Verslag van de openbare vergadering Stadsraad op 8 mei 2018 in Sint Pieter.
1.

Opening
Aanwezig
Afwezig
Gasten

: 20.00 uur
: Rika, Simon, John, Hans, Robert, Jan (voorzitter).
: Jacco
: raadsleden Roel Braaksma en Claudia Selders – Kroezen

2.

Notulen vorige vergadering 8 april 2018
Geen opmerkingen.

3.

Vaststelling vergaderdata en locatie
De vergaderingen zijn openbaar en beginnen om 20.00 uur, de locatie is: St. Pieter
Ridderstraat Medemblik, data: 4 september, 9 oktober, 6 november, 4 december en 8
januari, info is doorgegeven aan griffie gemeente.

4.

Ingekomen stukken en mededelingen:
a) uitnodiging themabijeenkomst detailhandel 4 juni – Jan vraagt Jacco om hier bij
aanwezig te zijn;
b) extra raadsvergadering 14 mei – installatie nieuwe wethouders, raadsleden,
commissieleden, presentatie en toelichting coalitieprogramma;
c) Uitnodiging Kernraden op 30 mei in gemeentehuis Wognum, Simon en Robert gaan
hier heen;
d) Via Facebook zijn twee reacties binnengekomen om app gemeente te testen, zijn
doorgegeven aan Karin;
e) DEK-terrein – Simon – zijn 4 bezwaren tegen kap bomen, medio 2019 aanbrengen
grond om terrein te laten inklinken, waarschijnlijk niet voor 2012 bouwen;
f) Voorover – Jan – fietspad is geasfalteerd, nu nog wat afrondende grond
werkzaamheden, er zijn wat zorgen over hoe je na gebruik van het fietspad weer
aansluiting kunt krijgen op Vlietsingel, mogelijk wordt dit nog door bebording
opgelost, even afwachten;
g) Kop van de Nieuwstraat – coalitieoverleg moet duidelijkheid geven over
parkeersituatie, eerst parkeerprobleem oplossen en dan verder met Medemblik aan
Zee, rapport parkeergarages is er nog niet, door Jan toegezonden rapport van
Monumentenzorg over gebruiksmogelijkheden stadhuis was duidelijk, er kan niet
veel;
h) Riviercruises – John – info bijeenkomst op 7 mei in het kasteel, besproken zijn
aspecten zoals sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen. Drie scenario’s zijn revue
gepasseerd:
1.
Niets regelen, de markt haar werk laten doen (geen groei in bezoekers /
bestedingen, doordat er niets geregeld is verlies je grip, lage kosten)
2.
Professionaliseren – realiseren toeristisch programma, groei
bezoekers/bestedingen door meer schepen, +/- 150, aanschrijven rederijen,
infrastructurele maatregelen nodig, uitbouw verlengen steigers, elektra,
vuilwater,
3.
Positioneren – aanstellen projectleider, realiseren toeristisch programma,
integraal overleg gemeenten, ondernemers, veel contact met rederijen,

infrastructurele maatregelen nodig zodat schepen altijd kunnen aanleggen,
veel kosten maar door groei aantal schepen ook veel bestedingen
* Bezwaren bewoners Oude Haven: uitzicht op IJsselmeer zal vaak belemmerd worden als er
veel schepen Medemblik aan doen, groei schepen heeft gevolgen voor zwemplek, men zit
niet te wachten op een groot parkeerterrein deels dijk (uitzicht), deels in het IJsselmeer
Manon Snel – stelt nav deze avond ambitiedocument op en stelt deze ter beschikking aan
college.
5.

Vervolg Kernraden
Behandeld bij 4.c), zie ook verslag april 2018.

6.

Rondvraag
Jan – huisvesting scholen, Integraal Huisvestings Plan Medemblik (IHP) komt pas +/- 2021 in
beeld
Hans – heeft als lid huurdersraad De Woonschakel het bestuurlijk overleg tussen corporaties
en gemeente bijgewoond, zie verslag
Robert – bezig met website, verzoekt een ieder hier naar te kijken en opmerkingen aan te
leveren, er zijn veel vragen over content (agenda’s, verslagen), relatie met Facebook, komt
hier nog op terug

7.

Sluiting
Vergadering werd te 21.30 uur gesloten.
Volgende vergadering dinsdag 5 juni 19.30 – 20.00 uur
20.00

besloten deel
aanvang openbare deel

