
MOTIE vreemd aan de orde van de dag
Onderwerp: Houd Opperdoes leefbaar en vitaal
Agendapunt: D.1 Moties vreemd aan de orde van de dag
Ingediend door: C. Selders (CDA)
Ondersteund door: de hoofdindiener geeft aan welke namen hier vermeld moeten worden. Als dit 

niet bekend is, worden hier namen van degenen die mee willen tekenen 
vermeld. Geen voornamen, één voorletter.

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 16 december 2021;
gelet op artikel 34 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad 
gemeente Medemblik 2019,

Constaterende dat:
 De SPAR per 31 december a.s. de exploitatie in Opperdoes gaat beëindigen;
 Dit de enige essentiële winkel is in dit dorp met bijna 2000 inwoners;
 Deze SPAR, naast de verkoop van levensmiddelen, als ondersteunende voorzieningen o.a. een 

geldautomaat, PostNL-punt, OV-oplaadpunt, stomerij en slijterij biedt;
 Een van de uitgangspunten in de Detailhandelsvisie Gemeente Medemblik 2018-2023 is het “streven 

naar een optimale dagelijkse verzorging voor alle inwoners van de gemeente”. Hierbij wordt 
aangegeven dat de aanwezigheid van een supermarkt in kleine kernen van belang is voor de 
leefbaarheid, mede gelet op de vergrijzing en daardoor mogelijk verminderde mobiliteit van de 
inwoners. Op pagina 32 staat letterlijk aangegeven: “Het is van groot belang dat waar mogelijk de 
supermarktvoorzieningen in de kleine kernen behouden blijven.”;

 Rijk en Provincie in de kaders voor winkelontwikkelingen het ‘behouden van basisvoorzieningen in 
kleinere kernen’ hebben opgenomen (zie informatienota ‘Detailhandelsbeleid-actualisatie’). 

Overwegende dat:
 De supermarkt in dit dorp ook een sociaal-maatschappelijke functie heeft;
 Het voor de leefbaarheid van Opperdoes belangrijk is dat inwoners op loop- en fietsafstand hun 

dagelijkse boodschappen kunnen halen, geld kunnen pinnen, elkaar kunnen ontmoeten etc.;
 Er in aanvullende kansen gedacht kan worden t.b.v. de inwoners, zoals het bieden van een koffiecorner 

met snel internet, een mini-bieb en stagemogelijkheden voor leerlingen van SG De Dijk; 
 Voor het succesvol exploiteren van een essentiële winkel waarschijnlijk meer oppervlak nodig is dan 

het aantal m2 van de huidige locatie;
 Er qua oppervlakte (bedrijfs-/winkelvloeroppervlak) uitzonderingen gemaakt kunnen worden voor 

basisvoorzieningen in kleinere kernen wanneer dit de enige voorziening is; 
 Door het vertrek van DEEN de retailbranche in onze gemeente ‘opgeschud is’;
 De SPAR binnen een maand sluit en een zo snel mogelijke doorstart de voorkeur heeft.

Draagt het college op:
 Bij het bespreken en beoordelen van initiatieven voor een supermarktvoorziening in Opperdoes:

o Primair het behoud van een supermarkt als (essentiële) basisvoorziening voorop te stellen. 
o De leefbaarheid van het dorp hierin als zeer belangrijke factor te laten meewegen;
o Uit te gaan van kansen en mogelijkheden en dus van wat wél kan met als basis ‘ja, mits’ in 

plaats van ‘nee, tenzij’;
o Zonder uitstel tot actie over te gaan indien initiatieven worden voorgelegd.

 De raad actief op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. 

Invullen door de griffier
voor tegen opmerkingen  

paraaf



Ingediend door: 

…………………………….
C. Selders
(CDA)

Ondersteund door: 

…………………………….
(naam, geen voornamen, één voorletter)
(fractie)


