
 
 
Verslag van de vergadering Stadsraad op 1 maart 2022 in verenigingsgebouw St. Pieter 
 
Opening : 19.30 uur tot 20.00 uur – besloten deel 
     20.00 uur – openbare deel 
Aanwezig : Jan, Dirk, Jacco, John, Ronald, Rika, Robert 
Als gast  : Roel Braaksma en Claudia Selders-Kroezen 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Opening – door de voorzitter Jan Mol 
 
2. Verslag van de vergadering van 8 februari 2022  
  Geen op- of aanmerkingen. 

 
3. Mededelingen / actualiteiten – geen 
 Mevrouw Rosa van de Ven – locatiemanager van Martinus – die voor Stadsraad uit de 

doeken zou doen hoe de zorg in Medemblik is geregeld heeft aangegeven voor vanavond te 
zijn verhinderd. Zij wordt bij een volgende vergadering uitgenodigd.  
 
Door vertrek van één van de leden heeft de Stadsraad een vacature. Idealiter zou uitbreiding 

van het aantal leden gewenst zijn. Op een geplaatste advertentie in de Medemblikker zijn 

geen reacties binnengekomen. Indien geen aanmeldingen binnenkomen is er sprake van een 

zorgelijke situatie voor wat betreft het functioneren van de Stadsraad.  

4. Binnengekomen en uitgaande stukken 
a) brief aan de gemeente d.d. 15.2.2022 aan het College en ter informatie aan de 

raadsleden over diverse onderwerpen: kernvisie, terrassen, uitstraling, 
openingstijden Kwikkelsebrug, verlichten oversteenplaatsen 

b) op 22 februari email van Karin Kaag – dat de brief bij haar is ondergebracht en door 
de hoeveelheid aan onderwerpen verwacht wordt dat de beantwoording wel even 
op zich zal laten wachten. 

c) 13.1.2022 over privacyaspecten app HVC 
nog geen reactie 

d) brief aan Wethouder Kuipers d.d. 13.1.2022 over berekening recycletarief 
nog geen reactie 

e) e-mail 24.2 Karin Kaag – aankondiging stakeholdersbijeenkomst Verkeer- en 
vervoersplan gemeente Medemblik   

 
5. Taakvelden 
 Energietransitie en duurzaamheid 

Provincie wil tornen aan de thans geldende afstand van 600 meter van een windmolen tot 
bebouwing.  
 
Wonen 
Vanuit de gemeente / politiek is er beweging voor wat betreft het terrein van Stadtman. Het 
realiseren van tijdelijke woningen wordt genoemd. De Stadsraad blijft de ontwikkelingen 
volgen. 
 



Verkeer 
Gemeentelijke verkeers- en vervoersplan:   
Voor het opstellen van een te implementeren plan zijn het invullen van een tweetal 
randvoorwaarden van essentieel belang namelijk: is er geld voor de uitvoering en hoe zit het 
met de handhaving?; als beide zaken niet geregeld zijn, heeft het geen nut om energie aan 
het opstellen van dat plan te besteden;  
 
Buitendijks parkeren: 
Er staan diverse projecten in de binnenstad op stapel die een behoorlijk aanslag op de 
beschikbare parkeerruimte zullen hebben (reconstructie Ged. Achterom, MAZ). Stadsraad 
heeft meerdere malen aangegeven dat deze projecten pas ten uitvoer kunnen als er 
parkeerruimte buitendijks is gerealiseerd. Niet bekend is wat de stand van zaken is van het 
realiseren van het buitendijks parkeren. 
 

8. Rondvraag – rond mededelingen 
In het hoofdstuk uitstraling van de brief aan het College van 15.2 had ook café-restaurant 
Koekenbier in het Emmapark ook opgenomen moeten worden. Terras en directe omgeving 
maken een armoedig indruk. Ook wordt geconstateerd dat het etablissement in het weekend 
bij een volle speeltuin niet open is. De midgetgolfbaan deelt mee in de armoedigheid, diverse 
grassoorten groeien op de banen. 
 

10. Sluiting 21.15 uur.   
 
John Leystra 
Secretaris 
 
 
 
 
 
 

 

 


