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Betreft : diversen
Geacht College,
De Stadsraad heeft zich de afgelopen maanden over tal van onderwerpen gebogen. Dat
heeft meningen, besluiten en overwegingen opgeleverd. De onderwerpen waar het over
gaat treft u hieronder:
Kernvisie
Van gemeentezijde is meerdere malen aangedrongen op het opstellen van een visie
voor de kern Medemblik, dit in navolging van de andere kernen in de gemeente. De
stadsraad heeft unaniem besloten 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) Al 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.

Terrassen
Vorig jaar zijn op diverse locaties in de binnenstad van Medemblik terrassen op
parkeerplaatsen gerealiseerd. Een vraag richting Stadsraad hierover is er niet
geweest. De Stadsraad heeft meerdere malen het gebrek aan parkeerruimte in de
binnenstad aan de orde gesteld. Ook bij nog uit te voeren projecten (MAZ,
reconstructie Gedempt Achterom) heeft de Stadsraad aangegeven dat zij van mening
is dat eerst parkeerplaatsen buitendijks gerealiseerd moeten worden voordat
parkeerplaatsen door uitvoering van projecten voor langere tijd komen te vervallen.
Wij begrijpen de toeschietelijkheid bij het uitbreiden van de terrassen vorig jaar. De
horeca heeft het moeilijk en de gemeente denkt met hun mee. Die opstelling van de
Stadsraad hebben wij vorig jaar tijdens een overleg met uw College in Medemblik
kenbaar gemaakt. Bij die gelegenheid en daarnaar gevraagd werd aangegeven dat
alle tijdelijke terrassen per 1 november opgeruimd moesten worden. Wij hebben
echter vast moeten stellen dat diverse terrassen langer parkeerplaatsen hebben
bezet en wel tot diep in december. Ook de tijdelijke terrassen op de Westerhaven en
op het Achtereiland zijn niet verwijderd maar staan er nog steeds.
Uit de krant hebben wij moeten vernemen dat de gemeente voornemens is de
terrassen die vorig jaar op de parkeerplaatsen werden gesitueerd weer toe te staan.
Ook dan weer worden een flink aantal nodige parkeerplaatsen aan het gebruik
onttrokken zonder dat er elders ruimte is gecreëerd. De Stadsraad betreurt dan ook
dat wederom voorbij gegaan wordt aan haar advies en opstelling.
Ten aanzien van het terras op het Achtereiland wil de Stadsraad opmerken dat naar
haar mening het aanzien en uitstraling van Medemblik en met name de binnenkomst
voor boten en schepen ernstig wordt geschaad. Grote kleden en reclames moeten de
steigerdelen aan het zich ontnemen. Wij vinden het, op z’n zachts gezegd, er niet
uitzien.
Uitstraling
De uitstraling van de stad wordt naar mening van de Stadsraad al jaren geschaad
door de wildernis op de locatie van de Chinese Muur aan de Nieuwstraat. Vorig jaar
was er nog sprake van bouwplannen, daarmee zou de wildernis verdwijnen.
Inmiddels hebben wij begrepen dat de plannen voorlopig niet doorgaan. De
Stadsraad wil bij uw College er op aandringen dat maatregelen worden genomen om
het gebied te fatsoeneren. Juist op het punt waar men de binnenstad binnenkomt
geeft dit een uitstraling waar je je als Medemblikker voor schaamt.
Hetzelfde geldt inmiddels ook voor de Veilingsloot waar een ware armada van
bootwrakken ligt weg te rotten. Dat, gecombineerd met een inmiddels
onbewoonbare woonark, maakt dit deel van de toeristische vaarroute door
Medemblik tot een surrealistische ervaring.

Openingstijden Kwikkelsebrug
Reeds enkele malen is de Stadsraad aangesproken op de bediening van de brug. Voor
elk bootje wordt het verkeer op de weg stilgelegd en de brug geopend. Zeker in het
seizoen gebeurt dit een groot aantal keren per uur. Wij beseffen dat wij in een gewild
watersportstadje wonen en dat daaraan altijd naast veel gemak ook ongemak aan
vast zit, echter luisterend bij een open brug hoor je wat de Medemblikker er van
vindt. De Stadsraad zou graag zien dat de gemeente onderzoek doet naar het
openstellen van de brug voor toeristisch vaart rond het volle uur. Indien er geen
zwaarwegende argumenten voor zijn ziet de Stadsraad graag de nieuwe tijden
geïmplementeerd.
Locatie kermis
De kermisexploitanten hebben het verzoek gedaan het evenemententerrein aan de
Vooroever 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.
Verlichten voetgangersoversteekplaatsen
Door meerdere bewoners zijn wij geattendeerd op de onveilige situaties bij de
voetgangersoversteekplaatsen aan de Randweg en Westersingel. Door gebrek aan
verlichting zijn de oversteekplaatsen en overstekende voetgangers nauwelijks
zichtbaar. Dat in combinatie met de hoge snelheid waarmee op die wegen wordt
gereden maken het oversteken tot een hachelijk onderneming. Graag zou de
Stadsraad zien dat ter plaatse verlichting wordt aangebracht waardoor de
oversteekplaats beter opvalt.
Een kopie van deze brief hebben wij ook gezonden aan de leden van de gemeenteraad.
In afwachting van uw reactie,
Stadsraad Medemblik
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