
 

 
 
Notulen:   
 

Openbare Stadsraadvergadering d.d. 25-01-2017, locatie Weeshuis Monnickendam 
 
Aanwezig: Roel Bijlsma, Rob van Duuren (voorzitter), Daan Hamburger, Gré Lambalk,  
Assam Langenberg, Menno van der Linden, Simon Ooms, Gerrit Oosting, Greta Out,  
Afwezig: Elly Rooth,Kitty Tobias 
Gasten: Huub Beckers, Jans Berger Titia Leewis, Arthur Hulsebos,  Cees de Wilde, familie Roos 
 

 
1. Opening, mededelingen en vaststellen notulen 7 december 2016 

• Rob opent de vergadering.  
• Kitty Tobias stond in de notulen verkeerd genoemd. Ze is lid en geen gast. 
• De notulen zijn goed gekeurd. 
• Opmerkingen mbt de actielijst. Alle actiepunten m.u.v. punt 3 (Afspraak maken met Greta over 

reactie aan Gemeente inzake antwoord op visiedocument) zijn uitgevoerd.  
• Simon benadrukt nog een keer dat hij de locatiemanager is en dus verantwoordelijk voor de 

afspraken met het Weeshuis. 
• Roel merkt op dat hij belangrijke informatie heeft ontvangen van de eilandraad op Marken. 

 
2. Uiteenzetting door de interim voorzitter over de visie van de opzet en inrichting van de 

Stadsraad 
• Rob licht zijn visie op de positie van de Stadsraad en de beoogde veranderingen.  

o Stadsraad is in een moeilijke positie. Er is eerder besproken dat er een keuze gemaakt 
moest worden tussen de Stadsraad opheffen of voortzetten als een slapende Stadsraad. 
Nu is er een moment van bezinning aangebroken:  

� Terug naar de basis; 
� Er moet gerevitaliseerd worden; 
� Het is geen representatieve afspiegeling van de huidige bewoners van 

Monnickendam.  
o Bovenstaande betekent dat alle lopende projecten on hold gezet moeten worden en dat 

er op korte termijn een nieuw kernbestuur moet komen. 
o Het nieuwe bestuurd moet voor 1 februari gerealiseerd zijn. 
o Revitalisatie kan bewerkstelligd worden door: 

� Verbeterede informatievoorziening naar de burger; 
� Verenigen van burgerrechten; 
� Gemeente tot verantwoording roepen. 

o Dit moet leiden tot een gewenste uitbreiding van de achterban van 500 leden. Op den 
duur een uitbreiding van 2000 à 3000 leden. 

o Het nieuwe plan gaat duidelijker in op wie we zijn en waar we voor staan. 
o Uit de 9 kernen (Binnenstad, Oranjewijk, Markgouw, Ringshemmen, ’t Spil, Ooster Ee, 

Binnengouw, Buitengouw, Verspreide huizen, De Purmer) moet er een dagelijks bestuur 

worden gekozen, zodat er niet alleen bestuursleden uit Oud Monnickendam zijn.  

 
• Acties zullen onder andere zijn: 

o Acquisitiespot bij Omroep PIM; 
o Column in Prettig Weekend;  
o Lanceren van een App 

 
• Volgend op bovenstaande uiteenzetting werden de volgende vragen gesteld/opmerkingen 

gemaakt. 



 

o Naar aanleiding van het stopzetten van de lopende dossiers, vraagt Greta hoe het 
verder gaat met het verkeersplan. Gerrit is van mening dat dit plan continuïteit verdient. 
Afgesproken wordt dat Rob binnen een week een afspraak met Greta en Gerrit zal 
maken om dit dossier te bespreken. Immers, in februari wil de gemeente het overleg 
over een breed gedragen verkeersplan voor de binnenstad starten. 

o Huub Beckers merkt op dat de Stadsraad nooit een goede representatieve afspiegeling 
is geweest van alle kernen. 

o Rob en Arthur stellen voor aan het nieuwe bestuur te laten welke lopende en nieuwe 
dossiers behandeld zullen worden.  
 

 
3. Rondvraag 

• Arthur merkt op dat de Stadsraad zich tot 3 dossiers moet beperken. 
• Asam staat achter de nieuwe plannen. 
• Titia wenst het nieuwe bestuurd succes. 
• Simon benadert Tom Meijer om informatie over de Stadsraad te verspreiden via de 

mededelingen borden van de buurtverenigingen. 
• Er wordt voorgesteld om reclame voor de Stadsraad via de kalender van het SPW te maken. 
• Daan staat achter de nieuwe plannen van het bestuur en bedankt Titia voor haar jarenlange 

inzet als secretaris. 
 
8. Sluiting en volgende vergadering 

De volgende vergadering van de Stadsraad vindt plaats op 29 maart 2017 tenzij er aanleiding is om 
eerder te vergaderen. 
 
 
Opgesteld door : Daan Hamburger (29-1-2017) 
 

 
 

Actielijst: 

1. Nieuwe bestuursleden benaderen Rob 
2. Bespreken dossier verkeersplan Rob/Greta/Gerrit 
3. Benaderen Tom Meijer Simon 
 
 


