
 
 
Verslag van de vergadering Stadsraad op 5 april 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  : geen 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Opening – door de voorzitter Jan Mol 
 
2. Verslag van de vergadering van 1 maart 2022  
   
3. Mededelingen / actualiteiten  

a) Er is een kandidate voor de functie van secretaris (naam bij bestuur bekend) 
b) Op 12 april is er een informatie / inloopavond over de invulling van het buitendijks 

parkeren 
c) Afgelopen jaar zijn diverse brieven naar het College of een wethouder gestuurd. De 

Stadsraad is van mening dat de “gemeente” altijd een bericht van ontvangst zou moeten 

sturen waarin ook aangegeven wordt wat het verwachte tijdspad wordt en wie de 

behandelende ambtenaar is. Dit zal onder de aandacht worden gebracht van de griffie en 

het bestuurssecretariaat;  

4. Binnengekomen en uitgaande stukken 
a) 16 maart – dorpsraad Onderdijk – samen optrekken tegen komst van datacentra in 

Hollands Kroon. De actie van de dorpsraad Onderdijk over het protesteren tegen de 
komst van een datacenter vinden wij allen sympathiek maar meer een actie die op 
gemeentelijk, provinciaal of landelijk niveau moet worden opgepakt. 

b) 16 maart – e-mailbericht – verdiepende enquête warmtetransitie – F. Kisman, 
gemeente Medemblik), is door enkele bestuursleden gelezen, de vraagstelling kwam 
betuttelend over;  

c) 18 maart – uitnodiging bijeenkomst onderzoek huisvesting buitenlandse werknemers 
West-Friesland P. Bergmans. Jan is gebeld door de heer Bergmans, wij ontvangen een 
verslag. Vastgesteld wordt dat er de afgelopen jaren wel erg veel onderzoeken naar 
dit onderwerp zijn gedaan; 

d) 22 maart – email bericht Karin Kaag, dat zij nu is ingedeeld in een crisisteam opvang 
vluchtelingen Oekraïne, gevolg minder tijd voor functie kernconsulente – ter 
kennisgeving 

e) 22 maart – e-mail Karin Kaag – College gaat voorstel maken over evenementen en 
terrassen, nota in een email ontvangen op 24 maart  

f) 25 maart – uitnodiging stakeholdersbijeenkomst 29 maart in verband met updaten 
Gemeentelijke Verkeer- en Vervoersplan. Wij zijn niet geweest. De Stadsraad is van 
mening dat gesprekken over dergelijke onderwerpen pas echt zin hebben wanneer er 
duidelijkheid is over een aantal randvoorwaarden waaronder Haalbaarheid en 
Handhaving.  

g) Capaciteit elektriciteit – ter kennisgeving aangenomen 
  
 



5. Taakvelden 
 Verkeer 

Gemeentelijke verkeers- en vervoersplan:   
Zie opmerkingen onder punt 4f. 
 
Parkeren 
De besluitvorming voor het plan voor de invoering van een vergunningenstelsel voor het 
parkeren in het Oostelijk deel van de binnenstad is nog niet gestart. Ronald geeft aan dat hij 
de website van de gemeente zal raadplegen. Mogelijk wordt daar een tijdspad aangegeven. 
De Stadsraad heeft kennisgenomen van een brief van de centrum-coördinator mevr. 
Rentenaar waarin zij zich afvroeg hoe het voor houders van leaseautos geregeld gaat 
worden. Vergunningen worden – kennelijk – aan persoon en adres afgegeven m.a.w. de 
persoon moet in dat deel van de stad wonen en de auto dient op dat adres te zijn 
geregistreerd.  
 
Parkeren versus terrassen        

 Het opofferen van 12 parkeerplaatsen voor terrassen; met onze opmerkingen – gedaan

 tijdens een bijeenkomst met het College in 2021 en die zijn verwoord in een brief aan het

 College - is niets gedaan;  

Buitendijks parkeren: 
Op 12 april is er een inloop / informatieavond over de plannen voor het buitendijksparkeren. 
Diverse leden van de Stadsraad geven aan de avond te zullen bezoeken. Speciaal aandacht 
daarbij is het wel of niet creëren van een oprit voor autoverkeer langs de dijk omhoog. De 
Stadsraad heeft verleden jaar tijdens het overleg met het College aangegeven hier mordicus 
op tegen te zijn. Opgemerkt wordt dat er kennelijk ook een evenemententerrein ion het plan 
gerealiseerd zal worden. Dit komt de raad vreemd over, er is toch al een evenemententerrein 
op het Vooroever? 
 

 Centrumgroep          

 De Stadsraad constateert dat het voortzetten van de centrumgroep in de oude samenstelling

 weinig nut heeft. Er zijn initiatieven genomen om tot een ander opzet te komen maar daar is 

 tot nu toe nog weinig gevolg aan gegeven. 

8. Rondvraag – rond mededelingen 
Rika verzoekt de secretaris een jaarverslag op te stellen tbv de gemeentelijke subsidie. 
 

10. Sluiting 21.15 uur.   
 
John Leystra 
Secretaris 
 
 
 
 
 
 

 

 


