Verslag van de bijeenkomst Stadsraad op 8 maart 2018 in Sint Pieter.
Opening
Aanwezig: Simon, John, Hans, Jacco, Robert, Jan (voorzitter): Rika afwezig m.k.
Verslag vorige vergadering
Het verslag van de vergadering van 16 januari 2018 is reeds vastgesteld. De Stadsraad van 6 februari
ging over de voorbereidingen voor het verkiezingsdebat. Er zijn geen inhoudelijke zaken besproken.
Mededelingen en ingekomen stukken
Geen vermeldingen.
Centrumvisie
Jan verwijst naar laatste het verslag van de centrumvisiegroep; daar zijn vragen over.
DEK terrein
Simon verwijst naar de recente ontwikkelingen. Als het ontwerp bestemmingsplan in oktober dit jaar
wordt vastgesteld, kan het terrein in mei 2019 bouwrijp zijn en kan in oktober 2019 met bouwen
worden gestart. Open blijft de vraag of het speelterreintje Oostersingel intact blijft als daar doorheen
een voetgangersontsluiting vanaf het DEK terrein doorheen gaat.
Vooroever
Het doortrekken van het fietspad is begonnen. Het geschikt maken van ‘de kom’ voor Bestevaer krijgt
prioriteit en over het maken van een speeltraject is volop overleg.
Kop van de Nieuwstraat
In afwachting van het onderzoek naar de parkeermogelijkheden zijn er vooralsnog geen
ontwikkelingen.
Kernraden
Erg stil. We zijn benieuwd naar de ontwikkelingen ‘gekozen kernraden’ en de daarbij aangekondigde
taken en budgetten.
Evaluatie verkiezingsdebat
Een aantal puntjes: positief dat alle fracties waren vertegenwoordigd en aan het woord kwamen;
jammer dat er vanuit de aanwezigen niet strijdlustiger werd gereageerd; verwachting is dat met minder
fracties er betere debatten kunnen ontstaan; jammer dat er niet meer inwoners aanwezig waren;
voortaan niet afgaan op veel rumoer op de sociale media maar andere eigen acties op touw zetten om
meer mensen te trekken; voortaan eigen beamer gebruiken.
Uitnodiging wijkagente
Volgende vergadering met wijkagente(n) akkoord. Bespreken onder meer aangifteproces, cijfers
misdaden/slachtoffers, en van tevoren vragen opsturen.
Rondvraag
Hans: er worden momenteel in Medemblik putten geslagen voor geothermie.
Hans en Robert: vrijwilligersbijeenkomst was goed initiatief; uitvoering viel tegen. Beter om eenvoudig
te houden, soort aangeklede borrel. Mensen willen vooral met elkaar praten.
Jacco: Er zijn oriënterende bijeenkomsten gestart voor cultuurbeleid. Stadsraad hoopt dat beleid en
visie op dit terrein snel tot stand komt.
Toekomst Bakkerijmuseum in Medemblik heel onzeker nu de bijdrage van de Postcodeloterij is
vervallen.
Volgende vergadering
Op 10 april

