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‘Wij zijn opgewekt en zeggen goedemorgen tegen elkaar’

Presentatie kernvisies opnieuw inspirerende avond
‘Wat mooi dat we hier weer staan.’ Wethouder Joset windt er
geen doekjes om blij te zijn dat er opnieuw een bijeenkomst is
waar nieuwe Kernvisies worden gepresenteerd. Dat kernvisies
het goed doen bij de inwoners blijkt onder meer uit het feit
dat er stoelen moeten worden bijgezet in de zaal van Sociaal
Cultureel Centrum De Schoof in Wervershoof.
‘Deze avonden zijn altijd druk, maar volgens mij is het in al die
jaren niet eerder zó druk geweest’, schatte de wethouder in. Om te
vervolgen met de woorden dat samenwerken tussen inwoners en
gemeente het sleutelwoord is voor succes. “Velen van jullie hebben
meegedacht. Dank jullie wel daarvoor. Ik ben blij met de nieuwe
visies. De thema’s die worden aangekaart komen terug in ons
collegeprogramma. Dat is een heel mooi gegeven.”

kernvisie Wognum
Namens Wognum stond Ella Huisman achter het spreekgestoelte.
“Ik moet eerlijk zijn dat er bij ons de nodige scepsis was om een
nieuwe kernvisie te maken. Toch hebben wij de koppen bij elkaar
gestoken onder het motto ‘nieuwe ronde, nieuwe kansen’.” Net als
Wouter Steltenpool stipte ze een paar zaken aan die in de kernvisie
van Wognum worden aangehaald, zoals de geluidsoverlast van de
A7. Haar opmerking “zonder breedtesport geen topsport’ had als
duidelijke ondertoon dat niet alleen moet worden geïnvesteerd in
een topsportklimaat. 

kernvisie Wervershoof

Wouter Steltenpool presenteerde in De Schoof de kernvisie
voor Wervershoof. Hij vergeleek zijn woonplaats met
‘een plek waar iedereen in de basis staat’. Hij had een
indringende boodschap voor het college en de gemeente
raadsleden. “Willen we aantrekkelijk blijven voor jong en
oud, dan moeten er meer woningen worden gebouwd.
Neem dit alsjeblieft serieus.”
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Filmpje
De presentaties van de kernvisies
Wognum en Wervershoof gingen
vooraf aan een filmpje (klik hier).
Sprekende onliners kwamen voorbij.
‘Welkom in het mooiste dorpje aan
de rand van het IJsselmeer’, sprak de
voice-over in de bijdrage van Wervershoof.
In het filmpje van Wognum klonk de zin
‘Wij zijn opgewekt en zeggen goedemorgen tegen elkaar’.
Woorden die illustrerend zijn voor alle kernen van
de gemeente. 
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kernvisies Andijk en opperdoes
Ook in 2020 wordt er verder gewerkt aan de
samenstelling van kernvisies. De dorpen Andijk
en Opperdoes gaan aan de slag.

Laugh Don’t Cry boeit
De leden van de vijfkoppige band Laugh Don’t Cry uit
Wognum zorgden voor een prachtig muzikaal intermezzo
tijdens de kernvisieavond in Wervershoof. Met piano,
percussie, gitaar, drie stemmen en een divers repertoire
aan luistermuziek, wisten zij het publiek te boeien.
De passie voor muziek straalde het vijftal af van de eerste
tot de laatste noot. Laugh Don’t Cry is opgericht voor de
eerste editie van de Wognumse Vrije Geluiden in 2015.

Natuurspeeltuin in Hauwert vordert
Eerder berichtten wij in deze nieuws
brief over de plannen voor het ‘ver
groenen’ van het schoolplein van
basisschool De Vijzel in Hauwert.
Het grijze betonnen plein moet een
metamorfose ondergaan die meer
recht doet aan de onderwijsfilosofie
van de school.

bedrijf half december begonnen met de
klus.” Dat wil niet zeggen dat de klus voor
de ouders nu geklaard is. “In samenspraak
met de hovenier verrichten wij diverse
hand- en spandiensten. Een groepje ouders
van de schoolgaande kinderen wordt op
die momenten opgetrommeld.”

hand- en spandiensten

Bart Groot is intensief betrokken bij de
transformatie. Hij meldt dat de werk
zaamheden inmiddels in volle gang zijn.
“Nadat wij met een groep ouders wat
voorwerk hebben gedaan, is het hoveniers

Het kost volgens Groot over het algemeen
niet veel moeite de ouders bereid te
vinden. “We hebben een werkgroep met
6-7 mensen, maar het gebeurt ook dat dit
aantal hoger ligt omdat ook anderen willen

helpen.” De betrokkenheid van Bart Groot
bij de basisschool in zijn woonplaats is
groot. “Drie van mijn vijf kinderen zitten
op de school. De andere twee hebben erop
gezeten.”
Duurzaamheid en groen is een belangrijk
uitgangspunt in de schoolcultuur van
De Vijzel. Om het plein te laten aansluiten
bij die cultuur is een ontwerpster in de
arm genomen om een natuurspeeltuin te
ontwikkelen. Ook kinderen zijn betrokken
bij het ontwerpproces. Bart Groot verwacht
dat de herinrichting van het plein dit
voorjaar afgerond is. 
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De Schoof op de weg terug:

“Wij willen leven in de brouwerij”
Met nieuw elan wordt hard gewerkt
sociaal-cultureel centrum De Schoof
‘the place tot be’ in Wervershoof te laten
zijn. Onenigheid met de gemeente over
de financiële richting van het centrum
leidde ertoe dat het voltallige bestuur
vorig voorjaar de pijp aan Maarten gaf.
Het nieuwe zevenkoppige bestuur dat
op 1 juli 2019 is aangetreden, voor
kwam dat een teloorgang van het zes
jaar oude multifunctionele gebouw
op de loer lag.
“Wij zijn met frisse moed begonnen”,
zegt voorzitter Micheal Laan die samen
met algemeen bestuurslid Joost Botman
is aangeschoven voor een gesprekje.
“Wij wisten van de financiële situatie.
Ook kenden we de jarenlange discussie
tussen gemeente en het vorige bestuur.
Ik begrijp heel goed dat bij hen de energie
verdween om nog langer tijd te stoppen in
De Schoof. Als je zolang strijd moet
voeren, houdt het een keertje op.”

gebeuren of ga je er zelf wat aan doen.
Die vraag hield mij bezig.”

Missie en visie

Joost en Micheal waren niet de enige
Wervershovers die er zo over dachten.
Samen met Bianca Koopman, Anneke de
Wit, Jan van den Berg, Lonneke van der
Gullik en Greet Pennock hebben ze als
nieuw bestuur de schouders er onder
gezet. Micheal: “Wij zijn begonnen met het
maken van een missie en een visie. Daarbij
hebben we ons ook de vraag gesteld of de
activiteiten die er in De Schoof
plaatsvonden, pasten
bij de visie.

We zijn dus begonnen met het samen
stellen van een plan dat past bij de
actuele én financiële situatie. Het gebouw
bulkt van de potentie. Daar kan het niet
aan liggen.”

Volgens beide mannen zijn er uitdagingen
te over. En dat gaat verder dan het oplos
sen van een bouwkundig probleem waar
door, als gevolg van een vochtprobleem, de
benedenverdieping op dit moment amper
kan worden gebruikt. Minstens zo belang
rijk is het ombuigen van de publieke
opinie. “Ons imago is bij veel mensen
nog steeds wat stoffig”, vindt Joost. 
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“Het ging me aan het hart”

“Als ik naar mezelf kijk, ging het me
aan het hart”, verklaart Joost Botman.
“Je zag de laatste jaren de sfeer ver
anderen. Iedereen liet de kop een beetje
hangen. Dat sijpelt door naar iedereen:
vrijwilligers, gebruikers en bezoekers.
De Schoof kreeg ook te maken met een
ietwat stoffig imago. Tja, moet je dat laten
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vervolg
“Wij willen
leven in de
brouwerij”

“Er is een drempel om hier binnen te
komen. Maar het is ook een kwestie van
onbekend maakt onbemind. Veel mensen
weten niet wat hier allemaal gebeurt. Als ze in De Binding
een bericht lezen over De Schoof haken ze af. Dat is
natuurlijk niet goed.”

“Gelukkig zie je de laatste tijd een kentering”, zegt Micheal
met een glimlach op zijn gezicht. “Ik voel nieuwe energie.
We zijn ons behoorlijk aan het profileren naar buiten en
dat werpt z’n eerste vruchten af. We krijgen spontaan
complimenten uit het dorp. Dat is nieuw. ”De overtuiging
van het huidige bestuur is dat De Schoof beduidend meer
is dan een dorpshuis. Weliswaar kan het centrum voor
een deel dienen als een huis van het dorp, maar het
activiteitenpakket is veel breder en overstijgt het dorp
nadrukkelijk. “Wij vervullen een regiofunctie. Daarin
willen we ons steeds meer profileren, zonder dat we de
eigenheid als plaatselijk sociaal-cultureel centrum teniet
willen doen.” 

Een bruisend centrum
Waar een dorp groot in kan zijn. De Schoof is veel meer
dan een dorpshuis. De benaming sociaal-cultureel centrum
is niet voor niets. Het gebouw dient als locatie voor de
muziekschool, bibliotheek en jeugd- en jongerenwerk.
Ook hebben diverse clubs en verenigingen er hun thuisbasis.
Maar net zo goed wordt de accommodatie verhuurd voor
paranormale beurzen of een grammofoonplaten-markt.
De verschillende aanbieders bieden een keur aan activiteiten.
Of dat nu gaat om een kookclub voor basisschoolkinderen, een
workshop voor pasgeborenen, een kermisborrel, Spaanse les,
stijldansen of een vegetarische kookworkshop. Het kan allemaal
in De Schoof. Zelfs een cursus paaldansen behoort tot de
mogelijkheden. Veel waardering oogst het project tuinieren
met kinderen. Speciaal hiervoor is aan de voorzijde van het
centrum een moestuin ingericht.

Over prestaties gesproken
Het is niet voor de eerste keer dat ik in deze rubriek een gevoel van
trots laat klinken. Kijk nou eens wat voor prachtige resultaten er
weer kunnen worden bijgeschreven binnen onze actieve samenleving.
Ik zat op het puntje van mijn stoel toen ik onze Andijker trots Irene
Schouten zag schaatsen tijdens de Nederlandse- en Europese
Kampioenschappen in Heerenveen. Wat een power, wat een energie.
Hetzelfde gevoel kreeg ik doen ik recentelijk alle Nederlandse- en
Europese sportkampioenen uit onze gemeente in het zonnetje
mocht zetten. Geweldig! Wat een talenten. Als sportwethouder
geniet ik daarvan.
Over resultaten gesproken, het is niet alleen op sportief vlak dat het
lekker gaat in onze gemeente. Met veel respect heb ik eind december
de presentaties van de kernraden van Wervershoof en Wognum
aangehoord. Wat een drive. Wat een bevlogenheid. Ik realiseer me als
geen ander dat de gemeente de partij is die iets moet met de ambities
van de kernraden. Gelukkig was ik niet de enige toehoorder van de
ideeën van Wervershoof en Wognum. Ook leden van de gemeente
raad waren in ruime mate aanwezig. Ook zij zullen zich na de
bijeenkomst hebben gerealiseerd dat er twee prachtige kernvisies
liggen, maar dat het niet realistisch is dat de kernraden zelf verant
woordelijk zijn voor de volledige realisatie ervan. Dat moeten we
samen doen. Daarvoor zijn we het programma Leefbaarheid
destijds gestart.
Tijdens mijn woordje in De Schoof heb ik de vier hoofdthema’s uit het
collegeprogramma benoemd: leefbaarheid, participatie, duurzaam
heid en samenwerken. Hoe dicht deze woorden bij de praktijk liggen,
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bleek tijdens de
bijeenkomst in
Wervershoof.
Het illustreert hoe mooi
initiatieven vanuit de
samenleving kunnen zijn.
Maar het laat ook zien dat de
thema’s uit het collegeprogramma
geen loze kreten zijn.
Alle thema’s komen terug in de
opgeleverde kernvisies. Dat zegt iets over
de samenstellers. Ook zij spelen in op de
thema’s die belangrijk zijn in de samenleving.
Ik realiseer mij als wethouder dat je een
doelstelling nooit alleen bereikt. Dat doe je met zijn allen.
De kernvisies zijn daar een sprekend voorbeeld van. Het voert te ver
door te zeggen dat zoiets alleen in Westfriesland kan. Wat ik wel
weet is dat onze inwoners zeker geen slecht figuur zouden slaan bij
een landelijke peiling over saamhorigheid en betrokkenheid bij de
inrichting van de woonomgeving. Want het is namelijk niet alleen
het enthousiasme voor het maken van kernvisies, ook op andere
terreinen realiseren we met elkaar mooie dingen. 
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Dorpsraden
spreken
hun zorg
uit over
woningbouw:

Trendkijken moet begrip worden
Ook in de kernvisies van Wognum en Wervershoof wordt
aandacht gevraagd voor huisvesting en woningbouw.
In eerder opgeleverde kernvisies was dat ook telkens het
geval.Uit enquêtes blijkt dat de inwoners van beide plaatsen
over het algemeen tevreden zijn over hun woonomgeving.
De drang om naar buiten het dorp te verhuizen is nauwelijks
aanwezig. Beide Dorpsraden constateren een tekort aan
betaalbare woningen, terwijl deze nodig zijn om starters
en mensen met een lager inkomen een kans te bieden op
de woningmarkt. ‘De doorstroming van de huizenmarkt in
onze kern stagneert al geruime tijd. De doorstroming in
de hele keten hapert. Er zijn tekort alternatieven voor
deze vrij grote groep woningzoekenden’, zo constateert
de Dorpsraad Wervershoof.

Ook in Wognum is een groeiende behoefte aan appartementen
en huurwoningen voor zowel ouderen als jongeren. De Dorpsraad
beschrijft de situatie met de woorden: ‘Dit deel van de woningmarkt
verdient meer aandacht: betaalbare huur- en koopwoningen/meer
appartementen voor ouderen en verbetering van de woningkwaliteit
bevorderen de doorstroming in de woningmarkt. Trendkijken moet
een onderdeel worden van de in- en aanvulling van de woning
voorraad. Denk hierbij aan de veranderde samenstelling van de
gezinnen en duurzaamheid. Dit vraagt een andere benadering ten
opzichte van de periode die achter ons ligt.’

Sociaal woningaanbod

Wervershoof constateert dat vooral het aantal huishoudens van
65 jaar en ouder hard groeit. Bij de bouw van sociale huurwoningen
moet rekening worden gehouden met deze ontwikkeling. Mede door
vermindering van inkomen doet ook deze doelgroep een beroep
op het sociale woningaanbod. De Dorpsraad pleit voor
kleine, betaalbare en duurzame woningen voor
jongeren en ouderen. Zuinige energie neutrale Smart
woningen of Tiny houses moeten een kans krijgen
in Wervershoof. “Betaalbaarheid van kwalitatief
goede woningen, toegesneden op de wensen van
jong en oud, is een vereiste”, zo valt te lezen in de
kernvisie van Wervershoof.

Inbreilocaties

De Dorpsraad van Wognum dringt er bij het
gemeentebestuur op aan inbreilocaties goed
te onderzoeken. ”Kijk ‘out of the box’.
Bijvoorbeeld naar bestaande oude panden die
in nieuw- of gerenoveerde staat kansen bieden
voor bewoning.” De Wognummers hebben twijfel bij
het begrip gemengde bewoning. “Het verleden heeft
bewezen dat dit niet goed werkt. Beide groepen hebben
andere levensritmen en andere verwachtingen van de woning.” 
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De roep om woningbouw blijft groot

Medemblik doet het zo gek nog niet
De roep vanuit de inwoners is duidelijk.
Er moet meer worden gebouwd om in de
behoefte te voorzien. In alle kernvisies
die tot dusver zijn verschenen, wordt de
nadruk gelegd op bouwen. De vraag is
groot en het is volgens de Dorpsraden
goed voor het in stand houden van
voorzieningen zoals scholen en winkels.
Het is een waarheid als een koe. Toch is
het niet zo dat er in onze gemeente niet
wordt gebouwd.

Kijkend naar de cijfers in de regio West
friesland steekt de gemeente Medemblik
er zelfs in positieve zin uit. De gemeenten in
Westfriesland moeten volgens het woning
bouwprogramma in de periode 2017-2030
totaal 9100 huizen bouwen. Onze gemeente
is verantwoordelijk voor 1700 van deze
woningen. In 2017 en 2018 zijn daarvan
in onze gemeente 381 huizen gerealiseerd.
Dat is 22 procent van het totaal. Daarmee
loopt Medemblik ten opzichte van de andere
regiogemeenten voorop. Van Hoorn wordt
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verwacht dat ze tot 2030 zo’n 3500 huizen
bouwen. Daarvan zijn tot dusver 290
(8 procent) gerealiseerd. Ook in Enkhuizen
schiet het nog niet erg op. Van de geplande
600 huizen zijn nog maar 50 (8 procent)
neergezet. Stede broec heeft een taakstelling
van 800 huizen, er zijn er tot dusver
160 (20 procent) uit de grond gekomen.
De gemeenten Drechterland, Opmeer en
Koggenland blijven steken op ongeveer
15 procent van het aantal huizen dat zij
de komende jaren moeten bouwen. 
huizen tot nu
toe gebouwd

percentage
van het totaal

Medemblik

1700

381

22

Hoorn

3500

290

8

Enkhuizen

600

50

8

Stede Broec

800

160

20

Spreekuur over
verduurzamen
van woningen
De gemeente organiseert spreekuren voor particuliere
huiseigenaren die vragen hebben over het verduur
zamen van hun woning, zoals energiezuinig en aardgas
vrij wonen. Tijdens het spreekuur kunnen woning
eigenaren persoonlijk in gesprek met adviseurs over
de mogelijkheden.
Op 13 februari is er een spreekuur in De Nieuwe Haven
in Abbekerk. Op 12 maart zijn de adviseurs in De Dres in
Nibbixwoud. Het voorlopig laatste spreekuur staat gepland
in Medemblik (Sint Pieter). Alle spreekuren vinden plaats
van 16.30 tot 19.30 uur. Graag vooraf aanmelden bij het
Duurzaam Bouwloket, telefoon 072-743 39 56.
Mailen kan ook: info@duurzaambouwloket.nl 
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Gerrit van Keulen van de Dorpsraad Andijk:

“Andijkers hebben nogal wat noten op hun zang”
Hij is bijna verkleefd met de Dorpsraad.
Al vanaf de oprichting is hij als voor
zitter betrokken bij het wel en wee van
Andijk. De Zwollenaar van oorsprong
woont al sinds een jaar of veertig in het
IJsselmeerdorp. “Ik ben me in de loop
der jaren Andijker gaan voelen, hoewel
ik dat natuurlijk niet volbloed ben”, zegt
Gerrit van Keulen met een glimlach.
Omdat niemand uit het dorp zich
spontaan aanmeldde na een oproep
van de toenmalige gemeente Andijk,
nam het voormalige PvdA-raadslid en
fractievoorzitter zelf het voortouw.
“Toen er verkiezingen kwamen heb ik
mijzelf niet meer verkiesbaar gesteld.
Ik vond niet dat je in beide organen
kunt zitten. Het is of het één of het
ander.” Zijn lichamelijke handicap, ooit
veroorzaakt door een ernstig verkeers
ongeval op de dijk Enkhuizen-Lelystad,
levert weliswaar belemmeringen maar
staat hem niet in de weg op bevlogen
wijze invulling te geven aan het
voorzitterschap van de Andijker
Dorpsraad.

actieve dorpsraden wordt beschouwd.
“In politiek opzicht is Andijk nooit een
doods dorpje geweest. Dat is nog steeds zo.
Andijkers hebben nogal wat noten op hun
zang. En dat bedoel ik zeker niet negatief.
Iedereen is erg betrokken bij de samen
leving en dat werkt door in alles.
Wij waren zelfs de eerste Dorpsraad
die met een burgerinitiatief richting
de gemeente kwam.”

Startblokken

Op dit moment staat de Dorpsraad in de
startblokken een kernvisie te ontwikkelen.
Een elftal mensen uit het dorp hebben zich
aangemeld er actief mee aan de slag te
willen. Het is volgens Gerrit van Keulen
eenbewuste keuze geweest een aantal
andere kernen voor te laten gaan.
“Zodoende hoeven we niet het wiel uit
te vinden. De kinderziektes zijn eruit.
De opgedane ervaringen van anderen
hebben voor ons een zodanig beeld opge
leverd dat we nu weten hoe we dit het
beste kunnen aanpakken. Wij gaan voor
kwaliteit. Laat dat duidelijk zijn.”

Andijker eigenheid

Aanvankelijk telde de raad zo’n twintig
dorpsgenoten. Tegenwoordig bestaat de
harde kern uit vijf leden. “Sommige
mensen van het eerste uur dachten dat
er in de Dorpsraad beslissingen werden
genomen. Niet iedereen had door hoe de
hazen lopen. Dat heeft ertoe geleid dat
er mensen zijn afgehaakt”, legt Gerrit van
Keulen uit. Maar dat wil niet zeggen dat de
daden van een kleinere club beperkt zijn.
Niet zonder trots meldt hij dat de Andijker
Dorpsraad nog steeds als een van de meest

Voor de Dorpsraad staat als een paal boven
water dat ze op zoek moeten naar de eigen
heid van het dorp. Er is in ons land de
laatste decennia veel veranderd. Andijk
vormt hier geen uitzondering op.
Van Keulen en zijn ploeg is bijvoorbeeld
benieuwd of de twee stromingen van
voorheen (christelijk of niet christelijk)
nog steeds zover van elkaar afstaan. En in
hoeverre werkt dit door in de planvorming
van een kernvisie. “We hebben te maken
met een hele andere generatie dan twintig
jaar geleden. De kans is groot dat mensen
hele andere ideeën hebben over een
samenleving dan vroeger. Het is belangrijk
om dat te weten, zodat we de kernvisie
daarop kunnen laten aansluiten.”

Eindelijk een rotonde?

Een aantal highlights kan de voorzitter nu
al wel voorspellen. Ongetwijfeld krijgt ook
in Andijk de verkeersveiligheid een belang
rijke plek in de kernvisie. “De wegen in het
buitengebied van ons dorp worden door
Rijkswaterstaat aangemerkt als zeer

onveilig. We zijn al veertig jaar bezig
hier verandering in te brengen. Door de
maatregelen van enige tijd terug zou de
Gedeputeerde Laanweg veiliger zijn
geworden, maar het tegendeel is waar.
Gelukkig lijkt er nu een beweging op gang
te komen om een rotonde aan te leggen op
één van de kruispunten. Op een ander punt
zijn plannen om een weg te verleggen, die
vervolgens aansluit op een zogenoemd
‘bajonetkruispunt’. Wij hebben er ook met
de burgemeester over gesproken. In hem
vinden we een gewillig oor als het gaat om
het veiliger maken van ons buitengebied.
Het is goed dat we dit nu aan de orde
kunnen stellen bij de gemeente. Het
Hoogheemraadschap wil de wegen
overdragen aan de gemeente, dus dat
wordt onze gesprekspartner.”

De gemeenschap moet spreken

Van Keulen verwacht ook dat het achter
uitgaan van het voorzieningenniveau in
het dorp aan de orde komt in de kernvisie.
“Denk daarbij aan de terugloop van de
middenstand, het verslechteren van het
openbaar vervoer, het uitgaansleven
of voorzieningen om geld te pinnen.
Maar wij moeten ons ook realiseren dat
we alleen maar vanuit onze eigen kracht
iets kunnen opwaarderen. De inwoners
van Andijk moeten bepalen welke kant ze
met hun dorp op willen. De gemeenschap
moet spreken. We moeten de realistische
insteek bewaken. De kernvisie moet geen
boekje zijn met onmogelijke wensen:
bijvoorbeeld de aanleg van een treinstation
of noem maar wat. Onze kernvisie moet
haalbaar zijn.” 
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Kernraden in
gesprek over
collegeprogramma
‘Samen aan de slag’. Dat is de titel van het college
programma 2018-2022. In het document beschrijven
burgemeester en wethouders de koers die ze de
komende collegeperiode willen varen. En, misschien
nog wel belangrijker, wat ze willen bereiken.
De titel van het collegeprogramma is veelzeggend.
Met het accent op het woordje ‘samen’ werden op
11 november de leden van de kernraden uitgenodigd
om samen met het college en verschillende raadsleden
van gedachten te wisselen. Jan Mol, voorzitter van de
Stadsraad Medemblik, was een van de aanwezigen.
“Ik vond het een goede bijeenkomst. Je leert elkaar
beter kennen. Positief vond ik de informele opzet.
Daar ben ik een groot voorstander van.”

Diverse onderwerpen kwamen aan de orde. Uiteraard
ontbrak de bouw van huizen niet in het gesprek. Maar er
was ook ruimte om te praten over de landelijke klimaat
opgave, de leegstand in winkelcentra, het behoud van
voorzieningen en de werkgelegenheid in de gemeente.
Maar het was vooral de vorm waarop de avond was
ingericht die Jan Mol positief stemt. “Normaal gesproken
zit je met een heleboel mensen om tafel. Dan doet
iedereen zijn dingetje. Dat was deze avond niet het geval.
We konden individueel praten met de wethouders of met
een ambtenaar, maar kwamen ook in contact met andere
kernraden. Ik ben een groot voorstander van zulke
bijeenkomsten.” 
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Spreekuren sociaal domein
Het sociaal domein van de gemeente Medemblik kent
diverse spreekuren. Hieronder zetten we ze op een rijtje.

Scheidingsspreekuur
Oneven weken van 8:30 tot 10:00:
De Bloesem, Conferencelaan 19, Wognum
Even weken van 8:30 tot 10:00: Valburg, Valbrug 55, Medemblik

Maatschappelijk werk

Woensdag van 9:00 tot 10:00: Kleingouw 2, Andijk
Donderdag van 9:00 tot 10:00: Valbrug, Valbrug 55, Medemblik
Oneven weken van 9:00 tot 10:00: Olympiaweg 141a, Wervershoof

Formulierenbrigade

Dinsdag van 10:00 tot 12:00: Valbrug, Valbrug 55, Medemblik
Woensdag van 10:00 tot 12:00:
Gemeentehuis, gebouw Noord, Wognum

Schuldhulpverlening (Alleen op afspraak)
Dinsdag van 09:00-16:30: Valbrug, Valbrug 55,
MedemblikWerkdagen Gemeentehuis, Wognum

Bijzondere Bijstand

Oneven weken van 13:00 tot 15:00:
Woonstichting Het Grootslag, Olympiaweg 25, Wervershoof

Bijzondere bijstand
voor mensen met
laag inkomen
Inwoners met een laag inkomen kunnen in veel
gevallen een beroep doen op bijzondere bijstand.
Bijvoorbeeld als ze bijzondere kosten moeten
maken die ze niet zelf kunnen betalen.
Het team bijzondere bijstand en inburgering is voor
namelijk bezig met het afhandelen van aanvragen
bijzondere bijstand, de participatieregeling, verschil
lende kindregelingen en individuele inkomenstoeslag
of inkomensondersteuning.

Voor hulp bij het invullen van formulieren is de formu
lierenbrigade elke dinsdag van 10 tot 12 uur aanwezig
in de Valbrug, Valbrug 55, Medemblik. Op woensdag zijn
de mensen van de formulierenbrigade van 10 tot 12 uur
present in het gemeentehuis (gebouw Noord). Voor meer
inhoudelijke vragen zit in de oneven weken op donderdag
van 13.00 tot 15.00 uur een consulent bij Woonstichting
Het Grootslag in Wervershoof klaar om te helpen. 
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