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1 DNA Medemblik 

 

Omgeven door uitgestrekte weilanden en het zicht op het IJsselmeer ligt Medemblik, de oudste stad van 

West-Friesland. Ondanks dat het aantal inwoners voor een Nederlandse stad beperkt is (ongeveer 8.500 

inwoners), voelt het voor mensen zowel in als buiten Medemblik als een stad. Het leven is er iets 

anoniemer dan in de dorpen. Wel zit er veel organisatiekracht bij inwoners, met name als er toeristische 

activiteiten of evenementen georganiseerd moeten worden. Als het gaat om hulp en ondersteuning van 

kwetsbare doelgroepen is die zelfredzaamheid minder sterk aanwezig.  

 

Wie woont er? 

 

Op 1 januari 2013 woonden er ongeveer 8.490 inwoners in de stad Medemblik. De grootste groepen zijn 

de 25- tot 45-jarigen en 45- tot 65-jarigen (beide 27 à 28% van de totale bevolking). De groep 25- tot 45- 

jarigen zijn iets sterker vertegenwoordigd dan gemiddeld in de gemeente, de groep 45- tot 65-jarigen 

juist iets ondervertegenwoordigd. Het percentage niet-westerse allochtonen ligt duidelijk hoger (8%) 

dan het gemeentelijk gemiddelde (3%). Met name het aandeel mensen van Turkse afkomst ligt in de 

stad Medemblik hoger (5% ten opzichte van 3% gemeentebreed). 

Het gemiddelde inkomen ligt relatief laag in de stad Medemblik. Ook is het aandeel huishoudens met 

een laag inkomen (43%) aanzienlijk hoger dan gemiddeld in de gemeente (36%). Verder bestaat 56% van 

de woningvoorraad uit koopwoningen (minder dan gemiddeld in de gemeente; 69%). De gemiddelde 

WOZ-waarde ligt in Medemblik (€ 209.000) duidelijk lager dan het gemeentelijk gemiddelde 

(€ 241.000). 

 

Ligging en ruimtelijke structuur 

 

Het havenstadje Medemblik is jarenlang een zelfstandige gemeente geweest, maar is in twee fasen 

gefuseerd met de gemeenten Noord-Koggenland, Wognum, Andijk en Wervershoof tot de nieuwe 

gemeente Medemblik in 2011. Binnen 

de nieuwe gemeente ligt Medemblik in 

het uiterste noordoosten, liggend aan 

het IJsselmeer, dat zo belangrijk is 

geweest voor de geschiedenis van dit 

stadje. 

Aan de oostzijde grenst Medemblik aan 

de N240, de Markerwaardweg. Aan de 

Noordzijde vormt de Dijksweg (N239) 

de grens. Voorbij deze wegen begint 

het weidse groene uitzicht waar 

Medemblik door wordt omringd.  

Het hart van Medemblik wordt 

gevormd door de oude binnenstad. 

Hier staan vele historische panden die 

dateren van de hoogtijdagen van de haven. Midden in de oude binnenstad ligt de binnenhaven, die 

voornamelijk gevuld wordt door plezierbootjes. Aan de zuidkant van de oude stad liggen de latere 

uitbreidingswijken (Randwijk, Gildewijk, Koggenwijk, Vlietwijk en Brake). 
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Historie en economische structuur 

 

Medemblik ligt van oorsprong op een langgerekte terp op de zuidelijke oever van de Middenleek, de 

veenrivier waar de plaats zijn naam aan ontleende. In 1335 werden de stad en het kasteel door de zee 

bedreigd. Men verlegde de op de handelsterp aansluitende dijken naar achteren. Daardoor kreeg 

Medemblik een 'kaappositie', vergelijkbaar met de ligging van Enkhuizen en Stavoren. Mede daardoor 

kon Medemblik haar positie als belangrijke havenstad en handelscentrum versterken. Het kasteel 

Radboud vormde in die periode een belangrijk (toevluchts)oord, met name als de stad werd belegerd, 

zoals in de Tachtigjarige oorlog. 

Door de ingebruikname van het Noordhollandsch Kanaal in 1824 nam het belang van Medemblik als 

havenstad sterk af. Dat werd verder versterkt door de afsluiting van de Zuiderzee. In het kader van deze 

Zuiderzeewerken zijn er toen veel laaggeschoolde arbeiders vanuit het hele land (maar met name 

Friesland en Groningen) in Medemblik gevestigd. Ongeveer 30 jaar later, tijdens de wederopbouw, 

kwam er opnieuw een groep laaggeschoolde groep arbeiders zich in Medemblik vestigen. Ditmaal betrof 

het Turkse gastarbeiders die in de 

recent daarvoor gevestigde industrie 

(met name kunststof, polyester) van 

Medemblik kwamen werken. Nog 

steeds is de kunststofindustrie een 

belangrijke economische sector van de 

stad. Verder staat de stad bekend als 

een kern met veel stratenmakers. 

Tegenwoordig zijn daar ook veel 

mensen met een Turkse achtergrond in 

actief; een toonbeeld van de integratie 

in Medemblik.  

Vanaf de jaren ’60 van de 20
e
 eeuw 

begon het toerisme in Medemblik zich te ontwikkelen. Met name de ontwikkeling van de watersport 

speelde daarin een grote rol, maar ook het historische centrum, het uitgaansleven in het zomerseizoen 

en de Museumstoomtrein op het traject Hoorn-Medemblik hebben daaraan bijgedragen. Vanaf de jaren 

’80 nam dit een verdere vlucht door het organiseren van vele evenementen in het zomerseizoen.  

 

Voorzieningen / functionele structuur 

 

Zoals gezegd wordt Medemblik ondanks haar beperkte aantal inwoners als de stad binnen de gemeente 

gezien. Dat komt mede vanwege het hoge voorzieningenniveau. De meeste winkels concentreren zich in 

de Nieuwstraat. Daarnaast zijn er ook diverse cafés en restaurants in Medemblik te vinden. Verder 

beschikt de kern over een bibliotheek, filmhuis, diverse zorg- en hulpinstanties en een uitgebreid 

verenigingsleven. Met name de voetbalvereniging (FC Medemblik) kent veel leden en heeft een belang-

rijke sociale functie waar veel mensen elkaar treffen. Medemblik beschikt over vier basisscholen (zowel 

katholiek, protestants-christelijk als openbaar onderwijs) en een middelbare school (Atlas College). 

Enkele voorzieningen zijn in de afgelopen jaren als gevolg van de gemeentelijke fusie uit Medemblik 

vertrokken, zoals het gemeentehuis en het politiebureau. Dit wordt echter niet door veel mensen als 

een probleem gezien. Zo vaak hoeft men hier ook weer niet heen en steeds meer gemeentezaken 

kunnen ook via internet geregeld worden. 
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Een belangrijke economische pijler voor Medemblik is het toerisme. Dit is begonnen met de watersport. 

Inmiddels beschikt de stad met het Regatta Center over een watersportcentrum met internationale 

allure waar nationale - en internationale zeilwedstrijden worden georganiseerd. Daarnaast worden op 

het IJsselmeer nabij Medemblik jaarlijks diverse Nederlandse-, Europese- en Wereldkampioenschappen 

georganiseerd op het gebied van de zeilwedstrijdsport. Verder beschikt de gemeente over diverse 

bezienswaardigheden, zoals het Bakkerijmuseum, Stoommachinemuseum en het Kasteel Radboud. 

 

Sociale structuur / normen en waarden 

 

De inwoners van Medemblik hebben decennialang het imago gehad een ruw volk te zijn. In de jaren ’70 

was er bijvoorbeeld bij de politie in de regio niet veel belangstelling om in Medemblik gestationeerd te 

worden. Medemblik stond te boek als roerig en ruig. De oorsprong van dit imago is terug te vinden in 

het aantrekken (in meerdere fasen) van verschillende laaggeschoolde huishoudens; eerst met de 

Zuiderzeewerken, daarna met de kunststofbedrijvigheid.  

Het motto van de Medemblikker was lange tijd ‘het lukt toch niet’. Men heeft zeer lang het gevoel 

gehad altijd de boot gemist te hebben; verdwenen havenactiviteiten, een laag opleidingsniveau, de 

bouw van veel sociale huurwoningen (en maar weinig koopwoningen), laaggeschoolde bedrijvigheid. 

Lange tijd heerste er een negatief gevoel onder Medemblikkers, wat ook afstraalde op het imago dat 

anderen van Medemblik hadden.  

 

Meer eigenwaarde en zelfbewustzijn door evenementen 

Het imago is in de loop der jaren echter veranderd. Vanaf de jaren ’80 zijn er meer (luxere) 

koopwoningen gebouwd (waar middeninkomens op af zijn gekomen), de politie is strenger gaan 

optreden tijdens evenementen (waardoor alcoholmisbruik en geweldincidenten zijn teruggedrongen). 

Maar vooral de opkomst van zomerevenementen vanaf de jaren ’80 heeft een positieve verandering 

teweeggebracht. Rond deze 

periode verplaatste de meeste 

zeilsportkampioenschappen zich 

naar het nieuwe Regatta Center 

in de buitenhaven. Hierdoor 

verdween de gezelligheid en 

reuring die altijd door deze 

zeilevenementen in het centrum 

aanwezig was. Bovendien liepen 

veel middenstanders inkomsten 

mis door het vertrek van de 

zeilsport en het publiek uit de 

binnenstad. Hiervoor moesten 

andere evenementen in de 

plaats komen. De STEM (Stichting Evenementen Medemblik), een collectief, opgericht door bewoners 

en middenstanders uit Medemblik, heeft in de loop der jaren een groot aantal evenementen opgestart, 

zoals een Oldtimerdag, Romantische markten, het Truckfestival en het Korenfestival. De festivals 

trekken veel toeristen aan en hebben Medemblik zo op de kaart gezet. Wel zijn er wat bewoners die 

zich afvragen of deze evenementen niet wat teveel op de ‘Buitenpoorters’ gericht zijn en te weinig op 

de Medemblikker zelf. Een andere oud Westfries motto (‘Ben tegen’) steekt hier af en toe de kop op. 

Een evenement waar die kritiek niet voor geldt, is de harddraverij op de derde maandag in september. 

Deze dag wordt voor elke echte Medemblikker als de dag der dagen gezien. Deze paardenwedstrijd, die 
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al sinds 1842 op de Nieuwstraat in Medemblik wordt gehouden, trekt niet alleen een groot publiek aan 

(zowel dagjesmensen als paardenkenners), het evenement heeft bovendien een sociale functie. De 

harddraverij is een reünie waar zeer veel Oud-Medemblikkers jaarlijks weer naartoe komen. Sinds  

25 jaar wordt er ook een divers programma in de dagen voorafgaand aan de harddraverij georganiseerd;  

Tegenwoordig is ook de Turkse bevolking hier en daar te zien op de evenementen van de harddraverij.  

 

Beperkte zelforganisatie op het gebied van zorg en welzijn 

Ondanks dat de identiteit en eigenwaarde van de Medemblikker door de ontwikkelingen in de laatste  

20 jaar in positieve zin zijn veranderd, zijn er toch nog enkele eigenschappen van de bevolking die terug 

verwijzen naar de grote instroom van laaggeschoolde arbeidskrachten. Op het moment dat iemand hulp 

of ondersteuning nodig heeft, is de zelfredzaamheid beperkt. Inwoners van Medemblik kloppen eerder 

bij professionele organisaties aan als men hulp of verzorging nodig heeft. Daar komt bij dat de kern 

Medemblik binnen de gemeente als de stad wordt gezien. De sociale controle en betrokkenheid is 

minder groot dan in de omliggende dorpen, het geloof speelt een minder bindende rol en veel voor-

zieningen en instanties (ook op het gebied van zorg en welzijn) zijn hier gevestigd. Dit zorgt ervoor dat 

mensen met een zorgvraag eerder aankloppen bij professionele instanties dan bij hun buren of familie 

(die lang niet altijd in Medemblik woont). Nergens in de regio is het percentage burenhulp zo laag als in 

Medemblik. De vereenzaming onder ouderen is daarom een toenemend probleem. Het lukt organisaties 

zoals de ANBO of KBO ook onvoldoende om goed zicht te krijgen op de omvang van dit probleem. 

Vooral als ouderen geen behoefte hebben aan ondersteuning. 

Er zijn meerdere ouderenorganisaties in Medemblik actief die activiteiten voor ouderen organiseren. 

Een van deze organisaties is de Stichting DAS (De Actieve Senior). De hele week door organiseren zij 

activiteiten voor ouderen, waarbij veel aandacht wordt besteed aan sport en beweging. De activiteiten 

van de stichting trekken vooral veel senioren uit de stad Medemblik aan. Het lukt hen echter (nog) niet 

om de groep Turkse ouderen aan te spreken. De stichting heeft wel het idee dat deze ouderen meer dan 

autochtone Nederlanders, kunnen terugvallen op mantelzorg vanuit de eigen familie, mocht men 

behoefte krijgen aan zorg of ondersteuning.  

De zelforganisatie verschilt wel per wijk in Medemblik. Over het algemeen is de sociale cohesie onder 

inwoners van de oude binnenstad sterker dan die in de omliggende uitbreidingswijken. Over het 

algemeen wonen de mensen hier langer (er zijn minder mutaties) en men heeft een collectief belang; de 

oude historische binnenstad goed onderhouden.  

 

Dreiging sluiting Verenigingsgebouw Sint Pieter 

De beperkte gemeenschapszin is volgens bewoners ook te merken aan het feit dat de stad geen echt 

goed functionerend gemeenschapshuis heeft. Waar de omliggende dorpen over een dorpshuis 

beschikken, heeft Medemblik alleen het Verenigingsgebouw St. Pieter. Dit parochiegebouw wordt 

echter met sluiting bedreigd. De parochies in Medemblik en omliggende kernen gaan fuseren. Hierdoor 

zullen enkele gebouwen worden gesloten, mogelijk ook Sint Pieter. Veel verenigingen tasten nog in het 

duister over de toekomstplannen. De vrees is dat de verenigingen hun activiteiten in cafés verspreid 

over de stad moeten organiseren.  

De verenigingen kijken voor de oplossing naar dit conflict in eerste instantie naar de gemeente. Het is 

hun verantwoordelijkheid om voldoende accommodaties voor verenigingsactiviteiten aan te bieden. 

 

Wel veel zelforganisatie en vrijwilligers bij evenementen 

Anders is het gesteld als het gaat om de zelforganisatie bij de toeristische activiteiten. Een groot deel 

van deze evenementen en activiteiten zijn namelijk ontstaan uit particulier initiatief. Ook de Stichting 

Red Kasteel Radboud is zo ontstaan. Het kasteel is nu nog in eigendom van de Rijksgebouwendienst, 
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maar dat gaat veranderen. De Stichting heeft diverse initiatieven opgestart om zo het bezoekersaantal 

te verhogen, meer inkomsten te genereren, zodat daarmee de onderhoudskosten kunnen worden 

betaald. Zo is er een elektrische bus aangekocht die in de zomermaanden een rondje rijdt tussen de 

verschillende bezienswaardigheden van Medemblik. Hierdoor is het kasteel vrij eenvoudig te bereiken 

(waar het vroeger in de beleving van veel toeristen altijd ver weg lag).  

Ook het werven van vrijwilligers voor deze evenementen is meestal geen probleem. Als je deze mensen 

op de juiste manier benadert (vaak rechtstreeks aanspreken, de juiste communicatiekanalen gebruiken, 

zoals Facebook) dan lukt het ook om veel vrijwilligers te vinden voor de organisatie van activiteiten. Zo 

maakt het Bakkerijmuseum gebruik van de inzet zo’n 100 vrijwilligers. Mede hierdoor is het museum 

enkele jaren terug verkozen tot leukste kindermuseum van Nederland. Bovendien heeft men deze 

vrijwilligers hard nodig omdat de financiële ondersteuning vanuit de gemeente zeer beperkt is. Het gaat 

bij deze particuliere initiatieven wel om een kleine groep zeer betrokken Medemblikkers die in 

meerdere organisaties actief zijn en daarbij het voortouw nemen. Het is belangrijk dat deze groep op 

termijn ook weer opvolging van onderop krijgt. 

Over het algemeen zijn de initiatiefnemers van toeristische activiteiten tevreden over de samenwerking 

met de gemeente. De gemeente vindt het belangrijk dat Medemblik blijvend op de kaart wordt gezet 

vanwege haar toeristische aantrekkelijkheid. Wel zijn er nog enkele aandachtspunten. Ondanks dat het 

toerisme een belangrijke economische pijler is voor Medemblik wordt er nog te weinig door de 

gemeente gedaan om de verschillende evenementen, bezienswaardigheden en andere activiteiten met 

elkaar te verknopen. Vrijwel altijd moet het voortouw genomen worden door particuliere initiatief-

nemers. Bovendien verloopt de samenwerking daarbij soms traag en is de communicatie richting 

bewoners niet altijd goed (waarom duurt het enige tijd voordat een initiatief wordt gehonoreerd, een 

vergunning kan worden verleend en waarom worden bepaalde afwegingen gemaakt?). De gemeente 

zou het particulier initiatief wel wat meer mogen koesteren. 

 

Stadsraad 

De stadsraad in Medemblik bestaat sinds 2007. De raad is betrokken bij diverse ontwikkelingen die 

spelen in de gemeente. Een van de pijlers hierbij is het behoud van monumentale panden in de stad, 

zoals het voormalige stadhuis. Op toeristisch gebied is de stadsraad betrokken bij het promoten van de 

stad. Positieve ontwikkelingen daarbij is de samenwerking met de stoomtram, maar ook met de musea 

in de stad. Leuk voor de toerist / bezoeker, maar ook een prima ontwikkeling voor het toeristisch 

bedrijfsleven met zijn vele werknemers in onze stad. 

Op dit moment functioneert de Stadsraad echter niet optimaal. Het zou als een adviesorgaan voor de 

gemeenteraad moeten functioneren, maar de informatieverstrekking vanuit de gemeente is beperkt. 

Hierdoor is men niet altijd op de hoogte van zaken die spelen in de gemeente. Bovendien kan de 

Stadsraad geen bindend advies geven. De gemeenteraad kan de uitspraken dus terzijde leggen. De 

slagkracht van de Stadsraad is daardoor beperkt. Bovendien is de inwoner van Medemblik weinig 

betrokken bij de lokale politiek. Mogelijk nog een gevolg van de grote instroom van laagopgeleiden en 

de verschillende bevolkingsgroepen binnen de stad. Hierdoor lukt het de Stadsraad niet om een 

achterban te mobiliseren.  
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2 Bijlagen bij DNA 

 

De gemeente Medemblik wilde haar kernenbeleid evalueren in aanloop naar het nieuwe participatie-

beleid. Als evaluatie is een onderzoek onder alle kernraden uitgevoerd, heeft er een discussie met de 

Stadsraad over de kwaliteit van de samenwerking plaatsgevonden en is een dialoog georganiseerd met 

de corporaties die werkzaam zijn in de gemeente over de toekomst van participatie. Daarnaast biedt het 

DNA natuurlijk houvast voor de toekomst van participatie in Medemblik.  

Na een conclusie van de uitkomsten zijn hier de resultaten van deze stappen te vinden. 

  

2.1 Evaluatie kernenbeleid 

Het is maar zeer de vraag of participatie via kernraden de juiste route is om participatie vorm te geven. 

Dit ligt deels aan de ambitie van de gemeente Medemblik. Zij wil niet alleen beleidsparticipatie, waarbij 

de burger invloed uitoefent op het beleid van de gemeente (meedenken), maar ook samenwerking met 

bewoners verder vormgeven. Dit kan uitmonden in overheidsparticipatie, waarbij de overheid partici-

peert bij bewoners (meedoen) en bewoners die zelfstandig activiteiten starten (zelf doen). Hierbij rijst 

de vraag of dorpsraden zonder meer de geëigende gremia zijn om toe te werken naar maatschappelijke 

participatie en initiatief. Uit het onderzoek onder de dorpsraden blijkt dat niet iedere dorpsraad hierop 

zit te wachten. Indien zij het wel willen, verwachten veel raden een actieve rol van de gemeente, terwijl 

de gemeente juist verwacht dat bewoners zelf activiteiten starten, al dan niet gefaciliteerd door de 

gemeente. Daarnaast zijn sommige dorpsraden inactief of weten zij slecht hun achterban te bereiken. 

Tot slot kan de samenwerking tussen de gemeente en de dorpsraden versterkt worden.  

 

Ervaring gemeente 

Het doel van het Kernenbeleid is het bevorderen van bewonersparticipatie, vitaliteit en leefbaarheid in 

alle kernen van de gemeente en deze in stand te houden of daar waar mogelijk te verbeteren, onder 

meer door:  

a.  inwoners van kernen en gemeente zijn meer met elkaar betrokken bij beleid en uitvoering;  

b.  de rol van de burger als partner van de gemeente heeft meer gestalte gekregen;  

c.  versterking van sociaal klimaat (waaronder buurtbemiddeling, burgernet en burgersurveillance). 

 

Het kernenbeleid van Medemblik rust op een belangrijke peiler: de kernraden. Zij vormen de verbinding 

tussen de gemeente en de bevolking. Van de kernraden werd verwacht dat zij een kernvisie zouden 

maken. In het kernenbeleid is daarnaast geregeld dat er periodiek overleg is met bestuurders en de 

contactambtenaar. Niet iedere raad wilde of deed dat. Het belangrijkste argument van kernraden om 

het niet te doen was de tijdsinvestering. Ondanks dat het maken van de visies gefaciliteerd werd door 

studenten en een kennisplatform. Daar waar het wel gebeurde was dit het gevolg van enkele 

actiegerichte personen die de kar trokken. Een goed voorbeeld is Hauwert. Daar zijn een paar actieve 

bewoners lid van de kernraad, die ook vanuit hun professie met dorpsontwikkeling bezig zijn. Zij kennen 

weer veel bewoners en weten hen te mobiliseren. De structuur in Hauwert draagt ook bij aan goede, 

actieve kernraad. De voorzitters van diverse verenigingen zijn in de dorpsraad vertegenwoordigd. Dit 

lijkt een succesvol recept te zijn. Wel moet gezegd worden dat het met 600 inwoners makkelijker is om 

iedereen te kennen en te mobiliseren. Andersom is het niet zo dat een laag inwonertal een garantie is 

voor een goede dorpsraad.  
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Ervaring bestaande dorpsraden 

In ons onderzoek kwamen we dorpsraden in verschillende maten en soorten tegen. Grofweg zijn er drie 

typen te onderscheiden:  

- dorpsraden die midden in de gemeenschap staan en het voortouw nemen in de dorpsontwikkeling. 

Deels via zelf geïnitieerde projecten, deels via invloed op beleid en projecten van de gemeente;  

- dorpsraden die vooral reageren op beleidsvoorstellen en projecten van de gemeente. Zij slagen er 

niet altijd goed in om zich met hun achterban te verbinden; 

- dorpsraden die vanwege een gebrek aan belangstelling “slapen”.  

 

Uit de DNA’s (ook buiten Medemblik) blijkt dat kleinere, authentieke dorpen vaker een goed 

georganiseerde dorpsraad met draagvlak hebben dan de woondorpen. In de woondorpen wordt door 

veel bewoners weinig binding met de dorpsraden ervaren. Dit is geen wet van Meden en Perzen. Er zijn 

ook kleine, authentieke dorpen met een slapende dorpsraad. Wat niet wil zeggen dat bewoners niet 

actief zijn. In deze dorpen wordt vaak veel georganiseerd via de verenigingen. Er is soms geen behoefte 

aan een georganiseerde bewonersbelangengroep. In het gehele onderzoek spraken we ook bewoners 

die de kwaliteit van de dorpsraad niet goed genoeg vinden om ermee samen te werken. 

 

Huidige en gewenste rol van de dorpsraad: sterkere samenwerking gemeente 

De meeste kernraadleden geven aan nu een rol als belangenbehartiger te hebben, ze komen in actie als 

ze het niet eens zijn met een beslissing van de gemeente. Daarnaast vraagt de gemeente hen om hun 

mening bij beleid en projecten. Regelmatig starten dorpsraden zelf initiatieven, meestal zonder steun 

van de gemeente. Over het algemeen wensen dorpsraden deze rollen ook. Veel raden willen dat de 

gemeente hen vaker vraagt om hun mening bij beleid en projecten.  

Veel raden willen meer dan nu het geval is toe naar het nemen van initiatieven. Opvallend is dat veel 

dorpsraden hierbij een sterke rol van de gemeente verwachten. Zij willen samen met de gemeente aan 

projecten werken, waarbij het initiatief zeker ook bij de gemeenten mag liggen.  

 

Veel zelf doen 

Tijdens gesprekken met dorpsraden valt op dat veel dorpsraden zoekende zijn in het bepalen van hun 

rol. Dit vinden ze vaak lastig. Daarbij valt op dat veel dorpsraden erg veel werk zelf doen. Zij zijn minder 

goed in het mobiliseren van anderen om activiteiten te organiseren. In Medemblik vroegen we naar de 

wens om zelf initiatieven te starten. Daarbij viel op dat de dorpsraden vooral zélf initiatieven willen 

starten. Op de tweede plaats willen ze bewoners daarbij ondersteunen. Het aanjagen van initiatieven of 

op afstand volgen zien zij veel minder vaak als hun taak.  

 

Actieve leden vinden 

Veel dorpsraden geven aan dat het lastig is om actieve leden te vinden. Zij menen dat dit komt omdat 

weinig bewoners zich met beleid willen bezig houden, de tijd die het kost en omdat men beperkte 

interesse heeft voor het werk van kernraden. Daarnaast geven mensen aan dat de langdurige 

betrokkenheid potentiële leden tegen staat.  

Volgens raden hebben veel bewoners wel ondersteuning nodig bij het starten van initiatieven. Dit heeft 

met name te maken met de soms moeizame samenwerking met de gemeente. Tweederde van de dorps 

raden denkt dat bewoners het ook prima zonder de dorpsraad zou kunnen.  
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Kwaliteit van de samenwerking kan beter 

Goede samenwerking is een randvoorwaarde voor succesvolle participatie. Hierbij zijn vier dimensies 

relevant: vertrouwen, het spel, de spelers en het instrumentarium. Worden afspraken nagekomen, 

wordt informatie op tijd geleverd, is de contactambtenaar slagvaardig en zijn er duidelijke spelregels? 

Niet zelden is er een gebrek aan vertrouwen. De waarachtigheid van de gemeentelijke interesse in de 

mening van bewoners wordt niet zelden betwijfeld. Het spel verkeerd spelen draagt niet bij aan dit 

vertrouwen. Dit wordt regelmatig ervaren. Vaak heeft het te maken met het niet nakomen van 

afspraken. Soms is de afstand tot de politiek groot geworden, zeker bij fusiegemeenten. Een veel-

gehoord argument is dat bureaucratie, bestuur, politiek en procedures remmend werkt en bewoners 

afschrikt. 

 

Meedoen en zelf doen opbouwen?  

Medemblik wil op zoek gaan naar nieuwe vormen van samenwerking. Met de dorpsraden, met 

bestaande organisaties en met nieuwe initiatiefnemers. Deze ontwikkeling vraagt niet zozeer om 

burgerparticipatie (burgers die mee mogen doen), maar om participatie van de gehele samenleving, 

inclusief de instituties (gemeente, zorg- en welzijnspartijen, corporaties). Dit betekent dat de gemeente 

een van de participanten is. Zij staat niet meer centraal, heeft veel minder de positie om dit te kunnen 

beïnvloeden. De vitaliteit staat centraal, de mensen en organisaties die hier iets aan kunnen doen 

participeren hierin. Dit betekent dat er meer aandacht voor ontkiemende initiatieven nodig is. De rol 

van de traditionele organisaties verschuift naar ondersteuning bij de uitvoering. Uiteraard binnen enige 

grenzen, want er zijn altijd activiteiten die blijven liggen maar wel nodig zijn of waar de overheid het 

monopolie op heeft (veiligheid / geweld).  

 

 

 

Hoe organiseer je de zelforganiserende samenleving?  

Dat is niet makkelijk. Succes is nu vaak sterk persoonsgebonden en daarmee erg afhankelijk van de 

juiste mensen op de juiste plek. Zijn er methoden om initiatieven aan te jagen? Dé oplossing is er niet, 

maar er zijn wel een aantal wenken.  

De belangrijkste is om aan te sluiten bij het DNA van het dorp en te zoeken naar maatwerkoplossingen 

die de bewoners aanspreken. Aanvullend hierop kunnen de volgende stappen werken: 

• Ga op zoek naar bestaande structuren en versterk deze. Er wordt veel vanuit verenigingen georgani-

seerd. Faciliteer dat zij optimaal gaan werken. Dit betreft ook de professionele partners zoals de 

zorg- en welzijnspartijen.  

• Maar zoek ook naar andere verbanden. Zoek naar de (potentieel) actieve bewoners die nu niet bij 

de gemeente bekend zijn. 

Uitvoering 

Organisaties (corporatie, 

gemeente, zorginstelling) 

Uitvoering 

Inwoners 

Participatie 

Organisaties (corporatie, 

gemeente, zorginstelling, 

nieuwe vormen, bijv. 

coöperatie) 

Inwoners 

Uitvoering 

KIEMEN 

Traditionele participatie Kiemende samenwerking 
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• Spreek bewoners aan in hun taal. Een voorbeeld: nieuwkomers in een woondorp hebben andere 

interesses en belangen dan de oorspronkelijke bewoners in een authentiek dorp 

• Creëer urgentie. Zet een stip op de horizon. Maak duidelijk wat er straks niet meer is en dat er 

echte keuzes nodig zijn. Kijk daarom wat er in 2020 nodig is en denk terug hoe dit te bereiken is. 

Bedenk dat het voor bewoners lastig is om in verlies te denken. Hierbij kan de “knuppel-in-

hoenderhok-tactiek” helpen: vraag niet of voorzieningen kunnen verdwijnen, maar stel dat 

voorzieningen verdwijnen en vraag wat acceptabel is om NIET in hun kern te hebben. 

• Organiseer “gogme” en een duwtje. Verstrek niet zomaar subsidie, doe dit alleen onder 

versterkende voorwaarden. Of bedenk wat anders, zoals coaching door professionals. Voorbeeld, 

het omvallende verzorgingstehuis: kan alleen blijven bestaan als er genoeg vrijwilligers zijn.  

• Maak meer gebruik van het bedrijfsleven. Er zijn bedrijven die vanuit winstoogmerk diensten aan 

particuliere initiatieven verlenen. Dit varieert van een energiebedrijf dat coöperaties ondersteunt 

omdat ze dan panelen mag leveren, tot een uitvaartverzekering die leden werft voor de 

begrafenisvereniging en voor het ongedekte begrafenisonderdeel polissen afsluit.  

• Faciliteer innovatie / transitie via regelruimte en financiële middelen. 

• Maak ruimte voor tijdelijke functies die het beeld van een dorp kunnen veranderen. Dit kan 

dorpelingen anders tegen hun dorp aan laten kijken. Een leuk voorbeeld is de tijdelijke camping in 

Castricum. Via de gemeente organiseerden twee kunstenaars een tijdelijke camping in de openbare 

ruimte in het dorp. Bewoners werden uitgenodigd het mee te organiseren. Dit inspireerde 

bewoners om meer levendigheid te creëren in hun dorp. 

• Los geen probleem op dat er niet is. 

• Faciliteer dorpsraden en andere initiatieven. Projecten stranden soms op een gebrekkige samen-

werking.  

 

2.2 Onderzoek kernraden 

In september 2013 is er een onderzoek uitgevoerd onder alle kernraden van de gemeente Medemblik. 

In een enquête hebben we naar de mening van de kernraden gevraagd over hun eigen rol, de samen-

werking met de gemeente en het contact met de achterban. De enquête maakt onderdeel uit van het 

onderzoek naar de vitaliteit van de kleine kernen in de gemeenten Medemblik, Schagen, Schermer, 

Heerhugowaard en Haarlemmerliede-Spaarnwoude.  

 

Respons 

Alle leden van de kernraden (zowel actieve als slapende kernraden) in Medemblik zijn uitgenodigd om 

deel te nemen aan het onderzoek. Men kon deelnemen door de vragenlijst op internet in te vullen. 

Uiteindelijk hebben 21 leden van actieve kernraden en 5 leden van slapende kernraden de enquête 

ingevuld.  
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Hieronder ziet u de respons uitgesplitst naar kern. 

 

Tabel 1: Gemeente Medemblik. Respons enquête kernraden (naar kern en actief / slapend) 

Actief / Slapend Kernraad Aantal respondenten Percentage respons 

Actief Wognum 9 43% 

Wervershoof 3 14% 

Onderdijk 2 9% 

Hauwert 2 9% 

Twisk 1 5% 

Nibbixwoud 1 5% 

Zwaagdijk-West 1 5% 

Andijk 1 5% 

Abbekerk-Lambertschaag 1 5% 

Totaal actief 21 100% 

Slapend Benningbroek / Sijbekarspel 3 60% 

DMO 2 40% 

Totaal slapend 5 100% 

Bron: Kernradenonderzoek Companen (2013). 

 

• Negen actieve kernraden hebben meegewerkt aan het onderzoek. In totaal ging het om 

21 respondenten; van hen zijn negen werkzaam voor de kernraad Wognum. 

• Twee slapende kernraden hebben de enquête ingevuld. In totaal ging het daarbij om vijf 

respondenten. 

• De kernen Zwaagdijk Oost, Opperdoes en Medemblik hebben de vragenlijst niet ingevuld. 

 

2.3 Analyse actieve kernraden 

Gemeente goed op de hoogte? 

Als eerste is gevraagd of de gemeente Medemblik goed op de hoogte is van wat er speelt in het dorp. 

71% van de respondenten vond dat de gemeente redelijk op de hoogte is. De overige 29% vind dat de 

gemeente goed op de hoogte is.  

 

Huidige versus gewenste rol kernraad 

De actieve kernraden hebben een aantal rollen voorgelegd gekregen waarvan men moest aangeven of 

de kernraad deze rol heel vaak, regelmatig, zelden of nooit op zich neemt. Vervolgens is gevraagd of dit 

ook de rol is die de kernraad voor zichzelf wenst. Zo kunnen we zien in welke mate de huidige en 

gewenste rol van elkaar afwijken. 

 

Figuur: 2.1: Huidige rol kernraad met betrekking tot samenwerking met gemeente  
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Gewenste rol kernraad met betrekking tot samenwerking met gemeente  

 
Bron: Kernradenonderzoek Companen (2013). 

 

• De meeste kernraadleden geven aan nu een rol als belangenbehartiger en intiatiefnemer zonder 

steun van de gemeente te hebben. Dit zijn ook beide rollen die men wenst te hebben, al is het 

nemen van initiatief mét steun van de gemeente een stuk gewenster.  

• Ook de rolverdeling als initiatiefnemer met steun van de gemeente wordt vaak gewenst, maar komt 

nu maar volgens 40% van de kernraden vaak of regelmatig voor. 

• Daarnaast wenst 80% een gezamenlijke uitvoering van projecten, waarbij het initiatief bij de 

gemeente ligt. Op dit moment komt deze rolverdeling volgens slechts 20% van de kernraden op dit 

moment vaak of regelmatig voor. 

• Op de vraag of kernraden zelf beschikking willen krijgen over budget dat besteed wordt in hun kern 

lopen de meningen uiteen, er zijn zowel voor als tegenstanders.  

 

Te concluderen valt dat de kernraden hun gewenste rol primair zien als partij die reageert op 

beleidsvoorstellen of projecten van de gemeente. De belangstelling om echt mee te beslissen, zelf 

beleidsvoorstellen aan te dragen of budgetrecht te hebben, is beperkt.  

 

Contact met de gemeente 

Hoe vaak hebben de kernraden contact met de gemeente? En vindt men de frequentie van dat contact 

voldoende? 

 

Tabel 2.1: Gemeente Medemblik. Mening kernraden over frequentie contact met gemeente 

Frequentie contact 

Aantal keer per jaar 

Mening frequentie contact gemeente 

Totaal Voldoende Te weinig 

t / m 5 keer 5 6 11 (52%) 

6 - 10 keer  4 0 4 (19%) 

11 - 15 keer  1 0 1 (5%) 

16 - 20 keer  1 1 2 (10%) 

21 - 25 keer  3 0 3 (14%) 

Totaal 14 (67%) 7 (33%) 21 (100%) 

Bron: Kernradenonderzoek Companen (2013). 

 

• Ongeveer de helft van de kernraden zegt maximaal vijf keer per jaar contact te hebben met de 

gemeente. Ongeveer een kwart heeft meer dan 15 keer per jaar contact. 

• Twee derde van de kernraden vindt deze frequentie voldoende.  

• Met name bij de kernraden die zeggen vijf keer of minder per jaar contact te hebben, geeft een 

aantal mensen aan deze frequentie te weinig te vinden. 
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Wie bepaalt de agenda? 

Aan de kernraden hebben we gevraagd wiens agenda leidend is in het overleg (gemeente of kernraad). 

Hierbij is in het bijzonder gekeken naar kernraden met een sterke wens voor zelfinitiatief (zowel zonder 

als met ondersteuning van gemeente). 

 
Figuur 2.2:  Gemeente Medemblik. Wiens agenda is bepalend bij het overleg tussen kernraad en 

  gemeente, vergeleken met kernraden met een sterke wens voor zelfinitiatief 

 
Bron: Kernradenonderzoek Companen (2013). 

 

• Een ruime meerderheid van de kernraden geeft aan dat de agenda van de kernraad meestal leidend 

is in het overleg met de gemeente. 

• Dat geldt zowel voor kernraden met sterke wens voor initiatief als zonder ondersteuning vanuit de 

gemeente. 

 

Ondersteuning van gemeente 

Waaruit bestaat de ondersteuning van de gemeente? 

 

Figuur 2.3: Gemeente Medemblik. Type ondersteuning gemeente volgens kernraden 

 
Bron: Kernradenonderzoek Companen (2013). 

 

• De meeste kernraden geven aan dat de ondersteuning van de gemeente met name bestaat uit het 

geven van subsidie (91%) en de inzet van mensen (onder andere coaching en meedenken) (73%). 

 

Van de kernraden geeft 57% aan dat dit de ondersteuning is die men wenst van de gemeente; 43% 

verwacht nog andere ondersteuning. Hierbij worden de volgende zaken aangegeven:  

• ‘actiever de kernraden betrekken bij inspraak en bewonersparticipatie’; 

• ‘vaker overleg tussen gemeente en kernraad’; 

• ‘zorgvuldige communicatie met kerncoördinator’; 

• ‘meer gehoor geven aan initiatieven vanuit de kernraad’; 

• ‘meer contact tussen kernraad, college en raad’. 

 

Planning en nakomen afspraken 

Aan de kernraden is gevraagd of men benodigde informatie vanuit de gemeente tijdig toegestuurd krijgt 

en of deze informatie wel volledig is. 
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Figuur 2.4: Gemeente Medemblik. Kernraadleden over volledigheid en stiptheid van aanleveren 

 informatie door de gemeente 

 
Bron: Kernradenonderzoek Companen (2013). 

 

• Een meerderheid geeft aan dat de informatie tijdig wordt toegestuurd en volledig is (57%). 

• Een kwart geeft aan dat de informatie onvolledig en te laat wordt toegestuurd. 

 

Verder geeft 61% van de kernraadleden aan dat men voldoende tijd krijgt om te reageren op beleids- of 

projectvoorstellen. Bij 39% is dat dus niet het geval.  

 

Contact met achterban 

 

Figuur 2.5: Gemeente Medemblik. Wijze waarop de kernraad contact heeft met achterban 

 
Bron: Kernradenonderzoek Companen (2013). 

 

• De kernraad houdt vooral contact via nieuwsbrieven, websites (81%) of doordat bewoners de kern-

raad zelf weten te vinden (76%). 

• Ongeveer 20% van de kernraadleden geeft aan dat men vooral contact houdt met de achterban via 

diverse momenten. Hierbij is onder andere genoemd: op openbare vergaderingen, via het vereni-

gingsleven, of via een centraal aanspreekpunt binnen de kernraad. 

• Ongeveer een kwart van de kernraadleden geeft aan dat bewoners weinig interesse voor hun 

activiteiten tonen.  

 

Moeilijk bereikbare doelgroepen 

Van de kernraadleden geeft 62% aan dat het niet goed lukt om moeilijk bereikbare groepen, zoals 

jongeren, aan te spreken. Bij 38% lukt dit wel, onder andere door: 

• Samenwerking met jongerenwerker. 

• Aanwezigheid bij jongerenactiviteiten, zoals Huttendorp 

• Jongeren uitnodigen voor vergaderingen waar jongerenproblematiek aan de orde komt 

• Bezoeken van jongerencentrum 

• Met politie controle uitvoeren op de kermis 
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Rol kernraad ten aanzien van bewonersintiatieven 

Wat is de rol van de kernraad als bewoners met initiatieven komen om de leefbaarheid te vergroten? 

Dit hebben we niet alleen in beeld gebracht voor de totale groep kernraadleden, maar ook voor 

kernraden met een sterke wens om mee te beslissen bij beleid en activiteiten en kernraden met een 

sterke wens voor het aandragen van beleidsvoorstellen. 

 

Figuur 2.6: Gemeente Medemblik. Rol kernraad ten aanzien van bewonersintiatieven 

 
Bron: Kernradenonderzoek Companen (2013). 

 

• Veel kernraadleden geven aan vooral zelf initiatieven op te starten. 

• Kernraden met een sterke wens om mee te beslissen bij beleid of om beleidsvoorstellen aan te 

dragen geven aan dat men ook bewonersintiatieven ondersteunt. 

 

Lastig om actieve leden te vinden voor de kernraad? 

 
Figuur 2.7: Gemeente Medemblik. Redenen waarom het wel / niet lastig is om actieve leden  

 voor kernraad te werven 

 
Bron: Kernradenonderzoek Companen (2013). 

 

• Slechts 14% van de kernraadleden geeft aan dat het niet lastig is om actieve leden te vinden. 

• De belangrijkste redenen waarom het lastig is om actieve leden te vinden is, omdat men zich niet 

met beleid wil bezig houden, de tijd die het kost en omdat men beperkte interesse heeft voor het 

werk van kernraden. 

• Bij overige reden werden met name genoemd: de inhoud van het takenpakket van de kernraad is 

onvoldoende, de besluitvormingsproces duurt te lang, langdurige trajecten bij het opstellen / 

uitvoeren van beleid. 

 

Ondersteuning van bewoners bij intiatieven 

Van de kernraadleden geeft 53% aan dat bewoners ondersteuning nodig hebben bij het uitvoeren van 

initiatieven.  
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Dat komt met name door: 

• Onwetendheid van bewoners over het beleid van de gemeente (onder andere nieuws over 

Wervershoof). 

• Gemeente werkt wel eens tegen bij bewonersintiatieven, dan kan men ondersteuning van de kern-

raad wel gebruiken. 

• Bureaucratie, bestuur, politiek en procedures schrikken bewoners af. 

• Door de fusie is de gemeente zo groot geworden dat de afstand tussen burger en politiek (te) groot 

is geworden. 

 

Waaruit bestaat de ondersteuning van de kernraad aan bewoners? 

 

Figuur 2.8: Gemeente Medemblik. Gewenste ondersteuning door kernraad aan bewonersintiatieven 

 
Bron: Kernradenonderzoek Companen (2013). 

 

• De meeste hulp van de kernraad bestaat uit het samenbrengen van bewoners met andere 

bewoners en / of organisaties (90%). 

 

Van de kernraadleden denkt 62% dat deze bewonersintiatieven ook zonder ondersteuning van de kern-

raad zouden bestaan. 38% denkt echter van niet, met name vanwege: 

• De bureaucratische aspecten bij het indienen van een bewonersintiatief of om iets gedaan te 

krijgen bij de gemeente zijn te ingewikkeld. 

• De kloof tussen bewoners en gemeente is veel te groot en de gemeente doet er (te) weinig aan om 

dat te verminderen. 

• De kernraad functioneert als klankbord voor zowel gemeente als bewoners. 

 

Daarnaast denkt 67% van de kernraadleden dat bewonersintiatieven ook zonder inzet van de gemeente 

zouden bestaan. 

 

Voldoende initiatieven in het dorp? 

Van de kernraadleden vindt 48% dat er ruim voldoende intiatieven zijn om het dorp vitaal te houden. Dit 

komt volgens hen doordat: 

• er een hecht verenigingsleven is; 

• veel mensen ervan bewust zijn dat afwachten tot niets leidt. Bovendien is er veel organisatietalent 

en vrijwilligers in het dorp; 

• het een hechte gemeenschap is, waarvoor het gebruikelijk is dat men zelf initiatief neemt om iets 

gedaan te krijgen. 
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Echter, 43% vindt dat er net voldoende initiatieven zijn. Daarnaast vindt 9% dat er te weinig initiatieven 

plaatsvinden, met name doordat: 

• de binding van de inwoners met het dorp afneemt, doordat men individualistischer wordt en 

andere interesses krijgt; 

• de gemeente niet altijd mee werkt om initiatieven van de grond te krijgen / te stimuleren; 

• er geen samenhangend beleid is om het dorp leefbaar te houden. Er is behoefte aan een integrale 

dorpsvisie.  

 

De gemeente kan volgens 91% van de kernraadleden iets doen om het aantal initiatieven te vergroten 

en de dorpen vitaal te houden: 

• Via regelgeving coulant zijn bij het toestaan van initiatieven (initiatieven niet lam leggen door 

regels, legeskosten, etc.), maar ondersteunend /meedenkend optreden binnen de gestelde beleids-

kaders. 

• Sneller vergunningen afleveren en financieel ondersteunen van initiatieven. 

• Raadsleden zouden zich meer in de dropen moeten laten zien, bijvoorbeeld bij openbare 

vergaderingen in de kernen. 

• Een ‘open loket’ creëren waar bewoners met initiatieven terecht kunnen bij de gemeente en waar 

mee wordt gedacht om dit initiatief van de grond te krijgen. 

• Ondersteuning van de dorpshuizen; hier wordt veel georganiseerd. 

• Toestaan van initiatieven om in het Kreekbos meer te kunnen organiseren. 

• Meer ondersteuning van vrijwilligers. 

• In samenspraak met kernraden en bevolking dorpsvisies ontwikkelen (noot: dit is beleid van de 

gemeente geweest, niet iedere kernraad heeft dit opgepakt). 

 

Ideeën voor andere vormen van participatie dan een kernraad die goed zouden werken in uw dorp? 

• Open loket om initiatieven van bewoners in te dienen bij de gemeente. 

• Info-avonden (zoals bij de plannen voor winkelcentrum Boogerd). 

• Informele contacten en bijbehorende ontmoetingsplekken, zoals café, voetbalverenigingen of een 

school. 

• Meer samenwerking tussen (sport)verenigingen. Dit zal op termijn noodzakelijk zijn om te kunnen 

voortbestaan (bijvoorbeeld omnisportvereniging). 

 

2.4 Slapende kernraden 

Belangrijkste redenen voor de slapende kernraad 

Vier van de vijf leden van slapende kernraden geven aan dat de kernraad met namen slapend is doordat 

men niet voldoende actieve leden kan vinden. Dit komt met name doordat bewoners weinig interesse 

hebben voor het werk van de kernraad (75%). 
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Hoe zag rol slapende kernraad eruit? 

 

Figuur 2.9:  Gemeente Medemblik. Voormalige rol slapende kernraad in de samenwerking met de gemeente 

 
Bron: Kernradenonderzoek Companen (2013). 

 

Gewenste ondersteuning vanuit de gemeente 

 
Figuur 2.10:  Gemeente Medemblik. Gewenste ondersteuning door gemeente aan kernraad volgens  

 slapende kernraden 

 
Bron: Kernradenonderzoek Companen (2013). 

 

Gewenste ondersteuning bewoners door kernraad 

Drie van de vijf kernraadleden van slapende raden geven aan dat bewoners ondersteuning vanuit 

kernraden nodig hebben om initiatieven te starten. De ondersteuning zou met name moeten bestaan 

uit het samen brengen van mensen en partijen om bewonersinitiatieven verder vorm te geven en te 

ondersteunen. 

 
Figuur 2.11:  Gemeente Medemblik. Gewenste ondersteuning door kernraad aan bewoners volgens slapende 

 kernraden 

 
Bron: Kernradenonderzoek Companen (2013). 

 

De kernraadleden geven alle vijf aan dat bewonersinitiatieven ook zonder ondersteuning van zowel 

kernraad als gemeente kunnen bestaan. 
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Twee kernraadleden geven aan dat er net genoeg bewonersinitiatieven plaatsvinden om het dorp vitaal 

te houden. Drie kernraadleden geven aan dat er te weinig initiatieven plaatsvinden. 

 

2.5 Interview Stadsraad Medemblik 

In een gesprek met de Stadsraad Medemblik gingen we in op de vraag hoe de Stadsraad de samen-

werking met de gemeente ervaart. Goede samenwerking is een randvoorwaarde voor succesvolle 

participatie. We nemen hierbij vier dimensies in ogenschouw: vertrouwen, het spel, de spelers en het 

instrumentarium.  

Concluderend valt te stellen dat er op zich wel vertrouwen is, maar dat er ruimte is om dit te ver-

beteren. Dit ligt enerzijds in de structuren - de wijze waarop samenwerking georganiseerd wordt- maar 

er is met name winst te behalen op het gebied van oprechtheid. Hechten alle betrokkenen werkelijke 

waarde aan participatie?  

 

Vertrouwen  

Over het algemeen wordt er goed naar de Stadsraad geluisterd. Hun inbreng wordt serieus genomen. 

Onderling lijkt er een gezond wantrouwen te bestaan. De Stadsraad weet nooit wat zich achter de 

schermen bij de gemeente afspeelt, welke politieke machten er in het spel zijn. De Stadsraad krijgt wel 

eens de indruk dat de gemeente alleen oprecht is als participatie hen goed uitkomt.  

 

De spelers  

De Stadsraad heeft als doel om bij te dragen aan de leefbaarheid van Medemblik. De rol die ze oppakt is 

echt een adviserende. Ze zorgt daarmee voor draagvlak voor gemeentebeleid en -projecten, doet 

invloed gelden als het beter kan. Daarnaast heeft ze een signaalfunctie.  

De raad heeft het gevoel dat zij steeds meer in een uitvoerende rol wordt geduwd, deze wil ze niet. Ze is 

evenmin een gratis adviesbureau.  

De Stadsraad opereert primair reactief. Ze geeft advies op voorstellen van de gemeente, zelf werken 

raadsleden geen voorstellen of plannen uit. Evenmin organiseert de Stadsraad activiteiten.  

 

De raadsleden zijn benaderbaar. De indruk bestaat dat sommige wethouders hun eigen agenda hebben 

en participatie van de Stadsraad hierin geen plaats hoeft te hebben. De verhoudingen met de 

wethouders zijn goed, maar er wordt niet altijd veel met de inbreng van de Stadsraad gedaan.  

 

Het spel  

De Stadsraad kan mobiliseren, zo hebben ze hun plek geclaimd in de adviesgroep rondom de uitbreiding 

van het gemeentehuis. Er is informeel overleg met het presidium. Hierbij is de hand wel eens over-

speeld, zoals bij de vorige burgemeester die niet zoveel van participatie moest hebben.  

Het is soms trekken en duwen voor de Stadsraad om zaken gedaan te krijgen. De ambtelijke molen 

draait traag volgens de Stadsraad.  

Contact met de achterban wordt onderhouden via “gesprekken op de straat”. Daarnaast worden 

vergaderingen met een bepaald thema georganiseerd. De opkomst varieert, soms zijn het er weinig, 

soms wel 150. Dit hangt samen met de weerstand onder de bevolking op een thema.  

 

Het contact met de kernconsulent is goed. Vrijwel al het contact met de gemeente verloopt via deze 

consulent. Dit is op zich prima, maar de Stadsraad heeft behoefte om de verschillende wethouders 

vaker te spreken.  
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Het instrumentarium  

Er is formeel ieder jaar een overleg met het presidium. De Stadsraad geeft aan dat dit niet gehaald 

wordt.  

Informatie wordt doorgaans op tijd geleverd. Soms komt informatie te laat. Ook is het soms wel erg 

veel; het kan veel papierwerk zijn dat in korte tijd doorgenomen moet worden. Om deze reden kiest de 

Stadsraad uit wat zij het belangrijkst vindt.  

Het is voor de Stadsraad lastig om voorstellen nog aangepast te krijgen, omdat deze voldragen zijn. Dit 

werkt twee kanten op: 

- Er is inhoudelijk en procedureel onvoldoende ruimte voor discussie, als het voorstel helemaal klaar 

is. 

- De Stadsraad wordt inhoudelijk niet meegenomen in de discussie. Op een voldragen stuk is het 

moeilijker te reageren dan op concepten en deelonderwerpen.  

 

Dit is jammer omdat de kwaliteit van beleidsstukken beter wordt als ervaringsdeskundigen (bewoners) 

worden betrokken.  

De Stadsraad meent dat het raar is dat de invloed van een kleine kern even groot is als die van een grote 

kern. De mening iedere kernraad telt even zwaar gewogen, zonder rekening te houden met de 

inwonersaantallen die zij vertegenwoordigen. Iedere kern behartigt vooral de belangen van de eigen 

kern en er is weinig onderlinge samenwerking. Dit maakt dit het mogelijk om kernen tegen elkaar uit te 

spelen. 

  

2.6 Vitaliteitsscan 

Op de volgende pagina treft u de uitwerking aan van de vitaliteitsscan. 
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