DECEMBER 2018

KERNVISIE
LEEFBAARHEIDSPLAN NIBBIXWOUD
NIBBIXWOUD IS IN BEWEGING

AANLEIDING
De gemeenteraad van Medemblik heeft de Dorps- en Kernraden uitgedaagd te komen met een visie
voor de kernen die zich in de gemeente bevinden. Het hoofdaccent moet daarbij liggen op de leef
baarheid van die kernen, zodat de vitaliteit hiervan in de komende jaren gewaarborgd blijft.

Daarbij heeft de raad aangegeven dat een dergelijke visie tot stand moet komen in samenspraak met de
inwoners van die kernen. Dit onder het motto dat leefbaarheid begint en eindigt bij het gevoel dat een

inwoner bij zijn of haar woonomgeving heeft. Kortom, de inwoners van de kernen bepalen gezamenlijk
waar ze nu staan en wat belangrijk is voor de nabije toekomst om het wonen en leven binnen die kern
te behouden en te verbeteren. Het gemeentebestuur biedt een aantal garanties dat redelijke wensen,
voor zover betaalbaar, ook daadwerkelijk tot uitvoering komen. Gestructureerd overleg tussen de
betreffende dorpsraden en de ambtelijke organisatie is daarbij noodzakelijk.
De kernvisie dient antwoord te geven in de volgende vragen:
• Wat maakt de kern Nibbixwoud uniek?
• Waar staat de kern nu?

• Wat kan afgebouwd worden, wat moet behouden blijven, wat vraagt om versterking?
• Waar willen de inwoners echt mee aan de slag en waar liggen de prioriteiten?

• Welke rol is daarbij weggelegd voor de gemeente, voor de inwoners en andere partijen?

OP WEG NAAR EEN KERNVISIE

Dorpsraad Nibbixwoud heeft het initiatief genomen tot het opstellen van een kernvisie. Daarbij konden
we beschikken over statistisch materiaal van de gemeente en konden wij ons verheugen over een grote
respons op de enquête die de Dorpsraad onder de inwoners heeft gehouden. De uitkomst leverde een

schat aan materiaal op over de verschillende vraagstukken. Op grond daarvan kunnen we de bestaande
situatie op het gebied van de leefbaarheid redelijk inschatten en hebben we inzicht gekregen in wat er

aan wensen leeft voor de verdere toekomst. Het vormt de basis voor een kernvisie voor de periode van
de komende tien jaar. Nibbixwoud dient immers een leefbaar en sociaal vitaal dorp te blijven.
Samen met de Dorpsraad van Zwaagdijk-West, Midwoud/
Oostwoud en Onderdijk zijn we in maart 2018 een

werkgroep gestart om, met ondersteuning van de kern
consulent, een kernvisie voor de
komende jaren te schrijven.
De nadruk lag op uniforme
procesbegeleiding.

Wij zijn vier keer bij
elkaar gekomen en

hebben elkaar geïnspi

reerd en geënthousias

meerd. Het resultaat hiervan
is de totstandkoming en het

aanbieden van de kernvisie aan de

gemeenteraad, het college, diverse
commissies en natuurlijk aan de
inwoners van Nibbixwoud.
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ONS DORP NIBBIXWOUD
De naam Nibbixwoud is terug te voeren naar het ontstaan van die gemeenschap. Rond 1200 is gestart
met de ontginning van het grote veen- en moerasgebied dat hier lag met een verdroogde bovenlaag.

Vanuit het dorp Hauwert (Oude Boxwoude) trok een groep mensen het veengebied binnen en bouwden
daar een aantal hutten en verblijfplaatsen voor de ontginners. Allereerst werd begonnen met het

afpalen van het gebied van de veenontginning. Zo’n gebied werd een box genoemd. Op de grenzen

daarvan treffen we nog steeds slootnamen en veldnamen aan met die aanduiding, zoals de Boxweere,
de Boxweide en de Boxse Knol. Vervolgens werd het gebied van een ontwatering voorzien door het
graven van sloten en greppels. De Kromme Leek vormde het belangrijkste afvoerputje.

Rond 1250 hebben hier wellicht zo’n tien huizen gestaan. Ze werden gebouwd langs het lint waar

later de Dorpsstraat ontstond. Vanuit de kloosters in Stavoren en Hemelum werd de nodige kennis

en ondersteuning verleend bij het project van de ontginning. Het is aannemelijk dat zij vanuit Hauwert
en Benningbroek ook betrokken waren bij de bouw en de bediening van het eerste houten kerkje dat

vermoedelijk rond 1300 in Nibbixwoud werd gesticht. Vanaf 1350 kennen we een zelfstandige pastoor

die de kerk bedient. De grenzen van de banne Nibbixwoud werden vanaf 1414 (stadsrechten-verlening
aan Wognum/Nibbixwoud/Hauwert) op de oude boxgrenzen aangegeven met houten palen.
Deze werden in de 16e eeuw werden vervangen door hardstenen exemplaren.

Dat sprake was van een zeer langzame groei van het aantal huizen en inwoners blijkt wel uit het feit

dat het aantal woningen in 1620 nog maar 54 bedroeg met 309 inwoners. Dat aantal liep in 1730 zelfs

terug tot 33 woningen en 142 inwoners. Dit staat in schril contrast met de ontwikkelingen in de 19e en
met name de 20e eeuw. Op 1 januari 2018 telt de kern namelijk 2468 inwoners!

De geschiedenis van Nibbixwoud kent een vrij rustig verloop. Doorgaans was de waterhuishouding en

het onderhoud van dijken en wegen de grootste bron van zorg. Met enige regelmaat heeft het gebied als
gevolg van dijkdoorbraken langere tijd onder water gestaan. Waren het aanvankelijk de veehouderijen
die in de dagelijkse behoeften voorzagen, vanaf de 16e eeuw zien we een kentering in de richting van
de de akkerbouw. Nog later werden de zaadteelt, de teelten onder glas en de fruitteelt belangrijk.

Daardoor veranderde het beeld van het dorp aanzienlijk. Hoewel deze ontwikkelingen zich in het

midden van de 20e eeuw nog steeds voltrokken langs de oude linten, ontstonden als gevolg van de

overloop uit Amsterdam kleine nieuwe wijken achter de linten. Het belang van de woonfunctie nam
sterk toe. In deze periode zien we ook de welzijnsvoorzieningen aanzienlijk toenemen, zoals groei

van de diversiteit aan verenigingen, de realisering van sportaccommodaties, bejaardenhuisvesting,

voorzieningen in het kader van de gezondheidszorg en verbetering en uitbreiding van

de infrastructuur. Het huidige karakter van het dorp Nibbixwoud wordt grotendeels
bepaald door die laatste ontwikkelingen.
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WAT MAAKT ONS DORP UNIEK?
Als elementen die het dorp Nibbixwoud
uniek maken kunnen worden genoemd:
• De ligging op de oude kreekrug.

• Het herkenbare patroon van een met bomen begeleid lintdorp.

•	Het herkenbare silhouet door de toren van de Cunerakerk en de
nog aanwezige piramidale daken van de stolpboerdijen.

•	De diversiteit van het agrarisch gebied met weiden, boomgaarden,

kleinschalig glas, de zaadteeltgebieden en de kleinschalige tuinbouw.

•	De aanwezigheid van de Kromme Leek, die rond 650/700 moet zijn
ontstaan als veenrivier en de basis is geweest voor de ontginning

en ontwatering van het veengebied. Een vijftal kernen hebben hun
ontstaan hieraan te danken.

•	Een goed ontsloten landelijk gebied met vele voet- en fietspaden met
natuurlijke elementen, rust en ruimte.

•	Een hechte gemeenschap met groot gevoel voor saamhorigheid en grote
bereidheid tot inzet als het om het belang van de kern Nibbixwoud gaat.

•	Een groot aantal verenigingen met de nodige diversiteit met daarbinnen
een aantal niet te evenaren toppers zoals JoMeGiNi en SEW-handbal.

DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN
Nibbixwoud heeft een totale oppervlakte van 522 hectare waarvan 518 hectare land en 4 hectare water.
De gemiddelde dichtheid van adressen is 285 adressen per vierkante kilometer. Nibbixwoud telt totaal
230 bedrijfsvestigingen.

Het aantal inwoners is met 25 gestegen van 2435 in 2013 naar 2460 in 2018. Op 1 januari 2018 was

het totaal aantal mannen 1255 en het aantal vrouwen eveneens 1255. De leeftijdsgroep van 45 tot 65

jaar telt het meest aantal personen (675) en van 15 tot 25 jaar het minst aantal personen (325). In de

komende jaren worden ongeveer zeventig huizen gebouwd waardoor het aantal inwoners wellicht stijgt.
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INPUT VAN ONZE BEWONERS
Voor het opstellen van een kernvisie is door de gemeente Medemblik in 2017 een enquête gehouden
in alle kernen. In Nibbixwoud waren 488 inwoners uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen.

Van hen hebben 179 inwoners meegedaan. De resultaten zijn vastgelegd in een factsheet (zie bijlage).

Er was echter bij de Dorpsraad behoefte nog meer inwoners te betrekken bij het opstellen van een visie
voor de komende tien jaar. Nibbixwoud is niet van de Dorpsraad maar van alle inwoners.

Onder de titel ‘Hoe wilt u dat Nibbixwoud eruit ziet in 2028’, is een aanvullende enquête opgesteld.
Hierin kon men de waardering aangeven over de volgende onderwerpen:
1. Nibbixwoud als dorp

2. Woonomgeving en voorzieningen
3. Verkeer, vervoer en veiligheid

4. Gezondheidszorg en maatschappelijke zorg
5. Recreatie en sport

Eind juni zijn de enquêtes huis aan huis verspreid. Iedereen heeft zo de kans gekregen zijn of haar mening
te geven en verbeterpunten of ideeën aan te reiken. De publiciteit is gedaan via De Kern voorafgaande aan

de actie en via een begeleidende brief bij de enquête. Bij drie winkels kon de enquête voor 3 juli worden
ingeleverd in de duidelijk zichtbare dozen. Op 5 juli 2018 zijn de enquêtes verzameld.

De meningen zijn overzichtelijk weergegeven op de website van de Dorpsraad. De 1024 verbeterpunten
en ideeën zijn genoteerd en vervolgens geclusterd in twaalf thema’s. Op 3 oktober 2018 heeft de Dorps
raad een bewonersavond georganiseerd. Deze datum was bij iedereen al in juni bekend want hij stond
vermeld in de enquête. Bovendien is via De Kern nog aandacht besteed en hebben er pamfletten
gehangen bij winkels en De Dres.

Tijdens deze bewonersavond zijn de verbeterpunten gepresenteerd. De 65 aanwezige inwoners hebben
na een paar vragen ingestemd met deze punten en is een prioriteitenlijst gemaakt. Tijdens de bijeen
komst was een spreker over handhaving en milieu en verkeersregels aanwezig.

Vervolgens is de Dorpsraad de kernvisie gaan schrijven. Deze is op 13 december 2018 uitgereikt aan de

gemeenteraad, het college en diverse commissies. Voor 1 januari 2019 is de complete kernvisie huis aan
huis bezorgd in Nibbixwoud.
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SAMENHANG DORP EN INWONERS
Sinds 1986 heeft Nibbixwoud een Dorpsraad. Aanvankelijk heette het de commissie-dorpsraad.

Per 1 januari 2007 is de Dorpsraad in zijn huidige vorm actief. De raad bestaat uit zeven leden met elk
een aandachtsgebied. De leden van de Dorpsraad verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis.

Momenteel denkt de Dorpsraad actief mee in werkgroepen over de herinrichting van de ‘korte’ Ganker
en het bouwen van huizen op het voormalige B-voetbalveld van SEW. Door enkele leden van de Dorps
raad is in de afgelopen jaren veel tijd besteed aan het realiseren van De Dres en het sportcomplex.

In de toekomst wil de Dorpsraad uit elke wijk een vertegenwoordiging hebben in de functie van wijk
coördinator of als lid van de Dorpsraad. Tevens wil de Dorpsraad een beroep doen op inwoners met

specifieke kennis en ervaringen. Tijdens of voorafgaand aan de vergadering kan, indien nodig, aan hen
input gevraagd of gegeven worden over de wijk of hun expertise.

Uit de enquête van de Dorpsraad in 2018 is gebleken dat de inwoners momenteel tevreden zijn over

het functioneren van de Dorpsraad. Informatie vanuit de Dorpsraad wordt vermeld in De Kern. Van de

950 huishoudens zijn er 750 geabonneerd op dit dorpsblad. Op de website van de Dorpsraad kan men
informatie, vergaderdata, verslagen en activiteiten van de Dorpsraad lezen.

WAT TE BEHOUDEN, WAT TE VERSTERKEN EN/OF TE BOUWEN

Uit de enquête is gebleken dat het dorpse karakter, de landelijke uitstraling, de doorkijkjes en het

vrij zijn van windmolens zeer op prijs wordt gesteld door de inwoners. De school, het gezondheids
centrum en De Dres scoren zeer goed. Dit niveau wil men graag behouden. Over de routes naar het

gezondheidscentrum, winkels, school, sport en kerk is men zeer tevreden en het is verstandig om dit
niet te veranderen. Op het gebied van de gezondheids- en maatschappelijke zorg is de tevredenheid

ver te zoeken. De mening over dit onderwerp is onvoldoende tot redelijk. Inwoners willen hier in de
toekomst verbetering in zien. De inwoners van Nibbixwoud houden van beweging en zijn dat ook
veelvuldig. Een goede score wordt gegeven aan de fiets- en wandelroutes en sportvoorzieningen.

Het verenigingsleven, recreatie en sport voor kinderen en ouderen scoort minder goed tot redelijk.
Over handhaving van verkeers- en milieuregels, de kwaliteit van het wegdek en de trottoirs, zicht
baarheid van het wijkteam en vaarroutes is men niet tevreden. Voor deze onderwerpen hebben
de inwoners veel verbeterpunten aangereikt. Een fraaie dorpskern, veilig kunnen wandelen en
passende woningen voor ouderen en betaalbare woningen voor starters worden als een groot
gemis ervaren. Het realiseren van deze onderwerpen is voor de toekomst een grote wens.
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WAAR WILLEN DE BEWONERS
ECHT MEE AAN DE SLAG?
CENTRUM VAN HET DORP
De Dorpsraad en de inwoners van Nibbixwoud willen voor de toekomst niet alleen het landelijke

karakter behouden maar ook de dorpse sfeer. Deze komen tot uitdrukking door de bestaande woningen
en de klinkers die passen in het straatbeeld. Het dorpsgevoel is goed maar er wordt aangegeven dat een
dorpskern/centrum wordt gemist. Dit komt niet alleen door de bestaande lintbebouwing maar ook
doordat er in de laatste jaren winkels zijn verdwenen. Centralisatie en uitbreiding van het winkel

bestand is zeer welkom. De Dorpsraad wil samen met inwoners, winkeliersvereniging en gemeente in
de toekomst een dorpscentrum realiseren met een dorpsplein dichtbij de winkels, de kerk, de school
en de muziektempel met uitzicht op De Dres. Een terras met gelegenheid voor koffie en thee komt
tegemoet aan een rustpunt voor fietsers, wandelaars en recreanten.

VERBETERING EN VERFRAAIING VAN DE GANKER

De ‘korte’ Ganker is momenteel een grote ergernis van veel inwoners. Daar kan alles aan worden

verbeterd. De gemeente is al een aantal jaren actief en heeft input gekregen van de aanwonenden,

de school, de kerk en de Dorpsraad. De inwoners van Nibbixwoud hebben in de enquête ook verbeter

punten aangereikt. Inwoners stellen voor de weg te versmallen bij de school en het zebrapad. De over
steek voor fietsers kan op die plek veiliger worden gemaakt door verlichting, borden en strepen op de

weg. De kruisingen van de Ganker met de Oosterwijzend, Het Woud en de Dorpsstraat zijn momenteel
niet veilig. De afstand van de oversteek is groot en de auto’s rijden daar te snel door de bocht.

De ‘korte’ Ganker ligt in het centrum van het dorp. Voorgesteld wordt om het aanzien van de ‘korte’

Ganker te verfraaien met mooie bomen, plantenbakken en bloemen en in de toekomst met een dorps
plein. Het vernieuwen van het wegdek en het opnieuw inrichten is op korte termijn zeer wenselijk.

Daarbij moet rekening worden gehouden met het verplaatsen van Albert Heijn, verbouw of nieuwbouw
van de school, het mogelijke toekomstige dorpsplein en de nog te bouwen huizen in de nabije toekomst
op diverse plekken aan de Ganker.

Ook de inrichting van de ‘lange’ Ganker moet volgens de inwoners in de toekomst aangepakt worden.
Door de parkeervakken aan de kant van de weg richting Benningbroek ontstaan er vaak gevaarlijke
situaties. Men rijdt te hard op de Ganker vanuit Benningbroek en vanuit Nibbixwoud moet
men telkens geparkeerde auto’s passeren. Zowel voor voetgangers
die willen oversteken als voor fietsers wordt dit als zeer
onveilig ervaren.
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ONDERHOUD VAN GROEN
Veel inwoners van Nibbixwoud

zijn ontevreden over het onder

houd van de groenvoorzieningen.

De ontevredenheid richt zich met

name op het onkruid in de perken,

plantenbakken, trottoirs en de goten
van de wegen. Behoud van het gras

veld in het centrum, beplanting rond
om de muziektempel, maar ook het

onderhoud en het verfraaien van de

bosschages rondom de school plus de

bomen langs de Ganker wordt zeer gewenst.

Het bos bij de ijsbaan is momenteel een gebied waar

hondeneigenaars hun hond los mogen laten lopen met de

verplichting om de hondenpoep op te ruimen. Dit wordt helaas niet door iedereen gedaan, tot ergernis
van andere wandelaars. Voorgesteld wordt om dat stukje natuur in de toekomst in te richten als een
natuur/belevingsbos voor kinderen en andere doelgroepen. Het lijkt de inwoners en de Dorpsraad

praktisch en uitvoerbaar in overleg met de gemeente en bewoners van de wijken te bekijken hoe we
met zijn allen het groen in Nibbixwoud ‘mooi’ kunnen houden. Op die manier blijft Nibbixwoud een
mooi groen landelijk dorp om in te wonen en doorheen te fietsen of te wandelen.

HUISVESTING

Duidelijk is dat gewerkt moet worden aan geschikte huisvesting voor ouderen en aan betaalbare

woningen voor starters. In de plannen voor de bouw van huizen op de beide voormalige voetbal
velden en op diverse andere plekken in Nibbixwoud is het van groot belang rekening te houden
met deze behoefte.

De Dorpsraad is al betrokken geweest bij de ontwikkeling van het voormalige B-voetbalveld. Voor toe
komstige projecten wil de Dorpsraad eveneens als gelijkwaardige partner optrekken met gemeente,

eigenaren van de grond, woningbouwcorporaties en een afvaardiging van de betreffende doelgroepen.

HANDHAVING

Veel inwoners geven aan dat er te hard wordt gereden door auto’s, tractoren en bromfietsers binnen

de dertig-kilometer-zone. Dit betreft met name de Dorpsstraat maar ook de Ganker, de Wijzend en de
Oosterwijzend, vooral tussen 20.00 uur en 8.00 uur. Ook is hondenpoep op de stoep en loslopende

honden in het dorp en op de fietspaden voor velen een grote bron van ergernis. Parkeerproblemen

worden vooral ervaren bij de Wok, de Ganker, de Dorpsstraat en de Dreef. Er wordt in sommige wijken
vaak half op de stoep geparkeerd. Het aan twee kanten mogen parkeren aan de Dreef is niet handig
voor de doorstroom en de veiligheid van fietsers.

Rechts heeft altijd voorrang in de dertig-kilometer-zone. Het wordt echter niet altijd gegeven. Dat leidt
tot gevaarlijke situaties. Inwoners en Dorpsraad willen verbetering en uitbreiding van de handhaving

van snelheid, voorrangsregels zoals zij gelden in de dertig-kilometer-gebieden. Ook de naleving op de

regels voor loslopende honden en parkeren in berm en trottoir moet beter. Geopperd wordt de snelheid
te beperken door het plaatsen van meer verkeersborden passend bij de situatie, tekens op het wegdek
of palen met snelheidsmeters. Inwoners erkennen dat sociale controle en ‘de ander erop wijzen’ een
bijdrage kan leveren aan schone stoepen, goed parkeren en niet te snel rijden.
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TROTTOIRS EN FIETSSTROKEN OM DE VERKEERSVEILIGHEID TE WAARBORGEN
Er wordt veel gewandeld in en door Nibbixwoud. De inwoners geven in de enquête en tijdens de

bewonersavond aan dat een trottoir voor de wandelaars op de Wijzend (tussen Het Woud en het
Korenmolenpad) en op de Dorpsstraat (tussen de Vinkenbuurt en het fietspad langs de Van der
Deureweg) zeer wenselijk is. Het is gevaarlijk om daar te lopen tijdens de wandelrondjes, zowel

overdag maar vooral ook in het donker. Voor de fietsers wordt het idee geopperd fietsstroken op

onder andere de Wijzend en Oosterwijzend te markeren zodat het veiliger wordt voor alle fietsers.

WEGEN EN TROTTOIRS

Zeer veel inwoners geven aan dat de bestrating van wegen, trottoirs en parkeerplekken onvoldoende
tot slecht is. De grootste ergernissen betreft niet alleen de Ganker maar ook de Sint Matthijsstraat,

de Dreef, de Cunerastraat, de Nuboxstraat en de Driesprong. Opknappen van het wegdek
en het wegnemen van de oneffenheden in de trottoirs is op korte termijn zeer
wenselijk. Dit moet vooral een actie zijn van de gemeente, in overleg met
de Dorpsraad en de aanwonenden.

De Dorpsraad heeft inmiddels actie ondernomen door per straat aan
een persoon te vragen een inventarisatie te maken van ongelijke

stoeptegels, te diepe putten en obstakels. Deze gegevens worden
gezamenlijk aan de afdeling Openbare Ruimte overhandigd.
De Dorpsraad heeft met deze werkwijze goede ervaringen.

GEZONDHEIDSZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ZORG
Iedereen wil maar wordt ook door regels soms gedwongen zolang

mogelijk zelfstandig thuis te wonen. Veel inwoners die de enquête

hebben ingevuld maken duidelijk kenbaar dat er onvoldoende geschikte

gelijkvloerse woningen zijn voor ouderen en/of inwoners met een handicap.

De wens van de Dorpsraad en van veel inwoners is dat er meer appartementen

moeten komen die, indien er meerdere woonlagen zijn, toegankelijk zijn met een lift. Een fijne plek in
het centrum van het dorp waar ouderen kunnen samenkomen voor een spel, een cursus, een kopje

koffie of gewoon voor een gesprek wordt node gemist. Bovendien kan het ontmoeten van elkaar het

gevoel van eenzaamheid iets doen verminderen. De Dorpsraad wil hierover graag in overleg met het
bestuur van de plaatselijke Zonnebloem, de KBO, de gemeente, het Dres- team en een aantal
enthousiaste jonge senioren over hoe en of dit verwezenlijkt kan worden.

Meer huishoudelijke hulp, beter zicht op het wijkteam, meer uren in de zorg, persoonlijk contact,

duidelijkheid over instanties voor een hulpvraag en snelle toezegging en levering van hulpmiddelen

kan bijdragen tot goed en gerieflijk wonen. Helaas wordt door een aantal inwoners in de enquête van

de Dorpsraad gemeld dat men hier niet tevreden over is. Overleg met het wijkteam, de WMO-consulent,
de Dorpsraad, het gezondheidscentrum en een aantal ervaringsdeskundigen is zeer nuttig en van

toegevoegde waarde voor de kwaliteit van leven. Zo kunnen, indien nodig, de bovengenoemde zaken
verbeterd of versneld worden.

SPORT EN RECREATIE

De inwoners van Nibbixwoud houden van beweging en velen willen graag in beweging zijn.

Men is zeer tevreden over het verenigingsleven. De Dorpsraad wil samen met de inwoners dat iedereen
in Nibbixwoud de gelegenheid moet hebben om te bewegen op zijn of haar niveau. Voor ouderen, voor
mensen met een handicap en voor kinderen zijn er onvoldoende mogelijkheden.
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Voor de jonge kinderen van de Ganzeweyd is een speeltuin welkom en voor alle kinderen van

Nibbixwoud zou het mooi zijn als er in de zomer activiteiten worden georganiseerd op het veld van
de ijsbaan. Bij de muziektempel kunnen een hinkelbaan, knikkerveldje en nieuwe speeltoestellen

gecreëerd worden met behoud van het grasveld als speelweide. Bij De Dres is een skatebaan voor de
oudere kinderen welkom.

De ouderen willen zowel in de zomer als in de winter veilig en prettig wandelen op de trottoirs naar
onder meer de kerk, Albert Heijn en het gezondheidscentrum. Zij pleiten ervoor om meer sport- en

beweegmogelijkheden te realiseren. Niet alleen voor henzelf maar ook voor mensen met een handicap.
Te denken valt aan een beweegtuin, cardiotraining, een dartclub of een wandelclub. Dit kan mogelijk

gerealiseerd worden in samenwerking met het Dres-team, de ijsclub, bewoners, Dorpsraad en gemeente.

WATER

Nibbixwoud heeft een botenhelling. De botenhelling is onlangs vernieuwd. Veel inwoners weten niet

waar die is. Varen is op dit moment niet mogelijk omdat, volgens een aantal vaarliefhebbers, de sloten
dicht zitten met plantengroei en slib. Ook de visvereniging wil dat de sloten worden uitgebaggerd

omdat er door het ondiepe water geen vissen zwemmen. Om de vaarrecreatie te bevorderen en te

vergroten verdient het aanbeveling dat de mogelijkheid om te varen richting de hoofdvaarroutes van
West-Friesland wordt vergroot. Zo kan men onder andere het Egboetswater bereiken. De gemeente,

het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, een aantal vaarliefhebbers uit Nibbixwoud en de

Dorpsraad moeten gezamenlijk een plan van aanpak maken om de betreffende sloten van plantengroei
en slib te ontdoen.

WELKE ROL IS WEGGELEGD VOOR GEMEENTE, INWONERS EN ANDERE PARTIJEN?
De Dorpsraad is van mening dat bovenstaande punten gezamenlijk moeten worden aangepakt.

Bij veel onderwerpen zijn inwoners, gemeente en ander partijen (zoals Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier, plaatselijke verenigingen, woningbouwverenigingen, ondernemers) vertegenwoor
digd. De rolverdeling kan verschillend zijn. De Dorpsraad kan als intermediair tussen gemeente en

inwoners een initiërende en/of faciliterende rol vervullen. Deze rol kan de Dorpsraad ook vervullen
bij andere, bijvoorbeeld particuliere, initiatieven die zich voordoen.
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CONCLUSIE
Het blijkt dat het merendeel van de inwoners redelijk tot zeer tevreden is over het wonen in

Nibbixwoud. Als het gaat om voorzieningen wil men in ieder geval behouden wat er nu is. Een aantal

voorzieningen zoals het wijksteunpunt en winkels, die in de afgelopen jaren zijn verdwenen, worden
nog steeds gemist. Men vindt Nibbixwoud een fijn dorp om in te wonen. Enerzijds vanwege het

landelijke karakter, de doorkijkjes en het dorpse karakter. Anderzijds vanwege het verenigingsleven en
de prettige manier van omgaan met elkaar. De inwoners willen dat Nibbixwoud op diverse punten een
stap voorwaarts maakt. De Dorpsraad heeft samen met de inwoners die aanwezig waren op de

bewonersavond gekozen voor en ingestemd met de volgende prioriteitenlijst van onderwerpen:
1. Bouwen van passende woningen voor ouderen en betaalbare woningen voor starters;
2. Herinrichting van de ‘korte’ Ganker;

3. Onderhoud bestrating van wegdek en trottoirs;

4. Centralisatie en uitbreiding van het winkelbestand rondom of aan een dorpsplein;
5 Onderhoud van het groen in perken, plantenbakken, trottoirs en bermen;

6. Aanleggen van een trottoir langs de Wijzend en Dorpsstraat om de veiligheid van wandelaars
te waarborgen.

Met bovengenoemde punten willen wij zo snel mogelijk aan de slag. Maar dat doen we uiteraard
ook met de overige verbeterpunten die in deze kernvisie zijn vermeld.

SLOTCONCLUSIE

Nibbixwoud is in beweging gekomen.
Nu de gemeente in beweging brengen om de leefbaarheid en zo nodig de kwaliteit van leven
van inwoners in het dorp te optimaliseren.
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Vitale kernen Medemblik 2017
Nibbixwoud
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 Nibbixwoud beschreven.
In Nibbixwoud zijn 488 bewoners uitgenodigd om de vragenlijst (schriftelijk of online) in te vullen. Van hen hebben 179 meegedaan aan
het onderzoek.* Dit is een respons van 37 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?
50%
0%

35%

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?
88%
0%

20%
(Zeer) prettig

9%

40%

60%

80%

Niet prettig, niet onprettig

100%

(Zeer) onprettig

6,6

Groenvoorzieningen

7,2

Kwaliteit

7,3

Sfeer

7,8

Uitstraling van de eigen woning

6,9

Veiligheid

6,3

Verkeersveiligheid

Is uw kern het afgelopen jaar vooruit of achteruit gegaan?
41%
0%

46%

20%

40%

Vooruit gegaan

12%

60%

80%

Gelijk gebleven

Ideeën en suggesties van
bewoners om woonomgeving te
verbeteren

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

80%

Dit is een kern met veel
saamhorigheid

Indien mogelijk verhuis ik uit
deze kern

16%

77%

Als je in deze kern woont heb
je het getroffen

17%

58%

28%

10% 13%

•
•
•
6%

•

13%

En verder…

77%

•

De mensen in deze kern
kennen elkaar nauwelijks

12%
0%

(Helemaal) mee eens

86%
20%

40%
Neutraal

60%

“Meer seniorenwoningen.”
“De snelheid terugdringen in de
woonwijken.”
“Meer speelgelegenheden maken.”
“Meer controle op de hondenbezitters. Zij
ruimen de poep van hun hond niet op.”
“De stoepen zijn slecht voor het
loopverkeer.”
“Meer groen.”

80%

100%

(Helemaal) mee oneens

•

Inwoners zijn in hun directe woonomgeving
vooral positief over De Dres, het goede
contact met de buren en het dorpse en
landelijke karakter.
Van de inwoners voelt 16% zich wel eens
onveilig in de kern. Dit komt vooral door
inbraken en verkeer dat te snel rijdt.

Vitale kernen Medemblik 2017 – Nibbixwoud
* Voor een aantal vragen is de respons opgehoogd met 20 respondenten van het CEO
in de gemeente Medemblik.
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WONEN
Inwoners die in de komende vijf jaar (waarschijnlijk) binnen
Nibbixwoud willen verhuizen, verhuizen het liefst naar:
Bestaande bouw (koop)

Verhuisplannen en -mogelijkheden

39%

Huurwoning

9%

•

Nieuwbouw (koop)

47%

Seniorenwoning

•

18%

Starterswoning (koop)

17%

Verzorgingshuis

2%

Anders

•

11%

Weet ik nog niet

4%
0%

20%

40%

17% van de inwoners wil (waarschijnlijk) in de
komende vijf jaar verhuizen binnen Nibbixwoud.
13% van de inwoners die willen verhuizen ziet
hiervoor zeker mogelijkheden, 69% ziet
beperkte mogelijkheden en 18% helemaal
niet.**
62% van de inwoners geeft aan dat zijn / haar
woning geschikt is om tot op hoge leeftijd te
bewonen (eventueel met kleine aanpassingen).

60%

VOORZIENINGEN
Tevredenheid over aanwezigheid
voorzieningen in de directe
woonomgeving

Inwoners geven een gemiddeld rapportcijfer van 6,8 voor de
voorzieningen in hun woonomgeving.

Top 3 meest tevreden

37% van de inwoners mist een belangrijke voorziening in de directe
woonomgeving. Hierbij gaat het vooral om winkels, horeca, openbaar
vervoer en speeltuinen.
Bezoekt u het dorpshuis in uw kern wel eens?

24%

0%

11%

20%

37%

40%

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

Sportvoorzieningen

81%

School

80%

Winkels voor dagelijkse boodschappen

Top 3 minst tevreden

25%

60%

89%

80%

47%

Toegankelijke voetpaden

46%

Uitgaansvoorzieningen

45%

Voorzieningen voor honden

100%

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

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

74%

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

44%

21%

19%

5%

•
•

37%

•
8%

18%

0%

20%
Eens

74%
40%

60%

Neutraal

80%

100%

Oneens

•

82% van de inwoners is betrokken bij een
vereniging of club.
54% is op een of andere manier actief als
vrijwilliger.
23% is het afgelopen jaar actief geweest in
Nibbixwoud om de leefbaarheid en/of veiligheid
te verbeteren (27% heeft interesse).
68% heeft het afgelopen jaar deelgenomen aan
activiteiten in Nibbixwoud (12% heeft
interesse).
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** Deze vraag is door minder dan 30 personen ingevuld. De percentages zijn daarom
indicatief.

