
 
 
Verslag van de vergadering Stadsraad op 8 februari 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 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Opening – door de voorzitter Jan Mol 
 
2. Verslag van de vergadering van 2 november 2021  
  Geen op- of aanmerkingen. 

 
3. Mededelingen / actualiteiten – geen 

 
4. Binnengekomen en uitgaande stukken 

a. brief aan de gemeente d.d. 13.1.2022 over privacyaspecten app HVC 
nog geen reactie 

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

c. mail aan gemeente over noodzaak realiseren noodbrug tijdens                                 
werkzaamheden Westerhaven sluis. Bericht ontvangen van de heer M. Saber, 
specialist kunstwerken namens de gemeente dat hij er mee bezig is, inmiddels ligt de 
brug er. 

d. mail naar de gemeente over rechtsverhouding gemeente – Stadshavens 
mail met toelichting ontvangen van mevr. P. Visser, gemeente Medemblik 
Vraag hierover was ingegeven door de wenselijkheid gebruik te kunnen maken van 
de toiletvoorzieningen van de BV Stadshavens tot algemeen nut en de openingstijden 
van de Kwikkelsebrug. De toiletten blijken voor het publiek niet te kunnen worden 
opengesteld, zij zijn eigendom van de BV. Vragen over de openingstijden van de 
bruggen dienen aan de gemeente te worden gesteld. Een brief hierover gaat naar de 
gemeente. Overigens werd in een krantenartikel melding gemaakt van de 
mogelijkheid van Europese subsidies voor dergelijke voorzieningen. Naar het schijnt 
beschikt MEET in de Nieuwstraat over een door de gemeente gesubsidieerd 
openbaar toilet.  

e. mail ontvangen van Stichting Hervormd Weeshuis waarin wordt aangegeven dat het 
Weeshuisgebouw in de verkoop komt. De Stadsraad wordt bedankt voor hun 
deelname aan de gesprekken. 
 

5. Kernvisie 
Het opstellen van een visie voor de kern Medemblik in navolging van de dorpen is diverse 
malen onderwerp van gesprek geweest. De stadsraad besluit unaniem hier niet toe over te 
gaan. 
De redenen: 

a) De ervaringen met de uitvoering van diverse afspraken gemaakt met de gemeente 
geven niet de overtuiging dat de zienswijzen in een op te stellen kernvisie tot 
uitvoering zullen leiden. 



b) De kern Medemblik laat zich, in tegenstelling tot de dorpen, moeilijk in een geheel 
omvattende visie omschrijven. Daar is de situatie in Medemblik op het gebied van 
verkeer, toerisme, veiligheid, woningbouw te divers voor. Op diverse fronten zijn 
projecten of groepen met delen van een visie bezig (o.a. centrumgroep). 

c) Als zou er een concrete visie met doelstellingen op een bepaald gebeid verwoord 
worden dan ontbreken bij de gemeente de middelen om die te implementeren 

d) Gezien de huidige situatie bij de ambtelijk organisatie wordt geen optimale 
ondersteuning verwacht. 

e) De bemensing van de Stadsraad is minimaal en staat de komende tijd onder druk. 
f) De gemeenteraadsverkiezing staat voor de deur, de vraag is of een nieuw college 

met de kernvisies doorgaat ook al in relatie tot het rapport over de bestuurskracht. 
 
Bovenstaande wordt in een brief aan het college bekendgemaakt. 

 
6. Kermis 

De kermisexploitanten hebben het verzoek gedaan het evenemententerrein voor de 
jaarlijkse kermis te gebruiken. De Stadsraad is gevraagd naar een standpunt. 
De Stadsraad maakt – rekening houdend met haar rol als vertegenwoordiger van de 
bevolking -  de volgende overwegingen: 

a) Veel bewoners van de binnenstad zullen blij zijn met de rust, anderen zullen juist de 
sfeer en de gezelligheid missen; 

b) Er zullen winkeliers blij zijn met een verplaatsing, de winkels zijn beter bereikbaar 
voor publiek en bevoorrading, de parkeerplaatsen blijven vrij; 

c) De horeca zal het bezoek missen, voor te stellen is dat bezoekers aan de kermis heen 
en weer lopen naar de binnenstad om de horeca te bezoeken, verwacht zou kunnen 
worden dat dit enige overlast zal geven voor de bewoners aan de Pekelharinghaven 
en de Parkwijk. 

De Stadsraad heeft besloten geen standpunt in te nemen. Voor een verplaatsing zijn 
ongeveer net zoveel pro’s en contra’s als voor het blijven op de Nieuwstraat.  

 
7. Taakvelden 
 Cultuur – Toerisme:  

Jacco merkt op dat Maartje Kok stopt als beleidsadviseur Kunst en Cultuur. Zij heeft hier veel  
voor gedaan en bereikt.    
 
Veiligheid en verkeer: 
Door meerderen wordt opgemerkt dat de politie onlangs een snelheidscontrole op de  
Randweg heeft uitgevoerd. 
 
 
Energietransitie en duurzaamheid 
Ronald heeft de laatste ontwikkelingen op gebied van energietransitie op een rijtje gezet. 
Conclusies: Nederland gaat de doelstellingen niet halen, de infrastructuur (het net)  kan het 
niet aan, de kosten voor de transitie bij particulieren komt veel hoger te liggen dan steeds 
wordt aangegeven. 
 

8. Rondvraag 
John – is er iets bekend over het beleid ten aanzien van terrassen het komend jaar, verleden 
jaar werd door de Burgemeester in een overleg aangegeven dat de terrassen allemaal voor 1 
november opgeruimd moesten worden, enkele terrassen hebben veel langer gebruik 
gemaakt van de openbare weg, blijven de terrassen bij de Kwikkelsebrug (geen fraai gezicht, 



vol met reclame, doet afbreuk aan de uitstraling van de haven) en op de Westerhaven. 
Besloten wordt deze vragen aan het college te stellen. 

 
John - de veilingsloot (langs de Uiverstraat)  heeft de uitstraling van een scheepskerkhof. Er 
liggen diverse boten/wrakken weg te rotten. Vraag hierover wordt aan het college gesteld.
  

 
10. Sluiting 21.30 uur.   

 
John Leystra 
Secretaris 
 
 
 
 
 
 
 
Actie: 
 
Brief naar het College met de volgende onderwerpen: 
 
- Mededeling geen medewerking aan Kernvisie 
- Vragen over terrasbeleid 2022 + huidige terrassen 
- Vragen over schepenkerkhof (+ woonboot) in de Veilingsloot 
- Vraag over onderhoud / uitstraling locatie Chinese Muur Nieuwstraat nu appartementen 

niet doorgaan 
- Vraag over openingstijden brug – bijv. naar 10 minuten voor de volle uur 
- Aangeven overwegingen locatie kermis 
- Aandacht voor verlichten oversteekplaatsen m.n. Westersingel en Randweg 
 


