Verslag van de bijeenkomst Stadsraad op 10 april 2018 in Sint Pieter.
Opening
Aanwezig: Aanwezig: Rika, Simon, John, Hans, Jacco, Robert, Jan (voorzitter).
Gasten: Wijkagente Jolanda Roza, kernconsulente Karin Kaag van de gemeente en raadslid Roel
Braaksma.
Gesprek met wijkagente
Een scala aan onderwerpen wordt besproken. Er zijn nu twee wijkagenten voor de ‘wijk’ Medemblik,
Opperdoes, Onderdijk en Wervershoof, met accent op Medemblik. BOA’s nemen steeds vaker het
werk van politie over. Inbrekers ontwijken over het algemeen de straten met een Whats App groep.
Mensen vergeten wel eens te bellen met de politie, die meestal in actie komt. Ook als er iets verdachts
is, is het goed om te bellen. Drugs is nog steeds een grote zorg, zeker bij jongeren die in Hoorn naar
school gaan. Politie gaat altijd af op drugsmeldingen maar kan niet zomaar iedere auto binnenste
buiten keren. ,,Dat kan pas als we iets hebben.’ In gebieden in de buurt van de A7 wordt vaker
gepatrouilleerd. Bij zorgmeldingen komt de politie altijd meteen in actie
Het was een goed en duidelijk overleg, waarvoor hartelijke dank aan Jolanda namens de Stadsraad.
Verslag vorige vergadering
Het verslag van de vergadering van 8 maart wordt vastgesteld
Mededelingen en ingekomen stukken
Het rapport over de midden-huur van woningen bevestigt de zorg die de Stadsraad had aangekaart in
het verkiezingsdebat.
Centrumvisie Medemblik: er zijn geen vragen over het verslag.
DEK-terrein: deze avond lag het plan ter inzage voor toekomstige kandidaat bewoners en andere
belangstellenden.
Vooroever: geen nieuwe ontwikkelingen ten opzicht van vorige keer. Fietspad moet in de loop van mei
worden opengesteld.
Kop Nieuwstraat: wachten is op de rapportage over de parkeerplan-opties.
Overleg kernraden
De Bijeenkomst met de nieuwe raadsleden op 30 mei zal worden bezocht door Simon en Robert.
Onderwerpen zijn onder meer kennismaking en duurzaamheid. Karin geeft aan wat de stand van
zaken is bij de diverse kernraden en wijst erop dat er de komende periode voor de kernraden tal van
uitdagingen wachten. Voor Medemblik staat de komende jaren onder andere de scholenhuisvesting
op het programma.
De Stadsraad zal met facebook proberen mensen/testers te vinden die met een nieuwe app van de
gemeente meldingen kunnen doorgeven. Gegadigden worden gemaild naar Karin.
Er zijn geen opmerkingen over het stuk over de subsidie voor de kernraden.
Rondvraag
Geen vragen. Jacco merkt op dat er voor het bakkerijmuseum een hectische periode aanbreekt nu er
geen cofinanciering is gevonden voor het naastgelegen pand, dat wellicht wordt verkocht.
Er zal een lijstje met vergaderdata worden rondgestuurd. We besluiten dat we als Stadsraad voortaan
gewoonlijk om half acht met de vergadering beginnen en dat de Stadsraadsvergaderingen vanaf 20
uur openbaar zijn.
Volgende vergadering
Op 8 mei.

