Verslag van de openbare vergadering Stadsraad op 4 december 2018 in Sint Pieter.
1. Opening: 20 uur.
Aanwezig: Jan, Simon, Rika, Jacco, Hans en Robert.
Afwezig: John.
Gasten: raadsleden Mark Raat, Geert Mos, Roel Braaksma en Claudia Selders-Kroezen en commissielid George
van Keulen.
2. Notulen vorige vergadering 6 november 2018: geen opmerkingen.
3. Ingekomen stukken en mededelingen:
- In de vergadering van februari komen een of twee BOA’s naar onze vergadering. Mogelijk in combinatie met
onze wijkagent(e).
- Jan en Hans gaan naar de bijeenkomst van de kernraden op 13 december in het dorpshuis van Onderdijk,
waar de nieuwe dorpsvisies zullen worden gepresenteerd.
- Hans geeft een uiteenzetting van wat ons mogelijk te wachten staat wanneer de omgevingswet in werking
gaat treden.
- Hans doet ook verslag van de bijeenkomst van de kernraden, op 14 november in het gemeentehuis, en van de
bijeenkomst van het plattelandsparlement, op 23 november in Hoogkarspel,.
4.Stand van Zaken
- Centrumvisie Medemblik, geen mededelingen, Jan zal het verslag van de eerstvolgende bijeenkomst
doorsturen.
- Project Dek terrein. Er ligt één zienswijze op het plan en die moet behandeld worden. Dat kán uitstel tot
gevolg hebben, maar dat oordeel ligt bij de commissie die de bezwaren behandelt.
- Project Vooroever: de eerste elementen voor de activiteiten baan zijn geplaatst.
- Project MAZ/parkeren. Jan doet verslag van de commissievergadering, waar hij opnieuw bepleit heeft eerst
na overleg met de bewoners van het oostelijk stadsdeel het parkeerprobleem op te lossen en pas daarna
eventueel te starten met MAZ. Door de commissie, en ook de raad, is besloten met de start van MAZ niet te
wachten tot het parkeerprobleem is opgelost. Mark Raat betoogt dat er met moties op zal worden aangestuurd
om het gehele MAZ plan (dus niet alleen de huizenbouw) in één keer te realiseren. De fracties hebben er
vertrouwen in dat in die tussentijd het parkeerprobleem wordt opgelost. Daarvoor zijn diverse opties, met
name op het grasland net buiten de dijk in de Wieringermeer, en mogelijk ondergronds op de plaats van het
busstation en bij de Pekelharinghaven.
5. Vergaderdata.
De stadsraadsvergadering van 8 januari wordt uitgesteld naar 15 januari. Op 8 januari is de nieuwjaarsreceptie
van de gemeente.,
De overige vergaderdata in 2019 zijn: 5 februari, 5 maart 2 april, 7 mei en 14 juni.
6. Rondvraag.
- Verbazing dat de Stem van de gemeente een rekening heeft gekregen voor verkeersregelaars tijdens de
intocht van Sinterklaas.
- Hans verwonderde zich erover dat er tijdens een Duurzaamheidsavond (door CDA georganiseerd) in
Opperdoes weinig belangstelling was van andere politieke zijde.
- Geert Mos vroeg zich af of het verscherpt toezicht op het parkeren op de Nieuwstraat weer terug bij af is.
7. Sluiting
Volgende vergadering: dinsdag 15 januari,
Van 19.30 tot 20 uur besloten deel. Om 20 uur aanvang openbare vergadering.

Stadsraad, besloten deel vergadering 4 december 2018.
-

-

Jacco doet verslag van de nieuwste ontwikkelingen van het Bakkerijmuseum. Op 4 maart zal er in
kasteel Radboud ten bate van het bakkerijmuseum een goodwill veiling worden gehouden.
Rika verzoekt om onkosten over het afgelopen jaar tijdig bij haar in te leveren, met verantwoording
(nota’s, kilometerdeclaraties, enz.
Robert vertelt diverse pogingen te hebben gedaan om de website te fatsoeneren en wat eenvoudiger
dan nu hanteerbaar te maken. Hij loopt nu regelmatig tegen allerlei belemmeringen aan. Jan
onderkent die problematiek, hij kwam er ook niet uit. Besloten wordt dat Robert nu ook officieel
(informeel waren we daarvoor al geld aan het reserveren) de vrij hand krijgt om maan een nieuwe
website te werken. Hij zal daarvoor terugkoppelen bij Jan.
Simon komt met voorstellen voor vergaderdata in 2019. Jan heeft die inmiddels bij Malinda
geverifieerd. Ze worden opgenomen in de notulen van de openbare vergadering.
Hans oppert om te proberen minimaal een keer per jaar met de betreffende ambtenaren van de
gemeente te overleggen over de wijkschouwen. Iedereen mee eens.

