Verslag van de openbare vergadering Stadsraad op 9 oktober 2018 in Sint Pieter.
1.

Opening
Aanwezig
Afwezig
Gasten
Afbericht

: 20.00 uur
: Jan (voorzitter), Simon, Rika, John, Hans, Robert,
: geen
: Karin Kaag – kernconsulent gemeente Medemblik en 2 belangstellenden
: ontvangen van Roel Braaksma en Claudia Selders - Kroezen

2.

Notulen vorige vergadering 4 september 2018
Geen opmerkingen.

3.

Ingekomen stukken en mededelingen:
 artikel via Hans Verschoor met als onderwerp “van het gas af” – ter info, geen
actie;
 uitnodiging Plattelandsparlement, ter info, geen actie
 e-mail van Siem Zeilemaker en Henk Prins – project zoef-zoef, kort vervoer (max.
4 km) door vrijwilligers tbv senioren, ter info, geen actie, ingeschat wordt dat er
op dit moment binnen Medemblik (nog) geen behoefte aan is
 communicatie van gemeente Medemblik mbt afsluiting Keern, ter info, aan
kernconsulente meegegeven dat de gegeven informatie wel erg ambtelijk en
technisch is
 beleidsplan Sociaal Domein – 1`7 oktober hierover een bijeenkomst, Hans gaat er
naartoe
 info van de gemeente mbt weghalen brievenbussen, ter info, geen actie
 info van gemeente over kernraden – 14/11 – verkeersveiligheid en handhaving,
13/12 – kernvisies over 4 kernen, Jan en Hans gaan hier naartoe
 mail gemeente – voortgang collegeprogramma, update over de stappen die in de
Raad en het College worden en zijn gezet, vertaalslag in de begroting

4.

Stand van Zaken
 Centrumvisie Medemblik
besproken is de wenselijkheid voor het uitvoeren van een nulmeting, budget is
aangevraagd
 Project DEK-terrein
Bestemmingsplan akkoord, ligt nu 6 weken ter inzage, bezwaren worden
verwacht
 Kop van de Nieuwstraat
geconstateerd dat onderzoek over realisatie van parkeermogelijkheden (2 opties)
lang op zich laat wachten
nieuws over een evt. uitkoop van het project wordt in november verwacht
 Project Vooroever
buitensportfaciliteiten – initiator Hans van Woerkom, budget is beschikbaar, plan
zou volgend voorjaar klaar zijn
toiletaccommodatie – gebruiksmogelijkheid faciliteit bij Bestevaer is afhankelijk
van openstelling door Bestevaer, strandpaviljoen zou beschikken over een
“openbaar” toilet

5.

Gevaarlijk en hinderlijke situaties
 Besproken het fotoverslag van Robert, diverse gevaarlijke en/of hinderlijke
situaties zijn vastgelegd, er ligt een link met wijkschouw, afstemming met
gemeente en mogelijk andere partijen (politie) is wenselijk om te komen tot een
effectieve aanpak. Hans neemt hierover contact op met Marc Meendering –
gemeente Medemblik.

6.

Rondvraag
 John – op dit moment wordt een koopgedrag enquête uitgevoerd door I&O
Research in opdracht van de provincie, is dit bekent. Karin Kaag geeft aan dat dit
mogelijk te maken heeft met een voortgangsenquête nav eenzelfde enquête van
een paar jaar geleden. Trends kunnen dan naar voren komen.
 Jacco/Hans – veel projecten in de stad liggen stil (Chinees – Nieuwstraat,
Stadmangrond), is dit een gevolg van verwachtingen die gewekt zijn maar die
niet waargemaakt kunnen worden – korte discussie hierover volgt, geen actie
 Jacco – bijeenkomst geweest met gezamenlijk musea, Visit Medemblik – nieuwe
naam – website, vindt dat het stroef loopt, er zijn nog maar weinig
 Simon – nogmaals vergaderdata (reeds verstuur 29/4 de datums zijn: 4
september, 9 oktober, 6 november, 4 december en 8 januari

7.

Sluiting
Vergadering werd te 21.15 uur gesloten.
Volgende vergadering dinsdag 6 november

notulist,
John Leystra

19.30 – 20.00 uur
20.00

besloten deel
aanvang
openbare
deel

