Invullen door de griffier
voor tegen opmerkingen
paraaf

AMENDEMENT
Onderwerp:
Agendapunt:
Ingediend door:

Buitendijks parkeren -variant CC.1 Rvs Parkeren Medemblik (DOC-19-155747)
S. Zeilemaker (PWF), M. Raat (VVD), R. Braaksma (GB), B. de Jong (PvdA), A. Meester
(BAMM)

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 11 juli 2019;
Gelet op artikel 33 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van
de gemeente Medemblik 2018-2020;
Gelezen hebbende het raadsvoorstel Rvs Parkeren Medemblik (DOC-19-155747);
Constaterende dat:
 de parkeerdruk in de binnenstad van Medemblik hoog is;
 dit mede veroorzaakt wordt door winkeliers, langparkeerders en bezoekers Bewoners van de
binnenstad hierdoor een parkeerprobleem hebben.
Overwegende dat:
 een mooi ingericht, goed bereikbaar parkeerterrein een absolute noodzaak is;
 de huidige locatie van het buitendijks parkeerterrein de meest logische oplossing is;
 dit de enige oplossing is die snel soelaas kan bieden;
 het buitendijks parkeerterrein, zoals het nu is, niet uitnodigt tot parkeren;
 het lijkt of het parkeerterrein door de huidige toegangsweg, zeker voor bezoekers die de situatie niet
kennen, van het centrum afgaat in plaats van ernaartoe;
 het buitendijks parkeerterrein bij herinrichting meer auto’s kan bergen.
Besluit het voorgestelde besluit als volgt te amenderen:
Besluitpunt 2. Vast te stellen het kader voor de herinrichting van het bestaande buitendijkse parkeerterrein
aan de Zuiderdijkweg (parkeerterrein C) en reconstructie rotonde bij de molen;
Wordt vervangen door:
Besluitpunt 2. Vast te stellen het kader voor de herinrichting van het bestaande buitendijkse parkeerterrein
aan de Zuiderdijkweg (parkeerterrein C) en reconstructie rotonde bij de molen dat voldoet aan de volgende
voorwaarden:
a. Opwaarderen van 58 naar 93 parkeerplaatsen of zoveel meer als mogelijk;
b. Geen touringcars op deze locatie;
c. Voorlopig wordt niet gekozen voor beveiliging en afsluiting;
d. Zo mogelijk gebruik maken van een nieuwe ontsluiting via het verbrede fiets/wandelpad aan de
binnenzijde van de dijk (zie bijlage 1.);
e. Uit te voeren als eenrichtingsweg, waarbij afvoer via Zuiderdijkweg plaatsvindt;
f. Zonodig ontsluiting tijdelijk via bestaande toegangsweg Zuiderdijk;
g. Een nieuw wandelpad (naast verbrede fietspad/wandelpad) richting de molen te creëren op de kruin
van de dijk (zie bijlage 1.);
h. Kiezen voor kwaliteit qua aankleding groen, verlichting e.d., waarbij aandacht is voor
milieuvriendelijke afvoer van hemelwater in de bodem;
i. Inrichting indien mogelijk zo uit te voeren dat terrein als evenemententerrein te gebruiken is;
j. Realisatie zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk begin 2e kwartaal 2020 gereed.
k. Het participatieniveau is informeren;
Daar waar dit besluit in tegenspraak is met algemene en/of specifieke kaders gaat dit besluit voor.
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Bijlage 1.

