Verslag van de vergadering Stadsraad op 14 januari 2020 in verenigingsgebouw Sint Pieter.
Besloten deel
Opening
: 19.30 uur
Aanwezig
: Jan, Rika, Jacco, John, Robert, Dirk
- als kandidaat lid wordt genoemd Ronald Boekel, allen staan hier positief
tegenover, Ronald wordt voor de volgende vergadering uitgenodigd – actie John
- website - Robert
o nieuwsbrieven van de gemeente middels link op onze website
o domeinnaam nog steeds niet vrij, oude website ook nog in de lucht
o Jan moet nog tekstregels aanleveren
- Jan nodigt wethouder Andrea van Langen uit voor een gesprek over punten 5b en
5c
- RES bijeenkomsten – hiervoor geven Dirk, Jacco en John zich op
- Bijeenkomst Beleid Huisvesting Buitenlandse Werknemers op 16 mart te 19.00
uur gemeentehuis Wognum, Dirk en Rika gaan hierheen, John zorgt voor
aanmelding
- WOB verzoek toiletaccommodatie is binnen, stukken worden door Jan
doorgenomen om zijn zienswijze te vernemen
Openbare deel
Opening
: 20.00 uur
Aanwezig
: Jan, Rika, John, Jacco, Robert, Dirk
Gasten
: Geert Mos
Afwezig m.k.a. : Mark Raat, Claudia Selders, George van Keulen, Roel Braaksma
1.

Opening
Aanwezigen werden door voorzitter Jan welkom geheten.

2.

notulen vergadering 14 januari 2020
geen vragen/opmerkingen.

3.

Maaike Steltenpool – toeristische marketing coördinator gemeente Medemblik
Werkt 2 dagen per week in deze functie, taak is het toeristisch op de markt zetten van de
gemeente Medemblik. Zij werkt daarbij samen met het Toeristisch Platform waarin leden
aanwezig zijn vanuit recreatie, musea en cultuur. Haar opdracht is Medemblik een gezicht te
geven door een eenduidige uitstraling. Dit moet o.a. bereikt worden door het verbinden van
de eilandjes in de gemeente. Ook het op de kaart zetten va de evenementen in de gemeente
binnen Westfris en Holland boven Amsterdam hoort daarbij. Inmiddels heeft de gemeente
een eigen beeldmerk, Rijks aan Verhalen, een stadswandeling Medemblik en de website
visitmedemblik.nl. Er wordt met name gericht op ouderen en jonge gezinnen thema’s:
rust/ruimte/wandelen/fietsen. Er worden geen producten ontwikkeld.
Op de vraag hoe de resultaten geeft zij aan dat dit door interacties op Social Media wordt
gevolgd, de bezoekers op de website en de ervaringen van ondernemers. Er is wat discussie
over de start met name de nulmeting blijft daarin vaag.
Genoemd wordt het gebrek aan een VVV in de stad Medemblik. Juist dit was vroeger een
organisatie die bij uitstek Medemblik kon promoten. Een toerist zal toch naar een VVV

zoeken (noot secretaris: op enkele plaatsen wordt in de stad nog verwezen naar een VVV…)
Door mevrouw Steltenpool wordt aangegeven dat een VVV kantoor niet te exploiteren is.
Alleen in grotere steden kan een VVV in stand worden gehouden. In Enkhuizen en Hoorn zijn
de VVV’s inmiddels ook niet meer aanwezig.
7 april vindt de opening plaats van het Toeristisch Seizoen, een uitnodiging volgt.
4.

Ingekomen stukken en mededelingen
Geen.

5.

Actualiteiten
a)
centrumgroep Medemblik
Op dit moment wordt gewerkt aan een andere organisatievorm (bijv. Stichting),
Stadsraad heeft eerder aangeven geen plek daar in te willen nemen, rol is adviserend
Functie van voorzitter van de op te richten organisatie zou een betaalde zijn.
b)
bouwlocaties
DEK – geen nieuws, een eerste lading zand is gestort daarna
geen activiteiten meer
Weeshuisgronden – geen nieuws
c)
parkeren centrum – buitendijks parkeren krijgt meer vorm, toegangsweg via de dijk,
rolstoelvriendelijk oversteek van spoor is ook in voorbereiding

6.

Rondvraag
Geen.

7.

Sluiting
Vergadering werd te 21.30 uur gesloten.
Volgende vergadering dinsdag 7 april

19.30 – 20.00 uur
20.00

vergaderdata 2020: 7 april, 12 mei, 9 juni

notulist,
John Leystra

Secretariaat:

stadsraadmedemblik@ziggo.nl
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