
 
 
Verslag van de vergadering Stadsraad op 3 mei 2022 in verenigingsgebouw St. Pieter 
 
Opening : 19.30 uur tot 20.00 uur – besloten deel 
    20.00 uur – openbare deel 
Aanwezig : Jan, Dirk,  John, Ronald, Rika, Robert,  
    Karin Kaag – kernconsulent gemeente Medemblik 
Als gast  : Hans van Woerkom 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Opening te 20.00 uur 
 

2. Notulen van de vergadering van 5 april 2022 – geen opmerkingen 
 

3. Mededelingen – actualiteiten  
Plan buitendijks parkeren is onlangs gepresenteerd en leidt in de stad tot vragen. M.b.t. de 

informatievoorziening daarover stelt dat deze niet volledig was, in ieder geval naar de 

Stadsraad (n.b. maar dat geldt dus ook voor de bevolking!) gebrekkig was, omdat er geen 

melding werd gemaakt van het in te voeren vergunningenstelsel.  

Ook is niet duidelijk wat de bestemming wordt van het evenemententerrein. Niet bekend is 
of daar dan ook voorzieningen komen zoals, toiletten, elektra enzovoort. Stichting Rondom 
heeft hierover geen informatie gekregen en gaat er van uit dat de feesttent tijdens de 
Harddraverijweekend gewoon geplaatst zal worden op het kerkplein. 
 
Enige discussie daarna over het gebruik en bestemming van de buitendijkse 
parkeermogelijkheden. Naar mening van de Stadsraad dient het terrein als opvang voor het 
teloorgaan van parkeerplaatsen bij het oude stadhuis en de inkrimping van parkeerplaatsen 
aan het Ged. Achterom. Ook is in de Informatienota Parkeren 8.12.2021 een verwijzing naar 
de invoering van een parkeervergunningstelsel in de binnenstad.  
 
Het terrein wordt niet bewaakt noch verlicht. Bewoners die over meerdere voertuigen 
beschikken en geen vergunning voor alle voertuigen kunnen bemachtigen zullen op het 
buitendijks parkeerterrein worden aangewezen. Elders in de binnenstad ontbreekt het ook 
aan parkeermogelijkheden.  
 

4. Binnengekomen en uitgaande stukken 
a) 8 april – Sigrid van de Valk – twee enquêtes 1. Enquête kanswijken elektrisch 

verwarmen 2. Duurzame energieopwekking van start. Ontwikkelingen worden door 
Ronald en Dirk gevolgd. 

b) 13 april – Karin Kaag  e-mail met bijlage een brief van het College naar aanleiding van 
de brief van de Stadsraad 15 februari. Daarin werden diverse zaken aan de orde 
gesteld (o.a. terrassen, parkeren, openingstijden brug).  
Uit de brief blijkt dat het College: 
- ten aanzien van de terrassen onze zorg onderkent voor wat betreft aanzicht en 

uitstraling. Zij verwachten dat het vast te stellen Beeldkwaliteitsplan later dit jaar 
hierbij gaat helpen. Waarom de terrassen bij de Kwikkelsebrug en Westerhaven 
niet zoals toegezegd in een overleg met het College vorig jaar in november zijn 



verwijderd is niet geheel duidelijk. Het zou gaan om de kosten van afbraak en 
opnieuw opbouwen. Conclusie kan niet anders zijn dan dat reeds voor november 
verleden jaar door het College is besloten de terrassen in 2022 ook weer toe te 
staan. Jammer dat de Stadsraad daarin niet is gekend. In de brief wordt niet 
ingegaan op het beslag op parkeerplaatsen in de Nieuwstraat en Oosterhaven. 

- onze argumenten voor het niet opstellen van een kernvisie deels onderkent. Een 
visie voor de kern Medemblik blijft een wens en het College houdt daarom de 
mogelijkheid open om hier op terug te komen. 

- geen zeggenschap heeft over de openingstijden van de brug. Dit is geheel in 
handen van de BV Stadshavens. Het College begrijpt ons signaal maar heeft op 
dit moment geen capaciteit en middelen beschikbaar om hier naar een 
onderzoek in te stellen. 

- van mening is dat de verlichting nabij de voetgangersoversteekplaatsen aan met 
name de Randweg en Westersingel voldoende is. De markering is wel aan 
onderhoud toe. Wanneer dat plaats gaat vinden is niet bekend. 

- zij geen actie kunnen nemen ten aanzien van de aanwezigheid van bootwrakken 
in de Veilingsloot. Sloot is eigendom van Hoogheemraadschap Hollands Noorder 
Kwartier. Karin Kaag – kernconsulent geeft aan dat de gemeente wel overleg 
heeft met het Hoogheemraadschap. Zij bespreekt dit punt met haar collega’s die 
dat overleg voeren met het verzoek dit op de agenda te plaatsen.  

- op de hoogte is van de situatie van het bouwterrein Chinese Muur aan de 
Nieuwstraat. Een uit te voeren plan ingetrokken en er is sprake van een impasse. 
De gemeente kan niets doen aan de belabberde uitstraling van het terrein. 

c) 14 april – Dorpsraad Opperdoes – Indien de provincie overgaat tot het aanpassen van 
de Markerwaardweg met een parallelweg vanaf de Almereweg tot aan de Westerdijk 
zal dit gevolgen hebben voor het Opperdoezerpad. Dorpsraad vraag of de Stadsraad 
dan hier samen in wil optrekken. Zij vinden het inschakelen van de Fietsersbond 
wenselijk. Geantwoord dat de Stadsraad dan graag aan tafel wil zitten. 

d) 16 april – Gemeente Medemblik – Lange Termijn Accommodatiebeleid – met een 
vragenlijst. Besloten is hier niets mee te doen. Afgelopen jaren zijn diverse 
onderzoeken over dit onderwerp uitgevoerd, er is informatie genoeg. 

e) 19 april SWECO – Max Visser – verslag van bijeenkomsten onderzoek huisvesting 
buitenlandse werknemers in Westfriesland – ter kennisgeving 

f) 21 april HVC – Ontwerpbesluiten Afvalzorg en HVC – ter kennisgeving 
 

5. Actualiteiten taakvelden: 
Geen aanvullende bijzonderheden. 
 

6. Rondvraag 
 Karin Kaag – een nieuw College van B&W zal zeker kennis willen maken met de dorpsraden 

en stadsraad. 
 

7. Afscheid secretaris John Leystra per 1.7.2022 
Omdat John niet aanwezig zal zijn bij de vergadering van juni wordt nu afscheid genomen. 
Voorzitter Jan Mol memoreert dat John sinds 2015 lid is van de Stadsraad. Al vrij snel de 
functie van notulist en na afscheid van Sam Kappelhof verder als secretaris. Jan bedankt John 
voor de keurige wijze waarop de functie van secretaris wordt uitgeoefend. Namens de 
Stadsraad wordt een stoffelijk bedankje door Rika aan John overhandigd. Daarop bedankt 
John de leden van de Stadsraad voor de (gezellige) samenwerking. 
 



Ondanks diverse pogingen is het nog niet gelukt een nieuw lid i.c. secretaris voor de 
Stadsraad te vinden. Voorzitter jan Mol zal de functie eerst waarnemen. In juli vindt een 
verdere overdracht van het secretariaat plaats. 

 
8. Sluiting 21.30 uur.   

John Leystra 
Secretaris 


