Inspraakreactie Commissie ruimte 20 juni 2019 agendapunt 6.

Visie Museumstoomtram Hoorn-Medemblik op voorstel parkeren Medemblik Centrum ter
bespreking in de Commissie Ruimte op 20-6-2019
Geachte mevrouw/heer,
Graag maken wij gebruik van de mogelijkheid ons standpunt neer te leggen inzake de voorliggende
parkeerplannen van de gemeente Medemblik, zoals die op 20 juni worden besproken in de
Commissie Ruimte. Helaas kunnen wij door andere verplichtingen niet bij de bijeenkomst aanwezig
zijn. Dat neemt niet weg dat wij uiteraard groot belang hechten aan het nauwkeurig volgen ervan en
tot nader overleg bereid zijn om tot goede resultaten te komen. Ter plekke hebben wij de situatie
met de gemeente besproken en ons standpunt kenbaar gemaakt.
Om eerlijk te zijn, zijn wij bijzonder teleurgesteld in de parkeervariant, waarbij een parkeergarage op
het huidige busstation bij ons station Medemblik is voorzien. Uit de voorlopige plannen en schetsen
maken wij het volgende op:




De parkeergarage komt tot wel 3,25 meter boven maaiveld, (hoger dan onze stoomtrams!);
Het contour van de garage is zodanig dat deze tot op het perron van de stoomtram komt!
De voorgestelde garage ligt volledig over het door de stoomtram gebruikte straatspoor
heen.

Geheel los van de praktische onuitvoerbaarheid van het aldus gepresenteerde plan, achten wij het
opportuun onze verdere bezwaren ertegen uiteen zetten:





Ondanks goedbedoelde architectonische pogingen om tot een acceptabel ontwerp te
komen is een parkeergarage per definitie een object dat bijna niet in te passen valt in en
dissoneert met een historische omgeving;
De Museumstoomtram heeft recent zeer veel tijd en geld geïnvesteerd om het
stationsgebied van Medemblik kwalitatief sterk te verbeteren en passend te maken aan de
directe historische omgeving met belangrijke monumenten van de gemeente Medemblik:
Bonifatiuskerk, Omringdijk, Kropholler stadhuis en het Station zelf. Dit geheel van opvallende
monumenten aan de noordzijde van het centrum versterkt elkaar, waardoor een bijzonder
aantrekkelijke entree bestaat voor vele bezoekers van de mooie stad Medemblik. Een
parkeergarage, die deels bovengronds is aangebracht, ontneemt het zicht op deze
monumenten, verstoort de omgeving en is schadelijk voor de (toeristische) aantrekkelijkheid
van de stad;
Als grootste museale / toeristische organisatie van de gemeente Medemblik is de
Museumstoomtram continu bezig met productontwikkeling. Zo wordt er onderzocht om
nieuwe programma’s vanuit Medemblik te ontwikkelen. Grote investeringen, zoals recent en
komende winter in station Medemblik, zijn daar een voorbode van. De nieuwe perrons en
ook het reeds aanwezige straatspoor (dat vanaf komende winter beter op het overige spoor
wordt aangesloten) zijn belangrijke elementen om nieuwe programma’s vanuit Medemblik
toe te kunnen voegen. Op basis van de voorliggende informatie lijkt of deze inspanningen
bijna achteloos teniet te worden gedaan.

De Museumstoomtram pleit voor het kiezen van een veel duurzamere oplossing: buitendijks
parkeren. Zoals u weet, heeft de Museumstoomtram in de afgelopen winter beide perrons
verbeterd, verlengd en ook aan de westzijde een overpad over het spoor toegevoegd. Hierdoor is op

initiatief van de Museumstoomtram al een sterk verbeterde route richting de bestaande buitendijkse
parkeerplaats ontstaan. Als de gemeente Medemblik aanhaakt door het aanbrengen van een trap of
hellingbaan de dijk op, wordt deze route op een eenvoudige doch effectieve wijze afgemaakt. Deze
oplossing hebben wij ook aangedragen in diverse overleggen met de gemeente Medemblik, maar
zien wij helaas niet terug in de voorliggende voorstellen. De extra te lopen afstand bedraagt slechts
130 meter, ofwel ongeveer 1,5 minuut lopen!
Graag zien wij uw reacties tegemoet en vertrouwen wij erop dat u onze zienswijze zult uitdragen of
overdragen aan de commissie.
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