

39%

Huurwoning
Nieuwbouw (koop)

Verhuisplannen en -mogelijkheden

0%

Seniorenwoning

10% van de inwoners wil (waarschijnlijk) in de
komende vijf jaar verhuizen binnen Midwoud.
38% van de inwoners die willen verhuizen ziet
hiervoor zeker mogelijkheden, 29% ziet
beperkte mogelijkheden en 33% helemaal
niet.**
68% van de inwoners geeft aan dat zijn / haar
woning geschikt is om tot op hoge leeftijd te
bewonen (eventueel met kleine aanpassingen).

•

31%

•

9%

Starterswoning (koop)

25%

Verzorgingshuis

•

7%

Anders

11%

Weet ik nog niet

14%
0%

20%

40%

60%

VOORZIENINGEN
Tevredenheid over aanwezigheid
voorzieningen in de directe
woonomgeving

Inwoners geven een gemiddeld rapportcijfer van 6,0 voor de
voorzieningen in hun woonomgeving.

Top 3 meest tevreden

38% van de inwoners mist een belangrijke voorziening in de directe
woonomgeving. Hierbij gaat het vooral om winkels, een bibliotheek
en openbaar vervoer.
Bezoekt u het dorpshuis in uw kern wel eens?
17%

0%

48%

20%

60%

Ja, één keer of vaker per week
Ja, een aantal keer per jaar
Mijn kern heeft geen dorpshuis

Medische en zorgvoorzieningen

70%

Kinderopvangvoorzieningen

69%

Sportvoorzieningen

Top 3 minst tevreden

30%

40%

81%

80%

100%

Ja, één tot drie keer in de maand
Nee, nooit

47%

Openbaar vervoer

35%

Uitgaansvoorzieningen

34%

Voorzieningen voor jongeren

PARTICIPATIE
In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen?
Er is altijd wel iemand in mijn
omgeving bij wie ik met mijn
dagelijkse probleempjes terecht kan

63%

Mijn sociale leven speelt zich vooral af
in mijn eigen kern

35%

Ik vind mijn kring van kennissen te
beperkt

20%
0%

23%
16%

Eens

14%

48%

25%
20%

En verder…

•
•

56%

40%

60%

Neutraal

•

80%

100%

Oneens

•

54% van de inwoners is betrokken bij een
vereniging of club.
34% is op een of andere manier actief als
vrijwilliger.
16% is het afgelopen jaar actief geweest in
Midwoud om de leefbaarheid en/of veiligheid te
verbeteren (31% heeft interesse).
39% heeft het afgelopen jaar deelgenomen aan
activiteiten in Midwoud (20% heeft interesse).

Vitale kernen Medemblik 2017 – Midwoud
** Deze vraag is door minder dan 30 personen ingevuld. De percentages zijn daarom
indicatief.
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Vitale kernen Medemblik 2017
Oostwoud
ACHTERGROND
De kernraden zijn – in samenwerking met bewoners en met de gemeente Medemblik – bezig met het opstellen van de kernvisies. Deze
kernvisies zijn gericht op het verbeteren van het wonen en leven binnen de kern. Om ook de ervaringen en ideeën van bewoners mee te
nemen is een vragenlijst uitgezet in alle kernen van Medemblik. In deze factsheet worden de resultaten Oostwoud beschreven.
In Oostwoud zijn 348 bewoners uitgenodigd om de vragenlijst (schriftelijk of online) in te vullen. Van hen hebben 106 meegedaan aan het
onderzoek.* Dit is een respons van 30 procent en voldoende om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. Daarnaast zijn de resultaten
gewogen op leeftijd en geslacht om onder- en oververtegenwoordiging op basis van deze kenmerken te voorkomen.

LEEFBAARHEID
Hoe betrokken voelt u zich bij deze kern?
34%
0%

50%

20%
Heel betrokken

40%

10%

60%

Enigszins betrokken

80%

Nauwelijks betrokken

Rapportcijfers voor de
woonomgeving

6%
100%

Niet betrokken

Hoe prettig vindt u uw directe woonomgeving?
96%
0%

20%
(Zeer) prettig

5%

40%

60%

80%

Niet prettig, niet onprettig

100%

(Zeer) onprettig

7,5

Groenvoorzieningen

7,4

Kwaliteit

7,4

Sfeer

7,9

Uitstraling van de eigen woning

6,5

Veiligheid

4,7

Verkeersveiligheid

Is uw kern het afgelopen jaar vooruit of achteruit gegaan?

6%
0%

70%
20%

40%

Vooruit gegaan

Ideeën en suggesties van
bewoners om woonomgeving te
verbeteren

23%
60%

Gelijk gebleven

80%

100%

•

Achteruit gegaan

•
•

In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen?
De mensen gaan in deze kern
op een prettige wijze met
elkaar om

18%

75%

Als je in deze kern woont heb
je het getroffen

24%

71%

Dit is een kern met veel
saamhorigheid

•

6%

14%

37%

50%

6%

“In de avond en in het weekend meer
openbaar vervoer.”
“Minder verkeer over de dorpsstraat.”
“Als de Dorpsstraat opgeknapt wordt en het
grote verkeer wordt geweerd zou dit een
enorme verbetering zijn voor ons dorp.”
“Verplichten opruimen hondenpoep: overal!
Ook op losloopgebied. Controle op
aanlijnen.”

En verder…

Indien mogelijk verhuis ik uit
6%
deze kern

19%

75%

De mensen in deze kern
5%
kennen elkaar nauwelijks

20%

75%

0%
(Helemaal) mee eens

20%

40%
Neutraal

60%

•

80%

100%

(Helemaal) mee oneens

•

Inwoners zijn in hun directe woonomgeving
vooral positief over de omgang met andere
bewoners, de natuur, de rust en het
landelijke karakter.
Van de inwoners voelt 39% zich wel eens
onveilig in de kern. Dit komt vooral door
inbraken, snel rijdend verkeer en overlast
van buren.

Vitale kernen Medemblik 2017 – Oostwoud
* Voor een aantal vragen is de respons opgehoogd met 10 respondenten van het CEO
in de gemeente Medemblik.
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Vitale kernen Medemblik 2017
Oostwoud
WONEN
Inwoners die in de komende vijf jaar (waarschijnlijk) binnen
Oostwoud willen verhuizen, verhuizen het liefst naar:**
Bestaande bouw (koop)

Verhuisplannen en -mogelijkheden

41%

Huurwoning

20%

Nieuwbouw (koop)

•

11%

Seniorenwoning

•

69%

Starterswoning (koop)

0%

Verzorgingshuis

10%

Anders

•

0%

Weet ik nog niet

11%
0%

20%

40%

60%

8% van de inwoners wil (waarschijnlijk) in de
komende vijf jaar verhuizen binnen Oostwoud.
0% van de inwoners die willen verhuizen ziet
hiervoor zeker mogelijkheden, 43% ziet
beperkte mogelijkheden en 57% helemaal
niet.**
73% van de inwoners geeft aan dat zijn / haar
woning geschikt is om tot op hoge leeftijd te
bewonen (eventueel met kleine aanpassingen).

80%

VOORZIENINGEN
Tevredenheid over aanwezigheid
voorzieningen in de directe
woonomgeving

Inwoners geven een gemiddeld rapportcijfer van 5,1 voor de
voorzieningen in hun woonomgeving.

Top 3 meest tevreden

44% van de inwoners mist een belangrijke voorziening in de directe
woonomgeving. Hierbij gaat het vooral om openbaar vervoer,
speeltuinen, winkels en horeca.
Bezoekt u het dorpshuis in uw kern wel eens?
7% 5%

0%

30%

20%

35%

40%

Ja, één keer of vaker per week
Ja, een aantal keer per jaar
Mijn kern heeft geen dorpshuis

Sociale ondersteuning

66%

Medische en zorgvoorzieningen

65%

Sportvoorzieningen

Top 3 minst tevreden

24%

60%

67%

80%

100%

Ja, één tot drie keer in de maand
Nee, nooit

44%

Toegankelijke voetpaden

34%

Voorzieningen voor jongeren

33%

Parkeervoorzieningen

PARTICIPATIE
En verder…

In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen?
Er is altijd wel iemand in mijn
omgeving bij wie ik met mijn
dagelijkse probleempjes terecht kan

78%

Mijn sociale leven speelt zich vooral af
in mijn eigen kern
Ik vind mijn kring van kennissen te
beperkt

41%

17% 5%

12%

•
•

47%

•
10%
0%

23%
20%

Eens

67%
40%

60%

Neutraal

80%

100%

•

66% van de inwoners is betrokken bij een
vereniging of club.
48% is op een of andere manier actief als
vrijwilliger.
30% is het afgelopen jaar actief geweest in
Oostwoud om de leefbaarheid en/of veiligheid te
verbeteren (25% heeft interesse).
49% heeft het afgelopen jaar deelgenomen aan
activiteiten in Oostwoud (16% heeft interesse).

Oneens

Vitale kernen Medemblik 2017 – Oostwoud
** Deze vraag is door minder dan 30 personen ingevuld. De percentages zijn daarom
indicatief.
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MET DANK AAN: Iedereen die onze avonden heeft bezocht en heeft meegeholpen
aan de totstandkoming van de enquête, het verspreiden, innemen en verwerken
hiervan tot de DMO kernvisie 2018-2028 willen wij hartelijk bedanken.

