Verslag van de openbare vergadering Stadsraad op 6 november 2018 in Sint Pieter.
1.

Opening
Aanwezig
Afwezig
Gasten

2.

Notulen vorige vergadering 4 september 2018
Geen opmerkingen.

3.

Ingekomen stukken en mededelingen:
 E-mail van P. Meester gemeente Medemblik – 19 november 20.30 uur in raadzaal
gemeentehuis te Wognum – onderwerp parkeeronderzoek Medemblik, Robert
gaat hier naartoe, verwachting is dat voorzitter Jan Mol hier ook naartoe zal gaan
 Beleidsplan Sociaal Domein – is bezocht door Hans die een toelichting geeft over
de inhoud van de avond, algemene conclusies waren dat er meer samengewerkt
moeten worden tussen organisaties |(in dit verband werd de samenwerking
tussen de Woonschakel en de wijkteams genoemd) en de noodzaak om de focus
primair op de “mens” te houden en minder op de “procedure”. In dit verband
werd het traject van het aanvragen van een rolstoel genoemd.

4.

Stand van Zaken
 Centrumvisie Medemblik
 Project DEK-terrein
 Kop van de Nieuwstraat
 Project Vooroever

5.

: 20.00 uur
: Simon(voorzitter), John, Hans, Robert,
: Jan, Rika, Jacco
: Marc Meendering gemeente Medemblik, drie raadsleden t.q. M. Raat,
R. Braaksma en C. Selders-Kroezen en 2 belangstellenden

- geen mededelingen
- geen mededelingen
- geen mededelingen
- geen mededelingen

Gevaarlijk en hinderlijke situaties
 Met Marc Meendering werden de diverse situaties doorgenomen. De heer
Meendering gaf aan dat de meeste zaken bekend zijn bij de gemeente. Het
oplossen van diverse situaties is in de planning en indien de begroting van de
gemeente wordt goedgekeurd zullen die volgend jaar worden uitgevoerd. Het
gaat dan met name om situaties/wensen die naar voren kwamen tijdens de
wijkschouw in de binnenstad. De problematiek mbt het parkeeroverlast
veroorzaakt door grotere voertuigen (pickups) is iets dat in de APV wordt
geregeld. Handhaving hiervan ligt bij de boa’s. Overigens is er maar 1 boa in de
gemeente bevoegd tot het bekeuren van overtreders.
 Gevraagd werd of er al een planning is voor de overige wijken. Die is er nog niet.
Verzoek vanuit de stadsraad is om toch met een planning te komen en dan met
name om wijken waar sprake is van een urgente noodzaak om situaties te
bekijken en naar oplossingen te zoeken. Zo houden wij de vaart er in. Het zou
mooi zijn als in 2019 1 of 2 wijken in een schouw meegenomen zouden kunnen
worden. De heer Meendering gaat hier naar kijken en komt hierop terug.

6.

Rondvraag / rondmededelingen
 De heer H. van Woerkom, als belangstellende, geeft informatie over de
ontwikkelingen bij De Muiter. De school heeft meer ruimte nodig en intern
verhuizen c.q. opschuiven van asndere gebruikers in het gebouw is aan de orde.
Dit heeft gevolgen voor JC Missing.
 De heer H. van Woerkom deelt mee dat de gym/activiteitenbaan op het voorover
nog voor de winter gerealiseerd wordt

7.

Sluiting
Vergadering werd te 22.00 uur gesloten.
Volgende vergadering dinsdag 4 december

notulist,
John Leystra
NB: John is niet aanwezig bij de vergadering van 4 december.

19.30 – 20.00 uur
20.00

besloten deel
aanvang
openbare
deel

