Invullen door de griffier
voor tegen opmerkingen
paraaf

AMENDEMENT
Onderwerp:
Agendapunt:
Ingediend door:

Opties met en zonder MAZ onderzoeken
C.5 Rvs Uitvoeringsplan parkeren Medemblik (DOC-17-038538)
R. Braaksma (GB), M. Raat (VVD)

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 1 februari 2018;
Gelet op artikel 34 van het Reglement van orde voor de raad van de gemeente Medemblik 2016,
Constaterende dat:
- De parkeerbehoefte groot is in de kern Medemblik;
- De Oosthoek en Oud West en het centrum overbelast zijn;
Overwegende dat:
- Een goede parkeeroplossing in, en dicht bij het Centrum in de toekomst noodzakelijk is;
- De oplossing ondergronds parkeren de kwaliteit van het Centrum ten goede zal komen;
- Een ondergrondse parkeergarage er voor de eerste 40 jaar is;
- Deze ondergrondse parkeergarage de parkeerproblemen (deels) kan verlichten;
- Daarin ook de parkeerplaatsen van het eventuele nieuwe Stadplein kunnen worden
ondergebracht. Zodat het Stadsplein eventueel auto vrij zal kunnen zijn;
- Er in een de parkeergarage mogelijkheid geboden kan worden om de werkbusjes uit de wijken
onder te brengen. Daar staan zij in een afgesloten gedeelte, veilig tegen inbraak;
- De mogelijkheden die een parkeergarage biedt de kwaliteit van de omgeving ten goede zal
komen;
- Wij uit de gemeenschap geluiden horen dat de ruimtelijk inpakt van MAZ op weerstand stuit;
- Daarbij is de parkeerproblematiek het meest in het oog springend;
- Er ook zonder MAZ een parkeergarage nodig is om eventuele toekomstige ontwikkelingen en
verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in de omgeving van het oude stadhuis mogelijk te
maken.
Besluit het voorgestelde besluit als volgt te amenderen:
Toe te voegen aan het besluit punt 3:
1. Als optie III te onderzoeken:
a. Een optie met de ondergrondse parkeergarage in combinatie met Medemblik aan Zee
(MAZ) te verkennen;
b. Een optie waarbij afscheid van MAZ wordt genomen voor het geval dat de optie onder
a. niet realiseerbaar blijkt.
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