Verslag van de vergadering Stadsraad op 4 juni 2019 in Sint Pieter.
Besloten deel
Opening
: 19.30 uur
Aanwezig
: Jan, Simon, Rika, Jacco.
Afwezig
: mka. John, Hans, Robert.
Besproken

: zonnepanelen
financiën.

Openbare deel
Opening
: 20.00 uur.
Aanwezig
: Jan, Simon, Rika, Jacco.
Afwezig
: mka. John, Hans, Robert.
Gasten
: Geert Mos, George van Keulen, Mark Raat.
m.k.a. Claudia Selders, Bert de Jong.

1.

Opening.
Aanwezigen werden door voorzitter Jan welkom geheten.

2.

Notulen vergadering 7 mei 2019.
Zonder opmerkingen goedgekeurd.

3.

Financiën.
De jaarstukken zijn goedgekeurd en doorgestuurd naar de gemeente.

4.

Ingekomen stukken en mededelingen.
Stadsraad is aanwezig geweest bij
:

Bijeenkomst Regatta Medemblik.

a)

Zonnepanelen.
Stadsraad heeft na overleg met Roel Braaksma via de mail slagvaardig gehandeld
richting raadscommissie/raadsleden. Het is nu aan de gemeenteraad om te besluiten
over de voortgang rond de aanleg zonnepanelen op het land langs de spoorlijn bij de
entree van Medemblik. Later volgt de bestemmingsplanprocedure.

b)

Kernenoverleg.
Stadsraad is teleurgesteld dat de gemeente heeft besloten de bijeenkomst van 17
juni te cancelen nadat diverse kernraden hadden aangegeven over andere, reeds
ingediende onderwerpen te overleggen.

c)

Plannen de Muiter.
De openbare presentatie van de aanpassingsplannen bij de Muiter zijn uitgesteld tot
na de vakantie.

d)

Naamgeving fietspaden.
De gemeenten heeft de suggestie voor de straatnaamgeving van twee fietspaden na
consulting met het Westfries Archief overgenomen. Het gaat om:
1. Het fietspad Zorgvlietlaan tot Brakeweg -> ‘Brakepad’.
2. Het fietspad Admiraliteitsweg naar Voorhamer -> ‘Wilgenpad’.

5

Stand van zaken.
a)

Centrumvisie.
John en Jan hebben Coördinatieteam centrumvisiegroep gemaild voorlopig even pas
op de plaats te maken. Visie Stadsraad voor de toekomst is helder. Het is nu aan de
andere deelnemers om ook eerst hun visie duidelijk te formuleren. Stadsraad is
positief over het verzoek van de centrumcoördinatie om betrokken te blijven.

b)

Medemblik aan Zee.
Op 20 juni is er een commissievergadering waarin de keuze van het college voor de
parkeerplannen centrum/oostelijk stadsdeel Medemblik zullen worden
gepresenteerd/toegelicht. Stadsraad en bewoners zullen worden uitgenodigd en
kunnen inspreken.
Wat betreft de woningbouw Kop Nieuwstraat is daags na deze vergadering de
voorzitter door de gemeente gebeld met de mededeling dat het voorontwerp
bestemmingsplan ná de komende zomervakantie ter inzage zal worden gelegd.
Daarop kunnen bezwaren/zienswijzen worden ingediend.

c)

DEK terrein.
Simon geeft een overzicht van de huidige situatie rond het DEK terrein. Hij
constateerde een merkwaardige wisseling van projectleiders omdat een er geen
duidelijk consequent verloop van de voorbereidingen kon worden gegeven. Diverse
werkzaamheden (aanleg noodweg, versperring calamiteitenfietspad, verhoging DEKterrein, druk en zwaar bouwverkeer over de dijk) lijken er toe te leiden dat er in 2020
nog geen woningen zullen worden gebouwd. Alom was er de roep om een duidelijke
nieuwsbrief over het project.

6.

Rondvraag.
Simon: Kruispunt op de dijk bij inrit naar parkeerterrein (Bestevaer, strandpaviljoen) leidt bij
zeker bij drukte tot levensgevaarlijke situaties omdat er duidelijke aanwijzingen zijn.
Geert: Onze fractie zal zoveel als kan bij de stadsraad vertegenwoordigd zijn, maar bij
drukte door veel bijeenkomsten kan dat misschien niet altijd lukken.
Rika: We hebben een barbier in Medemblik: een originele Syrische kappen, aan het
Bagijnhof. En ook aan het Bagijnhof: Een thuisbezorg.nl waar het al regelmatig
gezellig druk is met jongelui.

7.

Sluiting.
Vergadering werd te 22.00 uur gesloten.
Volgende vergaderingen na de zomer:
3 september, 1 oktober, 5 november, 3 december.

