Invullen door de griffier
voor tegen opmerkingen

AMENDEMENT
Onderwerp:
Agendapunt:
Ingediend door:

paraaf
Invoer vergunning parkeren
C1. 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:
 Een vorm van vergunningsparkeren in de Oosthoek wenselijk is om langparkeerders te laten
uitwijken.
Overwegende dat:
 De door het college voorgestelde uitgangspunten te vergaand zijn;.
Besluit het voorgestelde besluit als volgt te amenderen:
Besluitpunt 5. Het college opdracht te geven om uiterlijk in 2020 met een uitgewerkt voorstel
parkeerregulering te komen;
Wordt vervangen door:
Besluitpunt 5 “Het college opdracht te geven om met een uitgewerkt voorstel parkeerregulering te komen dat
voldoet aan de volgende voorwaarden:
1. Vergunning parkeren in het Oostelijk stadsdeel (alle straten ten oosten van de Nieuwstraat) in te
voeren op het moment van oplevering van het uitgebreide en aangepaste parkeerterrein C, in principe
op 1-1-2020;
2. Vergunningen worden op aanvraag van inwoners door de gemeente kosteloos verstrekt voor alle auto’s
die op de peildatum van een maand voor oplevering van het bovengenoemde parkeerterrein
geregistreerd staat op de naam en locatie van de ingeschreven bewoners van de Oosthoek;
3. De vergunningen gelden dagelijks tussen 16:00 en 22:00 uur;
4. Geen vergunning te verstrekken aan auto’s die op eigen terrein kunnen parkeren;
5. Zorginstanties die ambulante zorg verlenen krijgen eveneens een vrijstelling;
6. Na verstrekking van de vergunningen vervolgens een sterfhuisconstructie te hanteren van maximaal 2
auto’s per adres (dus niet per bewoner).
Voorts te besluiten dat:
a. De gemeente ruim voor het invoermoment een informatieavond organiseert in Medemblik voor de
buurtbewoners en betrokkenen;
b. De bestaande parkeerschijfzone in het winkelgebied blijft bestaan;
c. Gehandhaafd zal worden op een veilige doorgang van hulpdiensten;
d. Daar waar dit besluit in tegenspraak is met algemene en/of specifieke kaders gaat dit besluit voor;
e. Het vergunningensysteem een halfjaar na invoering wordt geëvalueerd en de raad vervolgens zal
besluiten over een eventuele uitbreiding naar stadsdeel Oud-West;
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