Verslag van de openbare vergadering Stadsraad op 5 maart 2019 in Sint Pieter.
1.

Opening
Aanwezig
Afwezig
Gasten

: 20.00 uur
: Jan, Simon, Rika, John, Hans,
: Robert, Jacco
: Roel Braaksma, Claudia Selders, George van Keulen, Saskia Schouten
namens de gemeente: Johan Hagedoorn, Dagmar Alders

2.

Notulen vorige vergadering 5 februari 2019
 aanwezig: per abuis niet vermeld - George van Keulen
 3.1 presentatie kernraden niet middels PP-dia’s maar op film

3.

Ingekomen stukken en mededelingen:
a) Vitale leefomgeving Medemblik
Betreft informatie van een commerciële partij www.sports2play.nl die
inspeelt op een provinciaal thema – Gezondheid. Bedrijf levert
fitness/trimtoestellen. Besloten wordt dit ter kennisgeving aan te nemen.
Ook zijn er net op het Vooroever fitness toestellen geplaatst.
b) Verduurzamingsaanpak 80 woningen Medemblik
Gemeente heeft krediet hiervoor beschikbaar gesteld, er worden
informatieavonden georganiseerd, Hans gaat naar de avond op 21 maart in
Opperdoes
c) Nieuw Sociaal Domein Medemblik
Er is kennisgenomen van de visie, doelstellingen en uitwerking van dit
onderwerp. De uitvoering zal met belangstelling worden gevolgd.
d) Brief dorpsraad Andijk ivm Vooroever
Dorpsraad Andijk heeft middels een brief aandacht gevraagd voor nieuwe
ontwikkelingen van de Vooroever en stelt voor een werkgroep in het leven te
roepen van dorpsraden/stadsraad die affiniteit hebben met de Vooroever. De
werkgroep kan als gesprekspartner fungeren voor de gemeente en
zorgdragen voor terugkoppeling naar de respectievelijke raden. Stadsraad
Medemblik wil in de persoon van Jan graag deelnemen aan een werkgroep
over dit onderwerp. Hans geeft hiervan bericht aan de voorzitter van de
dorpsraad Andijk.
e) Kernvisie
Reactie van Karin Kaag – gemeente Medemblik ontvangen nav notulen vorige
vergadering op dit punt. Ondersteuning wordt toegezegd indien stadsraad
over gaat tot formuleren visie. Besloten wordt eerst de ervaringen van twee
grote kernen te volgen waar dit jaar een visie wordt geformuleerd. Stadsraad
beseft dat helemaal niets doen op dit punt geen optie is maar geeft
nadrukkelijk aan dat Medemblik op dit punt slecht te vergelijken is met
andere kernen in de gemeente. Een grote diversiteit aan onderwerpen speelt
hierin een rol. Daarnaast zijn er op diverse fronten al groepen, waarin de
stadsraad deelneemt, met deel visies bezig (oa. toerisme, cultuur, vooroever,
centrum). Stadsraad blijft hierover in gesprek met Karin Kaag.

4.

CentrumVisie Medemblik
Jan en John nemen namens de stadsraad deel aan de Centrumgroep. Besproken
onderwerpen o.a.:
 Aan coördinator Manon Snel is een zienswijze gegeven over de positie van de
stadsraad binnen de centrumgroep na haar vertrek. Geopperd werd namelijk het
instellen van een stichting met rechtspersoonlijkheid nodig voor het eventueel
verwerven van subsidies. Stadsraad wil – ook in een dergelijk constructie nadrukkelijk gesprekspartner blijven maar zal niet zitting nemen in een bestuur.
 Er wordt gewerkt aan een gratis wifi voor de binnenstad. Toeristen en andere
bezoekers kunnen inloggen op een Medemblik pagina.
 Komende zomer wordt een bemande segway ingezet voor het verwelkomen van
toeristen (bij steiger bij aankomst riviercruises) en als vraagbak. Mensen van
Stadshaven worden hiervoor opgeleid. Segway is door Stadshavens aangeschaft.

5.

Toelichting wordt gegeven door J. Hagedoorn, D. Alders – gemeente Medemblik
(als eerste punt in de openbare vergadering behandeld)
Huisvesting scholen
Uitgelegd wordt dat er drie scholen in aanmerking komen voor levensduur
verlengende renovaties (40 jaar) of nieuwbouw. Gaat om de Meridiaan, MariaBernadette school en Jozefschool.
Op dit moment wordt onderzoek gedaan en vinden gesprekken met betrokkenen
(o.a. schoolbesturen) plaats over het aantal leerlingen, huidige aantal en verwachte
ontwikkelen met betrekking tot het aantal leerlingen, concentratie van leerlingen in
de diverse wijken, de fysieke staat van de huidige gebouwen, toekomstige
ontwikkelingen – en alles wat daar tussen in ligt.
Streven is dit jaar inventarisatie af te ronden, in 2020 de plannen klaar te hebben en
in 2021 tot uitvoering te komen. Voor wat het aspect van participatie betreft wordt
afgesproken dat de stadsraad de ontwikkelingen volgt en op de grote lijnen op de
hoogte wordt gehouden door de gemeente.
Herindeling Muiter
De Dijk heeft te kampen met ruimtegebrek. Een oplossing wordt gezocht in een
herindeling van de Muiter waarbij onderling met de huurders geschoven zal moeten
worden. Gesprekken met de huurders vinden nu plaats. Het beschikbare budget
hiervoor is beperkt en biedt geen mogelijkheid tot het uitvoeren van structurele
uitbreidingen. Aandacht wordt gevraagd voor de slechte toegankelijkheid van de
Muiter bij het naar binnenbrengen van materialen (bijv. rommelmarkten). Dit
beperkt het gebruik van diverse ruimten.

6.

Rondvraag
 Claudia Selders – wijst op de campagne “Noord-Holland Noord dementievriendelijk”.
Doel is om zoveel mogelijk bedrijven, gemeenten, verenigingen inwoners mee te
laten doen aan de beweging om Noord-Holland Noord dementievriendelijker te
maken. Zo kunnen mensen met dementie zo lang mogelijk blijven meedraaien in het
dagelijks leven. Naast fysieke trainingen is er ook een online training. Voor info zie:
https://samendementievriendelijk.nl/noordhollandnoord
 Enige discussie ontstaat over Ondernemersfonds en hoe deze gevoed wordt. (van
Claudia Selders de volgende info ontvangen) “Dekking ondernemersfonds – omslaan
via OZB, fonds wordt gevoed vanuit een extra opbrengst uit de OZB op niet-

woningen. Zie ook: https://medemblik.begroting-2019.nl/p2822/nieuw-beleid-20192022?q=Ondernemersfonds
7.

Sluiting
Vergadering werd te 22.30 uur gesloten.
Volgende vergadering dinsdag 2 april

notulist,
John Leystra
(toekomstige vergaderingen 7 mei en 14 juni)

19.30 – 20.00 uur
20.00

besloten deel
aanvang
openbare

