Van: ……………. [mailto:………………..]
Verzonden: woensdag 19 juni 2019 15:23
Aan: Griffie Gemeente Medemblik
CC: stadsraad@ziggo.nl; Ed Meester; Luiten Plekker; Geert Mos; Siem Zeilemaker; Anneke van der
Geest; Silva Visser; Ria Manshanden; Bert de Jong; André Meester; Mark Raat; Joyce HaakmanDekker | Rodi Media
Onderwerp: commissie parkeren

Geachte parkeer commissie
Ook ik volg het probleem waar u mee worstelt. De meeste mensen voeren wel protest tegen
plannen maar geven zelden een oplossing.
U bent op zoek naar meer parkeerplaatsen voor het centrum van Medenblik, en dat kan ik mij
voorstellen. Nu is het zo dat elke plek die er bij moet komen geld gaat kosten voor '' alle
inwoners'' van de gemeente Medemblik.
Maar ook het is zo dat er in het centrum van Medemblik een parkeerterrein ligt dat voor 97%
van het jaar leeg is.( ik kan het weten) Als u die plekken ook benut zullen er minder ''nieuwe
plekken' 'bij moeten en scheelt dan geld per hoofd van alle Medemblikkers. Het kan toch niet
zo zijn dat wij Medemblikkers extra moeten betalen omdat een andere partij een heel
parkeerterrein opeist wat praktisch alleen gebruikt word voor de twee uur durende Zondag
kerk dienst maar zodra de laatste auto zijn hielen heeft gelicht de afsluitpaal weer omhoog
gaat. . Hier ligt een stuk verantwoordelijkheid voor u, maar ook uitleg in de vergadering.
In de jl. Zondagkrant stond op de '' eten en drinken'' pagina een artikel van de Bonifatiuskerk,
. Wat gelijk opviel is dat het kerk bestuur in dat zelfde artikel een ander locatie adres
vermelde. Nl; '' Bonifatiuskerk--Overtoom-- Medemblik'' , dit is waarschijnlijk een truck
om het '' parkeerterrein- kerkplein'' aan de aandacht voor u en alle Medemblikkers te
onttrekken. Maar de Bonifatiuskerk ligt niet aan de Overtoom en de Overtoom heeft niets
met de Bonifatiuskerk te maken. Het juiste adres is Bonifatiuskerk --Kerkplein 9 -PC 1671CR -- Medemblik.. Waarvan akte.
Een '' beetje dom'' zou je zeggen. (waar hebben we dat meer gehoord?) En dan druk ik mij
netjes uit !!!!
Dus commissie laat u niet in het ootje nemen door het kerkbestuur. ( ook netjes)
Een eerlijke groet, ………………….

