Verslag van de vergadering Stadsraad op 2 april 2019 in Sint Pieter.
Besloten deel
Opening
: 19.30 uur
Aanwezig
: Jan, Simon, Rika, John, Robert, Jacco
Afwezig
: mka. Hans
1.

Notulen vorige vergadering 5 maart 2019
Geen opmerkingen. Complimenten voor de keurige wijze van het opstellen daarvan.

2.

Ingekomen stukken en mededelingen:
Geen.

Openbare deel
Opening
: 20.00 uur
Aanwezig
: Jan, Simon, Rika, John, Robert, Jacco
Afwezig
: mka. Hans
Gasten
: Roel Braaksma, Claudia Selders, George van Keulen, Geert Mos, Trudy Knol
mka: Mark Raat
namens de gemeente: Karin Kaag
namens de politie: Jolanda Roza
in overleg met aanwezigen worden agendapunten gewisseld
3.

Informatie wijkagente
Jolanda Roza geeft informatie over haar werkzaamheden. Plezierig is dat zij nu een collega
wijkagent heeft, Matthijs Leguit, zodat werkzaamheden verdeeld kunnen worden.
Continuïteit is beter. Wel is het gebied vergroot naar Wervershoof, Onderdijk, Opperdoes en
Medemblik. Helaas wordt veel tijd van wijkagenten besteed aan surveillancediensten. De
verdeling zou moeten zijn: 80% wijkwerkzaamheden, 20% andere werkzaamheden. Jolanda
schat dat dat nu op 50%/50% uitkomt. Gezien de grootte van de wijk en de geldende
verdeelcijfer zouden wij niet met z’n tweeën moeten zijn maar minimaal met z’n vieren.
Criminaliteit: op dit moment is het aantal woninginbraken laag, wel is er een piek geweest in
de diefstal van buitenboordmotoren. Een onderwerp dat veel tijd vraagt is de problematiek
rond om verwarde personen. Afspraken voor een pilot met GGZ zijn gemaakt voor een
snellere interventie van die kant. Problematiek rond lachgas verkoop is bekend. Volgens
politie ligt de bal bij de gemeente (venten zonder vergunning). Politie besteedt geen tijd aan
burenruzies. Ook hier ligt volgens politie een taak voor de gemeente.

4.

a)
b)

kernraden leefbaarheidsplan – punt werd weer kort besproken waarbij nogmaals het
standpunt van de stadsraad verwoord in de notulen van 5 maart werd toegelicht
straatnaamgeving fietspad – vanuit de Stadsraad worden de volgende namen
voorgesteld: fietspad van Zorgvlietlaan/Gildelaan – Brakeweg: Brakepad, fietspad
vanaf Admiraliteitsweg naar Parallelweg: Wilgenpad (vanwege aanwezige
knotwilgen).

5.

a)

b)

centrumvisie Medemblik – door voorzitter werd uitleg gegeven over stand van zaken.
Centrumcoördinator M. Snel stopt per 1 juli. Er wordt nu binnen de centrumgroep
en een kleine kennisgroep nagedacht over het vervolg en continuering.
Medemblik aan Zee – is erg stil, komende donderdag vergadert de commissie Ruimte
hierover (geheimhouding), ervaring van stadsraad is dat er op dit moment weinig
steun/interesse is van andere partijen zoals omwonenden. Besloten wordt de
inspanningen van de stadsraad op dit dossier op een laag pitje te zetten.

6.

Rondvraag
a) George van Keulen - deelt mee dat Groen Links met een enquête bezig is met vragen
over de toekomst van Medemblik en hoe burgers tegen de toenemende samenwerking
met andere gemeenten in West-Friesland aankijken;
b) Jacco – Doodlopende water achter de Spanker in de Schepenwijk is ondiep en wordt niet
uitgebaggerd. Zou het gevolg zijn van een geschil tussen de gemeente en de aannemer.
Karin Kaag gaat hiernaar informeren;
c) Simon – het zoeken naar relevante stukken in de website van de gemeente valt rg tegen.
Hij heeft kortgeleden gezocht naar actuele informatie over het DEK-terrein maar kon dit
niet vinden terwijl het er wel moet zijn. Karin kaag gaat hiernaar informeren;
d) Rika – wat is de stand van zaken met betrekking tot het parkeren achter de dijk (ter
hoogte van Overtoom. Door aanwezigen wordt meegedeeld dat verwacht wordt dat zij
donderdag in de commissievergadering Ruimte daarover worden ingelicht;
e) Jan – door meerderen word het gebrek aan of beperkt beschikbaarheid van openbare
toiletten genoemd. Stadsraad zal hier mee aan de slag gaan.

7.

Sluiting
Vergadering werd te 22.30 uur gesloten.
Volgende vergadering dinsdag 7 mei

notulist,
John Leystra
(volgende vergadering daarna 14 juni)
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