Verslag van de openbare vergadering Stadsraad op 4 september 2018 in Sint Pieter.
1.

Opening
Aanwezig
Afwezig
Gasten

: 19.30 uur
: Jan (voorzitter), Simon, John, Hans, Robert,
: Rika
: 9 belangstellenden waaronder raadslid Roel Braaksma

2.

Notulen vorige vergadering 5 juni 2018
Geen opmerkingen.

3.

Ingekomen stukken en mededelingen:
Geen.

4.

Stand van Zaken
a) Centrumvisie Medemblik
 In het verslag van de Centrumvisie wordt veel verwezen naar “de agenda”.
Dit is voor de leden van de Stadsraad onduidelijk. Jan legt uit dat de notulen
feitelijk niet bedoeld zijn verspreiding maar voor de Centrumgroepleden zelf.
Hij stuurt ze ter info door. Jan en John moeten als vertegenwoordigers van
de stadsraad in die groep zorgen voor inhoudelijke toelichting over hetgeen
besproken werd naar de overige stadsraadleden.
 ontwikkelingen mbt VVV zijn er nog niet.
 City Tours (toeristenbus) draait weer, de toekomt brengt wel vragen met zich
mee bijv. hoe zit het wettelijk, de financiering enz.
b) Project DEK terrein
 er zijn nu 4 zienswijzen (= bezwaren) die behandeld moeten worden
 op een route voor ontsluiting bouwterrein wordt nog nagedacht, sowieso zal
er sprake zijn van enige vorm van overlast voor omwonenden, overig
verkeer, enz.
 kapvergunning is nog niet verstrekt
 invulling van herplantplicht kan betekenen dat bomen ter compensatie in de
Schepenwijk worden geplant
 woningen krijgen nu een kruipruimte (riolering enz.)
 inklinkperiode grond = 8 maanden,
 Oktober – vaststellen bestemmingsplan, daarna 8 weken ter inzage, als alles
mee zit zou bouw in maart 2020 kunnen starten
 wijk wordt gasloos, goedkoopste toe te passen oplossing = warmtepomp obv
lucht zal vermoedelijk/waarschijnlijk tot geluidsoverlast kunnen leiden
c) Project Vooroever
 fietspad ligt er, bij einde/begin zijn bordjes geplaatst
 route naar strandpaviljoen is gerealiseerd
 op de agenda (overleg 24 september) staat nog de realisatie van een
trim/sportbaan
 kom Bestevaer is klaar, uitgebaggerd, nieuwe keien en beschoeiing
 toiletaccommodatie wordt in gebruik genomen door Bestevaer en verliest
daarmee een publieke functie. Binnen de stadsraad wordt dit als zorgelijk
aangemerkt. Het Vooroever trekt grote groepen dagtoeristen die het nu

zonder toilet moeten doen. Overigens geldt dit ook voor de binnenstad.
Besloten wordt dat dit onderwerp door de Stadsraad wordt meegenomen
naar de Centrumvisiegroep. Actie Jan.
d) Kop van de Nieuwstraat
Er zijn geen ontwikkelingen of nieuws te melden. Het lijkt wel of alles “stilstaat”.
5.

Kernraden
Op 30 mei is er een gezamenlijk overleg geweest met het College Medemblik en de andere
kernraden (stads/dorpsraden). Daarbij besproken, ook in werkgroepen, de plannen van het
College. Twee weken terug een verzoek om te evalueren ontvangen. Omdat het al zo lang
geleden heeft plaatsgevonden heeft Simon doorgegeven dat stadsraad Medemblik afziet van
medewerking hieraan.

6.

Rondvraag
 Robert – heeft volgens afspraak diverse gevaarlijke/hinderlijke situaties in
Medemblik gedocumenteerd (foto’s en op schrift), dit stuurt hij naar de overige
leden toe. Onderwerp zal bij een volgend overleg op de agenda geplaatst
worden. Dan wordt besproken hoe dit onderwerp in de richting van gemeente en
politie enerzijds en bewoners anderzijds het best kan worden aangepakt.
 Jacco – Detailhandelvisie – de visie munt niet uit in veel ambitie maar is dan ook
geschreven voor de hele gemeente Medemblik. Behouden van wat er is wat de
belangrijkste boodschap. Dit is voor Medemblik niet voldoende, er komt nu een
versie voor de kern Medemblik
 Jacco – Cultuurbeleid – wederom weinig ambitie maar behoud van wat er is.
Jacco merkt op dat vergelijkend onderzoek aantoont dat Medemblik relatief
weinig per bewoner uitgeeft aan cultuur (+/- € 20). Vergelijkbare gemeenten –
Schagen, Enkhuizen geven minimaal het dubbele uit.
 Belangstellenden – geen van de belangstellenden had een vraag. Gaven wel aan
de vergadering en de verstrekte informatie interessant te hebben gevonden.

7.

Sluiting
Vergadering werd te 21.15 uur gesloten.
Volgende vergadering dinsdag 9 oktober

19.30 – 20.00 uur
20.00

besloten deel
aanvang openbare
deel

