Verslag van de vergadering Stadsraad op 7 mei 2019 in Sint Pieter.
Besloten deel
Opening
: 19.30 uur
Aanwezig
: Jan, Simon, Rika, John, Robert, Jacco
Afwezig
: mka. Hans
Besproken

: vergaderdata tot eind 2019
aanbod deelname stadskrant, ter kennisgeving aangenomen.

Openbare deel
Opening
: 20.00 uur
Aanwezig
: Jan, Simon, Rika, John, Robert, Jacco
Afwezig
: mka. Hans
Gasten
: Claudia Selders, George van Keulen, Mark Raat, Bert de Jong
m.k.a. Roel Braaksma

1.

Opening
Aanwezigen werden door voorzitter Jan welkom geheten.

2.

notulen vergadering 2 april
Claudia Selders: punt 5b betrof de geheimhouding alleen het onderwerp parkeren.
Jacco : bewoners van o.a. de Spanker hebben bericht ontvangen dat er gebaggerd wordt
John : Uit de mededelingen van de wijkagente blijkt dat de inzet van de politie bij de
handhaving van allerlei wetten en regels onder druk staat. Zo hebben zij taken erbij
gekregen en vragen procedures meer stappen. De politie heeft daarop prioriteiten
moeten stellen ten aanzien van de handhaving van overtredingen. Voorbeeld: zo
wordt voor foutparkeren niet bekeurd als ander verkeer daar weinig tot geen hinder
van ondervindt. De politie verwijst in toenemende mate naar andere partijen.
Burenruzies horen bij de gemeente thuis, veel overtredingen van verkeersregels en
plaatselijke verordening moeten door BOA’s worden opgepakt. Eerder dit jaar is een
BOA aanwezig geweest tijdens een vergadering van de stadsraad. Die gaf aan dat hij
niet bij machte is de gewenste handhaving van wetten en regels in de kern
Medemblik te bewerkstelligen. Zijn werkgebied en veelheid aan taken maken dat
niet mogelijk. Hij gaf aan dat binnenkort een uitbreiding van het aantal BOA’s
verwacht wordt. Het handhaven van de wetten en regels bepalen in hoge mate de
leefbaarheid in een stad / kern. Onvoldoende optreden tegen overtreders door
politie en BOA’s is dan ook zeer zorgelijk en ondermijnt een genomen maatregel. In
dit verband wordt belangstellend uitgekeken naar de handhaving van de nieuwe
parkeerzone in de binnenstad van Medemblik.

3.

Ingekomen stukken en mededelingen
Stadsraad is aanwezig geweest bij
:

opening toeristisch seizoen
dodenherdenking op 4 mei
opening tentoonstelling Stoomvaart

4.

a)

aanleg fietsparkeerplaats
Aan de Hoge Steeg tegenover het Vooreiland worden 60 fietsstallingsplaatsen
gerealiseerd. Positief.

b)

Koopmanspolder
Bericht helaas te laat ontvangen.

a)

stand van zaken Centrumvisie Medemblik
Op 17 juni volgende bijeenkomst van de Centrumgroep. Een oplossing voor de
continuering van het werk aan de Centrumvisie is urgent en wordt gezocht. Manon
Snel, centrum coördinator, stopt per 1 juli aanstaande.
Medemblik aan Zee
Vastgesteld is dat het geheel in een keer ontwikkeld moet worden dus woningen en
hotel. Project mag niet opgesplitst worden in onderdelen. Kans bestaat dan dat een
volgend onderdeel niet uitgevoerd wordt.
Jacco deelt mee dat Andre Bakker van het kinderwagen- en poppenmuseum in
Alkmaar mogelijk het nieuwe deel van het stadhuis zou willen gebruiken als een popup museum.
Verwacht wordt dat in juni de uitkomst bekend zal worden over de verschillende
opties ten aanzien van het parkeren in de binnenstad. Gaat dan om locaties zoals
Hooge Steeg/Pekelharinghaven, plein bij Bonifaciuskerk, buitendijksparkeren.
Bewoners krijgen hierin inspraak. Verwacht wordt dat hiervoor een thema-avond op
het gemeentehuis in Wognum georganiseerd zal worden.

b)

5.

Vergaderdata Stadsraad
De volgende dinsdagen: 4 juni, 3 september, 1 oktober, 5 november, 3 december
Aanvang openbare vergaderingen 20.00 uur, locatie St. Pieter

6.

Rondvraag
Simon : DEK terrein
Ontwikkelingen mbt DEK terrein roepen wat vragen op, zo zal vanaf de dijk een
noodweg worden gerealiseerd naar beneden met een traject over het fietspad. Het
fietspad is een nood ontsluitingsweg voor Parkwijk. Proces wordt gevolgd.
Rika

: Huisvesting Medemblik.
Er komen op dit moment weinig sociale huurwoningen vrij. Wachttijden nemen toe.
Discussie volgt waarin geconstateerd wordt dat er nagenoeg geen
doorstromingsmogelijkheden zijn voor bijvoorbeeld senioren die hun woningen
zouden willen verkopen en dan hetzij een sociale huurwoning of een middel dure
huurwoning (700 – 900 euro) zouden willen huren. Ook de wet- en regelgeving van
de afgelopen jaren heeft behoorlijk barrières opgeworpen bij het toewijzen van
woningen. Maximum inkomens voor het huren van een sociale huurwoning is daar
een van. Minimale inkomens voor het huren van een sociale huurwoningen met een
huur boven bepaalde grenzen is een andere. Het ontbreken van
doorstroommogelijkheden betekent dat mensen blijven zitten waar ze nu zijn en de
gewenste starterswoningen voor huur of koop niet beschikbaar komen.
Vuilnis
Ondergrondse opvang van huishuis is van start gegaan. Ervaringen op dit moment
goed. Een volgend stap zou zijn het vuilnis afrekenen bij gewicht. Dat zou eerlijker
zijn. Aanwezigen geven aan dat dit inderdaad mogelijk is maar er zitten best wat
haken en ogen aan. Een belangrijkpunt is de medewerking van het afvalbedrijf. Het

contract met HVC duurt nog twee jaar.
Jacco

: Gemeentelijke Cultuur Coördinator
Coördinator is beperkt in mandaat en tijd. Taak van coördinator is het leggen van
verbindingen tussen partijen. Cultuur agenda zou ook prioriteiten moeten krijgen.
Enkele aanwezigen zien parallellen met de functie van coördinator van de
Centrumgroep Medemblik en benoemen (kritisch) de ervaringen daarmee. Binnen
die functie waren mandaat en taak onvoldoende duidelijk waardoor bij deelnemende
organisaties verschillende verwachtingen ontstonden met verwarring als gevolg.

George van Keulen
: Enquête Toekomst Medemblik
Groen Links heeft in eigen beheer een enquête uitgevoerd onder 436 inwoners in de
diverse dorpen van de gemeente. Thema: de Toekomst van Medemblik.
Geënquêteerden konden hun mening geven over de gewenste soort gemeente
(plattelands, neer verstedelijkt) maar ook over fusie met anderen gemeenten.
Aanwezigen kregen een blad uitgereikt met de belangrijkste uitkomsten. De enquête
wordt besproken in de gemeenteraad/commissie.
7.

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

notulist,
John Leystra
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