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Hoewel de inhoud van de op 13 december gepresenteerde visies 
per kern wisselt, is er een belangrijke samenhang tussen de vier 
documenten. Dat is ‘trots’. Het woord viel veelvuldig in Dorpshuis 
De Onderdijk in de gelijknamige plaats. Nadat eind 2017 de eerste 
visies in het kader van het Plan Leefbaarheid het levenslicht zagen, 
kwamen nu de rapporten van Nibbixwoud, Zwaagdijk-West, 
Midwoud-Oostwoud en Onderdijk voor het voetlicht.

Namens de vier kernraden sprak Giel Nijpels uit Zwaagdijk-West. 
“We zijn tot de ontdekking gekomen dat deze dorpen veel overeen-
komsten hebben. Wij lijken op elkaar. Ondanks het feit dat het ene dorp 
het misschien wat moelijker heeft dan het andere, hebben wij elkaar bij 
de totstandkoming van deze visies enorm gestimuleerd.” Richting het 

TroTs overheersT bij preseNTaTie kerNvisies

gecoNceNTreerde luisTeraars TijdeNs de preseNTaTie vaN vier Nieuwe kerNvisies
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Een kwart van alle jongeren groeit op met ziekte en zorg in de 
thuissituatie. Zij zorgen voor een familielid met een beperking 
of met iemand die ziek of verslaafd is. De gemeente wil samen 
met Mee & de Wering en het Vrijwilligerspunt aandacht 
besteden aan de jonge mantelzorger en ze ondersteunen waar 
dat kan. Op Scholengemeenschap De Dijk in Medemblik zijn 
onlangs gastlessen gegeven over en voor jonge mantelzorgers.

Je bent een jonge mantelzorger wanneer je thuis voor iemand zorgt 
die ernstig ziek, verslaafd, in de war of depressief is. Of wanneer je 
zorgt voor een familielid met een beperking. De jonge mantelzorger 
neemt veel taken over van de ouder(s). Hij of zij kan hierdoor zelf 
ook veel zorgen hebben of stress, vermoeidheid 
of psychische problemen ervaren. Veel jonge 
mantelzorgers cijferen hun eigen wensen en 
behoeften weg. Ze hebben weinig tijd voor 
huiswerk of om af te spreken met vrienden. 
Bovendien zijn ze zich vaak niet bewust 
van het feit dat ze een mantelzorger zijn. 

meer 

iNformaTie over 

maNTelzorger is Te 

lezeN op 

www.medemblik.Nl/

maNTelzorg

veel joNgereN doeN aaN maNTelzorg   

college en de gemeenteraad gaf hij nog even een 
nadere duiding aan de kernvisies. “Wij weten precies 
wat er in onze dorpen speelt. Maak daar gebruik van. 
Het is een voorwaarde voor het succesvol spelen van 
het spel dat gemeente en dorpsraden samen moeten 

doen. Deze dorpsvisies zijn een stap in de goede richting, 
maar we zijn er nog niet”, aldus Nijpels.

De presentatie van de kernvisies gebeurde via een viertal 
leuke filmpjes, waarin de highlights per dorp duidelijk aan de 

orde kwamen. Niet alleen de verbeterpunten kwam aan bod, 
juist ook de betrokken samenleving liep als een rode draad 
door de gefilmde verhalen. Namens de vier kernraden over
handigde Giel Nijpels de eerste gedrukte exemplaren aan wet-
houder Joset Fit. De gepresenteerde visies per kern worden 
binnenkort huis-aan-huis verspreid in de betreffende kernen.
 
Burgemeester Frank Streng verwoordde de avond in een paar 
zinnen. “We hebben de kern vanavond goed geraakt. Ik bespeur 
heel veel kracht om samen de schop in de grond te zetten.” 
De verwijzing naar de schop kwam niet uit de lucht vallen. 
Jan Kempenaar van Dorpsraad Hauwert overhandigde de 
eerste burger van Medemblik symbolisch een schop toen hij 
de kernagenda voor Abbekerk-Lambertschaag, Twisk en 
Hauwert presenteerde. 

vervolg

preseNTaTie 

kerNvisie
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Namens de vier kern raden overhandigde 
Giel Nijpels de eerste gedrukte exemplaren 

aan wethouder Joset Fit.

Burgemeester Frank Streng na de schop die hij ontving 
van Jan Kempenaar van Dorpsraad Hauwert: “We hebben 
de kern vanavond goed geraakt. Ik bespeur heel veel 
kracht om samen de schop in de grond te zetten.”
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Het zijn op het oog verschillende kern-
visies, maar ze hebben inhoudelijk 
allemaal parallellen. Alle kernraden 
willen dat woningbouw voor zowel 
jongeren als ouderen voortvarend 
wordt aangepakt. De verkeerssituatie 
in de dorpen loopt als een rode draad 
door de vier kernvisies. Variërend van 
een oproep tot strengere handhaving 
tot de aanleg van parkeerplaatsen. 
Maar ook het behoud van voorzieningen 
die er nu zijn wordt standaard genoemd. 
En er is nog een overeenkomst. 
Het woongenot in de dorpen scoort 
hoog. Over het algemeen wordt veel 
saamhorigheid ervaren en kennen de 
meeste mensen elkaar. 

De kernraden van Zwaagwijk-West, Onder-
dijk, Nibbixwoud en Midwoud-Oostwoud 
hebben het afgelopen jaar hard gewerkt aan 
het opstellen van een toekomstperspectief 
voor hun dorpen. Dit op uitnodiging van de 
gemeenteraad die met het vaststellen van 
het Plan Leefbaarheid in 2016 besloot tot 
het laten opstellen van een visie voor elke 
kern uit de gemeente. De bestuurders in 
het gemeentehuis zien een kernvisie als 
een uitstekend instrument om te werken 
aan vitale en leefbare kernen. Nadat in 
december 2017 de eerste vier visies waren 
afgerond, werd dit aantal op 13 december 
met vier uitgebreid. 

Dat het opstellen van een kernvisie geen 
overbodige luxe is, blijkt uit de afstand die 

door veel inwoners wordt ervaren ten 
opzichte van de gemeente. Dit komt niet 
alleen tijdens de door de kernraden 
georganiseerde inwonersavonden naar 
voren. Een vergelijkbaar beeld valt ook af 
te lezen uit de enquête die in opdracht van 
de gemeente door onderzoeksbureau I & O 
Research in 2017 is uitgevoerd. De enquête 
is verspreid in alle kernen van de gemeente. 
Per kern kon informatie worden gefilterd. 
De uitkomsten van de enquête vormden een 
basis voor het opstellen van de kernvisies. 
De dorpen Nibbixwoud, Midwoud-
Oostwoud en Onderdijk hielden ook nog een 
eigen enquête onder de inwoners. 

De verschillende kernraden realiseren zich 
dat ze er met het opstellen van de kernvisies 
niet zijn. Weliswaar staat een, met instem-
ming van de inwoners, geformuleerde denk-
richting op papier, maar het echte werk gaat 
nog beginnen. Onafhankelijk van elkaar zijn 
de kernraden bereid om samen met de 
gemeente te gaan kijken naar de wensen 
en verlangens van de dorpen. De kernraden 
realiseren zich dat de gemeente slechts één 
partij is. Een succesvolle implementatie van 
de visies is een zaak voor meerdere partijen. 
Denk daarbij aan woningbouwcorporaties, 
hoogheemraadschap, politie, bestuurders 
van verschillende dorpsvoorzieningen, 
eigen inwoners en ga zo door. 

Verantwoordelijk wethouder Joset Fit is blij 
met alle inzet van de inwoners. “Het maken 
van deze kernvisies is een sprekend voor-

beeld hoe wij als gemeente willen samen-
werken. De tijd van het vanuit een ivoren 
toren opleggen van allerlei zaken ligt 
gelukkig achter ons. Praat mee, denk mee, 
doe mee. Het is een manier van werken 
waar ik echt in geloof. En natuurlijk is het 
heus niet altijd even gemakkelijk gehoor 
te geven aan alle wensen die er liggen, 
maar door met elkaar in gesprek te zijn 
en te blijven ontstaan vaak de mooiste 
oplossingen.” 

huis-aaN-huis 
eN oNliNe
In de dorpen Onderdijk, Zwaagdijk-West, 
Midwoud-Oostwoud en Nibbixwoud 
worden de kernvisies de komende 
weken huis-aan-huis verspreid. Niet 
woonachtig in een van deze kernen en 
toch nieuwsgierig naar wat erin staat? 
Bezoek de website van de betreffende 
kernraad of volg hen op social media.

opsTelleN kerNvisie is geeN overbodige luxe 
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Een ernstige bacterieontsteking, waar-
bij op enig moment zelfs voor zijn leven 
werd gevreesd, maakte het leven van de 
inmiddels 73-jarige Dick Groot uit 
Andijk extreem anders. Tot ver na de 
pensioengerechtigde leeftijd had Dick 
geen weet van wat ‘ziek zijn’ inhield. 
Hij vloog de hele wereld over om zijn 
werk te doen. De leliehandel was zijn 
passie. Jaarlijks was hij minimaal 120 
dagen op reis. Zijn contacten bevonden 
zich in 35 landen. Van Chili, Zuid-Afrika, 
Japan, Finland tot aan Amerika. In dat 
laatste land sloeg tijdens een werk-
bezoek twee jaar geleden het noodlot 
toe. “Er was geen beweging meer in 
mij te krijgen. Mijn hele lichaam werd 
aangetast. Niet alleen fysiek, maar ook 
geestelijk. Artsen hebben lang nodig 
gehad om te ontdekken wat mij de 
nek omdraaide.”

Het bleek uiteindelijk een bacterie. 
Die werd bestreden, maar van Dick Groot 
bleef niet veel meer over. De ene therapie 
volgde de andere op, maar de oude werd 
hij niet meer. Het is een enorm contrast 
met zijn leven tot dan toe. “Ik was een 
workalcoholic, dat durf ik wel te stellen”, 
zegt hij. “Als ik maar een lelie rook, werd 
ik al gek. Mijn werk was mijn hobby.” 
Hoewel hij dat natuurlijk wel was, 
noemde hij zich zelf nooit een verkoper. 
“Ik adviseerde”, zegt hij met een glimlach. 
“En zo’n advies deed z’n werk.” Bij zijn 
reizen over de wereldbol werd hij vaak 
begeleid door zijn vrouw Afke. “Zij was 

mijn steun en toe ver laat. En dat werd niet 
anders toen ik ziek werd. Maar dat eiste bij 
Afke toch wel haar tol.”

dagbesTediNg
Het nieuwe leven met de bijbehorende 
beperkingen bracht Dick Groot in een naar 
eigen zeggen ‘gigantisch sociaal isolement’. 
De afstand tussen de duizenden vrienden 
die Dick in de loop der jaren wereldwijd 
had gemaakt, was te groot om hem in zijn 
knusse huis aan het Kerkepad van zijn 
eenzaamheid te verlossen. Ook Afke keek 
het met argusogen aan en kreeg steeds 
meer moeite haar man te helpen met zijn 
eenzaamheid. “Ik kreeg het advies om 
naar de dagbesteding te gaan. Alleen de 
gedachte al vond ik vreselijk. Ik ben niet 
het type die blij wordt van een potje 
klaverjassen.” Het sociale isolement bleef 
niet onopgemerkt bij Wmo-consulent 
Sandra Smits van het wijkteam Oost. 
“Ik denk dat ook zij in de gaten had dat 
dagbesteding niet bij mij paste. Maar ze zag 
ook dat het hier niet goed ging. Ze kwam 
met de suggestie iemand te zoeken binnen 
het ‘maatjesproject’ waar ik wat tijd mee 
zou kunnen doden. Dat idee sprak mij wel 
aan en Sandra ging aan de slag.”

‘eN ToeN kwam siem’
De interventie van Sandra had al snel 
resultaat. Samen met WonenPlus-
coördinator Hennie Dijkstra werd een 
goede vrijwilligersmatch gevonden. Siem 
Grooteman uit Onderdijk werd naar voren 
geschoven en al snel volgde een kennis-

makingsgesprek. Grooteman is een vitale 
oud-bloembollenteler die ook bestuurlijk 
van zich heeft laten spreken. Hij maakte in 
de periode van 1970 tot 2002 deel uit van 
de gemeenteraad en was een poosje wet-
houder. Bovendien was hij als bestuurder 
betrokken bij ruilverkaveling De Vier 
Noorden Koggen. “Wij hadden al snel het 
gevoel dat er een klik was”, legt Grooteman 
uit. “We spraken af dat we elkaar eens in 
de veertien dagen zouden ontmoeten.” 
Inmiddels hebben de twee mannen elkaar 
helemaal gevonden. Ze spreken elkaars 
taal en ondernemen samen leuke dingen. 
Siem Grooteman: “Die man heeft een 
levens ervaring. Dat is niet te geloven. 
Daar ben ik jaloers op. Hij heeft een hele-
boel dingen gedaan die mijn interesse 
hebben. En omgekeerd geldt dat ook. 
Wij hebben heel veel gemeenschappelijke 
kennissen. Door Dick komen die allemaal 
weer terug.”

heT voelT goed
Siem Grooteman heeft bewust gekozen 
voor deze vorm van vrijwilligerswerk. 
“Als je iets voor iemand mag betekenen, 
dan is het fijn dat er een klik is. Ik haal hier 
heel veel voldoening uit. Ik kan helemaal 
mijn ei kwijt. Het is een prachtige tijds-
invulling”, zegt hij en na enige aarzeling 
meldt hij dat hij inmiddels 82 jaar is. 
“Als we op stap gaan zoeken we vaak een 
bestemming met een agrarisch karakter. 
Dat vinden we allebei leuk. Maar we heb-
ben ook verschillende keren gevaren in 
mijn schuit.” Dick Groot knikt instemmend 
wanneer zijn maat vertelt wat ze zoal 
hebben gedaan. Hij is vooral blij. Af en toe 
heeft hij moeite zijn emoties de baas te 
blijven wanneer hij vertelt over de beleve-
nis sen met Siem. “Voor mij was werk altijd 
het belangrijkste. Dat stond op één. Nu is 
die knop omgedraaid. Eerst komt mijn 
vrouw en daarna de kinderen en klein-
kinderen. Ik ben blij dat Sandra heeft 
ingegrepen. De situatie was niet best hier. 
Mijn vrouw was overspannen geworden 
door de hele situatie en ik wist me geen 
raad met mezelf. Sandra voelde dat feilloos 
aan. Nu heb ik weer een doel. En dat voelt 
goed. Mede door Siem. Mooi is dat hè.” 

dick grooT eN siem grooTemaN viNdeN elkaar iN ‘maaTjesprojecT’  

‘wij zijN échTe maTeN gewordeN’  
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Dick Groot en Siem Grooteman.



Nieuwsbrief  december 2018

Het is een bekend gezegde: ‘door de 
bomen het bos niet meer zien’. Voor de 
medewerkers van Wijkteam-Oost is het 
juist een uitdaging die ‘bomen’ wel te 
ontdekken. En dat geldt natuurlijk ook 
voor de andere wijkteams die voor de 
gemeente Medemblik actief zijn. 
Het verhaal van Dick Groot en Siem 
Grooteman (zie vorige pagina) is slechts 
een klein voor beeld van een wijkteam 
voor de inwoners kan betekenen.

De gemeente Medemblik telt drie wijk-
teams. In de wijkteams werken verschil-
lende deskundigen. Zo zijn er Wmo-
consulenten die advies kunnen bieden op 
het gebied van dagelijkse ondersteuning, 
bijvoorbeeld thuiszorg, dagbesteding of 

problemen rond vervoer. Een Wmo-
consulent kan ook bemiddelen om mensen 
uit bijvoorbeeld een sociaal isolement te 
halen, zoals in het leven van Dick Groot. 
In het wijkteam werken ook schuldhulp-
verleners. Die helpen mensen met financiële 
problemen of proberen deze te voorkomen. 

Ook zijn er specialisten op het gebied van 
jeugdzorg, maatschappelijk werk of de 
wijkverpleegkundige. In het team heeft 
ook een medewerker van woningstichting 
Het Grootslag zitting. Daardoor kan bij-
voorbeeld snel een schakeling met zorg 
worden gemaakt. Ook problemen rond 
huurachter stand en huisuitzetting komen 
zo aan de orde en kan geprobeerd worden 
deze te voorkomen.

Als een inwoner zich meldt bij een wijkteam, 
wordt via een intake bekeken welke aanpak 
het meest effectief is en welke specialismen 
daarbij betrokken zijn. Met toestemming 
van de aanvrager wordt een casus met alle 
disciplines uit het wijkteam overlegd. 
Op die manier wordt maatwerk geboden 
en per persoon gekeken hoe iemand het 
beste kan worden geholpen. 

Heeft u onder steuning nodig van een 
wijkteam? Neem contact op met de 
gemeente: 0229 – 856000. 

wijkTeam oosT zieT door de bomeN heT bos

Dit zijn de leden van Wijkteam-Oost. Van links naar rechts: Sandra Smits (Wmo), Carola Visser (Maatschappelijk werk), Anita Feenstra 
(Schuldhulpverlening). Achteraan: Marjolein Vos (Consulent Grootslag), Ingrid Suyk (Jeugdverpleegkundige), José van den Broek (Wmo), 
Ivonne Schouten (maatschappelijk werk), Esther de Vries (Coördinator). Op de foto ontbreken de wijkverpleegkundigen Gerdina Visser en 
Merel Botman en Sana Saam (Wmo).
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Daan Immen, Roy van der Ven en stichting Warme maal-
tijdvoorziening/Rode Kruis, locatie Medemblik mogen zich 
de trotse winnaars noemen van de verkiezingen voor vrij-
willigers 2018. Op 9 november werden de prijzen voor de 
eerste keer uitgereikt. Met de vrijwilligersprijs wil de 
gemeente haar waardering uitspreken voor alle vrijwilligers 
en vrijwilligersorganisaties. In de weken voorafgaand aan de 
drukbezochte feestelijke uitreiking in café Post in Midwoud 
hebben ruim vierduizend mensen gestemd op hun favoriete 
vrijwilliger of vrijwilligersorganisatie. 

Het zal niet de eerste keer zijn dat een mooi bedenksel op papier 
uiteindelijk belandt in een bureaulade. Gelukkig zijn er ook 
momenten dat een papieren idee gaat leven. Dat zo’n stuk papier op 
het ritme van een lichte bries een trip maakt van straat naar straat. 
Deze bijna filosofische gedachte maakte zich over mij meester toen 
ik op 13 december zat te luisteren naar vier verschillende inwoners. 
Stuk voor stuk vertelden ze een verhaal over de toekomst van hun 
kern. Ik moest toen denken aan 29 september 2016. Dat was de 
avond dat de gemeenteraad het Plan Leefbaarheid vaststelde. 
Het plan gold als een sprekend voorbeeld hoe de inwoners meer 
betrokken kunnen worden bij de plek waar ze, vaak tot groot 
genoegen, wonen. 

De lokale overheid verandert. Het is nog niet eens zo lang geleden 
dat binnen de muren van een gemeentehuis iets werd bedacht wat 
de wethouder of de ambtenaar goed vond voor een dorp of stad. 
De inwoners konden de oprisping uit het gemeentehuis alleen maar 
accepteren en inslikken. Zo was het bedacht en dus ging het zo 
worden. Hoe anders is het vandaag de dag. Terecht nemen inwoners 
niet meer genoegen met wilde of minder wilde plannen van een 
gemeente. Ze hebben zelf ook een mening en laten die graag horen. 
En dat kan binnen het plan Leefbaarheid. Sterker nog, de rollen zijn 
voor een belangrijk deel omgedraaid. De inwoners inventariseren de 
wensen en de gemeente kijkt of deze (financieel) te realiseren zijn. 

En natuurlijk is er dan 
tussen die partijen wel 
eens wat gesteggel. Het laten 
uitkomen van alle wensen zou een 
enorme aanslag betekenen op het 
gemeente lijke huishoudboekje. 
Maar de koers is overduidelijk anders 
geworden. En ook leuker. Tenminste, dat 
vind ik. Wat is er niet mooier om SAMEN met de inwoners te kijken 
naar de mogelijkheden die de leefomgeving in eigen kern kunnen 
verbeteren. En ik ben ervan overtuigd dat we er SAMEN ook 
uitkomen.

De kernvisies van Zwaagdijk-West, Onderdijk, Nibbixwoud en 
Midwoud-Oostwoud leren dat er onder onze bevolking veel realiteit 
zit. Ik ben superblij met de visies die zijn opgesteld. Nu volgt een 
zogenoemd integraal traject. Dat betekent dat wij SAMEN met de 
opstellers gaan kijken wat mogelijk is en wat niet. Ik heb er zin in! 

rolleN zijN omgedraaid
leTTers
vaN de

weThouder

columN 

joseT fiT

De keuze voor de vrijwilliger van 2018 werd een heuse nekaannek 
race. Roy van der Ven sleepte de pretentieuze titel uiteindelijk in de 
wacht. Ondanks zijn ziekte zet hij zich gepassioneerd in voor de 
stichting Wings of Change, een centrum voor onder meer roof vogel-
opvang en dagbesteding. De zestienjarige Daan Immen won in de 
categorie Junior Vrijwilliger. Hij verzet veel werk in zwembad Het 
Molenbad in Wognum. Stichting Warme maaltijdvoorziening en Rode 
Kruis locatie Medemblik kwamen uit de bus als beste vrijwilligers-
organisatie. Door een goede samenwerking tussen beide organisaties 
werd een doorstart van het project de ‘Open Tafel’ mogelijk.  
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Ondanks het feit dat het aantal woninginbraken in de gemeente 
Medemblik de laatste jaren een dalende trend laat zien, is nog 
steeds een onderwerp dat veel mensen bezighoudt. Dat blijkt 
uit de enquêtes die voor het opstellen van diverse kernvisies 
zijn gehouden. “Het is logisch dat een woninginbraak een grote 
emotionele impact heeft op de persoonlijke levenssfeer van 
bewoners. Daarom is het niet verwonderlijk dat het gevoel 
van onveiligheid steeds terugkomt in de dorpsenquêtes ”, zegt 
wijkagent Pieter Ootes. “Onze cijfers laten zien dat het aantal 
woningbraken vooral plaatsvindt in dorpen die langs de A-7 
zijn gelegen. Het geboefte kan dan via de snelweg gemakkelijk 
‘ontsnappen’.”

Het terugdringen van woninginbraken heeft prioriteit bij zowel 
politie als gemeente. De publieke opinie heeft nogal eens te neiging 
te roepen dat de politie nergens tijd voor heeft. Deze stelling gaat 
volgens wijkagent Pieter niet op als het gaat over dit onderwerp. 
“De  politie geeft hieraan juist prioriteit”, vertelt hij. “En daarin staat 
de politie niet alleen”, zegt Mark Hopman van de gemeente. “Ook de 
gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders 
willen actief inzetten om het aantal woninginbraken terug te 
brengen. We hebben in samenwerking met de politie een veilig-
heidsplan opgesteld. Daarin staan verschillende maatregelen om 
de inwoners bewust te maken van de risico’s. Op verschillende 
manieren gaan we de komende tijd proberen de mensen uit te 
leggen wat ze zelf kunnen doen om de kans op een inbraak te 
verminderen.”
Pieter Ootes: “Uit de enquêtes die door de kernraden zijn gehouden, 
blijkt dat het de inwoners erg bezighoudt. Daar spelen we graag op 
in. Sommige mensen zijn terughoudend om te investeren in hun 
eigen woning. Maar dat is verkeerde zuinigheid. Het is aantoonbaar 
dat door het aanbrengen van goed hang- en sluitwerk de kans om 
te worden uitgekozen door het inbrekersgilde sterk vermindert.” 
Volgens Mark Hopman is de samenwerking met kernraden heel 

belangrijk. “De raden staan dicht bij de bevolking. Ze weten wat 
er leeft in de kernen en kunnen ons dus helpen bij het in kaart 
brengen van de problematiek. Wij zijn heel blij met deze kernraden.”   
Gemeente en politie gaan de komende tijd behoorlijk inzetten op 
informatieverstrekking. Daarbij wordt onder meer gebruik gemaakt 
van de bestaande WhatsApp groepen. Niet alleen om te waar-
schuwen wanneer er onraad dreigt, maar ook om handige tips 
te verstrekken. In samenwerking met de kernraden worden ook 
speciale wijkschouwen georganiseerd waarbij de politie met 
nuttige tips komt en laat zien hoe ‘een boef’ vaak te werk gaat. 

aaNpak woNiNgiNbrakeN heefT prioriTeiT bij poliTie eN gemeeNTe:

geboefTe heefT heT vooral gemuNT op dorpeN laNgs a-7

elke iNbraak is eeNTje Te veel 
In de dorpen van de gemeente Medemblik is in 2017 
ongeveer honderd keer ingebroken. Dat is fors lager dan in 
2013 toen het inbrekersgilde nog zo’n tweehonderdvijftig 
keer toe sloeg. Dit optimistische cijfer is geen reden om 
achterover te leunen. Elke inbraak is eentje te veel. 
Met name koophuizen worden bezocht door inbrekers. 
Dat komt omdat huurwoningen over het algemeen 
beschikken over modern hang- en sluitwerk. In meer 
dan negentig procent van de gevallen is de inbreker 
geïnteresseerd in spullen die in een rugzak passen, 
zoals sierraden, geld, bankpassen en identiteitsbewijzen. 
Grotere voorwerpen zoals bijvoorbeeld televisies of vaste 
computers zijn minder interessant, zo blijkt uit ervaringen 
van de politie. Mensen die een keer slachtoffer van een 
woninginbraak zijn geweest zijn over het algemeen eerder 
bereid om veiligheidsmaatregelen te treffen, dan mensen 
die deze nare ervaring nog nooit hebben ondervonden. 
Tijdens de donkere wintermaanden is het aantal woning-
inbraken aanzienlijk hoger dan in de zomermaanden. 
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Moeite met het aanvragen van een 
Valyspas of een gehandicapten parkeer-
kaart? Raak je verdwaald in het oer-
woud van regelgeving of heb je moeite 
met de juiste betekenis van een juri-
dische brief? Grote kans dat De 
Formulierenbrigade hulp kan bieden. 
Sinds begin oktober is onze gemeente 
op initiatief van Vrijwilligers NH en 
BuroFlo gestart om mensen die geen 
raad weten met soms ingewikkelde 
formulieren of regelgeving een handje 
te helpen. De gemeente omarmt het 
initiatief. Hoewel nog maar net gestart, 
lijkt De Formulierenbrigade in een 
behoefte te voorzien. 

De Formulierenbrigade is in het leven 
geroepen om mensen die om welke reden 
dan ook niet begrijpen hoe bepaalde 
formulieren moet worden ingevuld of 
op welke voorzieningen aanspraak kan 
worden gemaakt te helpen. “We zien vooral 
ouderen die niet thuis zijn in de digitale 
samenleving of mensen die de Nederlandse 
taal niet goed machtig zijn”, zegt Margie 
Slier die samen met onder andere oud-
welzijnwerker Jan Koot eenmaal per week 
namens de brigade te vinden zijn in het 
gemeentehuis. Margie vindt het leuk om 

op deze manier een steentje te kunnen 
bijdragen aan de samenleving. “Het uit-
zoeken en regelen zit in mij”, zegt de 
voormalige directiesecretaresse. “Je ziet 
dat je hulp gewaardeerd wordt.” Ze her-
innert zich de allereerste ‘klant’. 
“Een meneer was in paniek en wist 
niet hoe hij moest handelen nadat zijn 
privésituatie was veranderd. Hij was heel 
blij met onze hulp. Dat is natuurlijk waar 
het om gaat.”

Het is niet zo dat De Formulierenbrigade 
als een veredeld administratiekantoor te 
werk gaat. Margie: “Wij helpen de mensen 
zodanig op weg dat ze het daarna zelf 
kunnen. Het is niet de bedoeling dat we de 
mensen dom houden.” Ook is het initiatief 

niet bedoeld voor mensen die even geen 
zin hebben in papieren rompslomp of geen 
tijd hebben. “Wij zijn er voor mensen die 
het écht niet begrijpen.” De Formulieren-
brigade is gestoeld op vrijwilligheid. 
Nieuwe vrijwilligers zijn welkom. 
“Ze worden niet gelijk in het diepe gegooid. 
Het is ook niet zo dat we alleen maar 
mensen kunnen gebruiken die van alles 
afweten. Maar een beetje assertief is wel 
handig wanneer je wat dieper moet onder-
zoeken om een hulpvraag goed af te 
handelen.” Margie Slier acht de kans niet 
uitgesloten dat De Formulierenbrigade in 
de toekomst ook op andere plekken in de 
gemeente spreekuur houdt. “Maar zover is 
het nu nog niet. Eerst maar eens kijken hoe 
het gaat lopen.” 

de formuliereNbrigade 
helpT meNseN eeN haNdje  

haNdig om Te weTeN
De vrijwilligers van De Formu lierenbrigade zijn elke woensdag tussen 10.00 en 
12.00 uur te vinden in het middelste gebouw van het gemeentehuis in ‘Het huis van 
Medemblik’ te Wognum. Een afspraak maken is niet nodig. Voor de hulp worden 
geen kosten in rekening gebracht. Belangrijk is wel dat de mensen die hulp nodig 
hebben het betreffende formulier meenemen. Een legitimatiebewijs en de DigiD-
inloggegevens zijn eveneens nodig om te kunnen helpen.
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Bij de totstandkoming van een nieuw beleidsplan voor het 
Sociaal Domein ging men niet over een nacht. Er ging een 
intensief traject met de gemeenschap aan vooraf. Niet alleen 
de adviesraad voor het sociaal domein deed een duit in het 
zakje. Ook woningbouwcorporaties, scholen, sport verenig-
ingen en natuurlijk individuele inwoners werkten mee. 
Op meerdere momenten konden verschillende partijen 
hun zegje doen. Projectleider Gineke Paulissen denkt dat het 
nieuwe beleidsdocument herkenbaar is voor velen. “Iedereen 
heeft de kans gekregen mee te denken. Zoveel als mogelijk zijn 
de suggesties en ideeën verwerkt. Tenminste, de dingen die 
haalbaar en passend zijn bij de landelijke en lokale 
uitgangspunten..”

Onlangs hebben burgemeester en wethouders het beleidsplan 
besproken en aan de raad aangeboden. De raad bespreekt het 
beleidsplan in de commissie van 10 januari. De gemeente is 
verplicht met regelmaat een visie op het sociaal domein op te 
stellen. De laatste versie gold voor de jaren 2017 en 2018. 
Het nieuwe beleidsplan geldt voor de periode 2019 2022. Het dit 
voorjaar aangetreden nieuwe college van burgemeester en wet-
houders heeft de kans gegrepen belangrijke punten uit het college- 
en coalitieprogramma een plek te geven in het nieuwe beleidsplan. 
Het plan rust op drie pijlers: preventie, innovatie en integraliteit.
“Bij preventie willen we langzaam maar zeker de slag maken om, 
naast het leveren van zorg als er problemen zijn, ook meer aan de 
voorkant te voorkomen dat er problemen ontstaan.  Of dat de zorg 

zwaarder wordt. Maar dan moet je wel weten waar we kunnen 
helpen”, legt Gineke Paulissen uit. “Daarom willen we de signaal-
functie verder uitdiepen. Want hoe eerder je iets weet, hoe beter je 
kunt helpen. Wanneer iets uit de hand gelopen is, is het veel lastiger 
om zaken weer op de rit te krijgen.” Het nieuwe beleidsplan biedt 
ruimte voor innovatieve ideeën. Paulissen is ervan overtuigd dat 
de beste ideeën bij de inwoners vandaan komen. “Dit willen we 
nog meer ondersteunen. Daarom roepen we onze inwoners op 
met concrete ideeën te komen.” Er is een speciale beoordelings
commissie in het leven geroepen om te bekijken of een idee iets 
toevoegt aan de samenleving. In deze beoordelingscommissie 
hebben een inwoner, een jeugdhulpverlener, een Wmo-consulent, 
een afvaardiging van de adviesraad Sociaal Domein en een beleids-
medewerker zitting.

De komende jaren wordt ook ingezet op verdere integraliteit. 
Dit betekent dat we ook kijken hoe bijvoorbeeld sport, vrijwilligers-
werk of cultuur bijdragen aan gezonde en gelukkige inwoners. 
Of denk ook aan de bijdrage die onze voorzieningen kunnen hebben 
als plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en zo bijvoorbeeld 
eenzaamheid tegen te gaan . Het beleidsplan Sociaal Domein 
beschrijft een richting die de gemeente op wil. Wanneer het plan 
door de raad is vastgesteld, wordt jaarlijks een uitvoeringsplan 
gemaakt. Daarin worden concrete activiteiten genoemd die recht 
doen aan de uitgangspunten van het plan. Het uitvoeringsplan is 
dynamisch. Dat betekent dat altijd kan worden ingespeeld op 
actuele signalen vanuit de inwoners of politieke wensen. 

gemeeNTeraad bespreekT 31 jaNuari beleidsplaN sociaal domeiN:

plaN biedT ruimTe voor Nieuwe ideeëN   

colofoN 

Deze uitgave hoort bij het plan 
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