
Zelftesten en mondkapjes voor
inwoners met een laag inkomen
Inwoners van Medemblik met een minimum inkomen kunnen vanaf 18
februari gratis zelftesten en mondkapjes aanvragen. Heeft u als

alleenstaande (ouder) een netto inkomen lager dan €1305,05, en als gehuwden/ samenwonenden een
inkomen lager dan € 1.871,50, dan kunt u maximaal zes zelftesten en zes mondkapjes per gezinslid bestellen
via meedoen@medemblik.nl
Zet in de mail uw naam, adres, het aantal gezinsleden én hoeveel zelftesten en mondkapjes u wilt
ontvangen. De mondkapjes en zelftesten worden één keer per week verstuurd.

Verbeterd plan voor woningbouw
Hauwert
Op dinsdag 15 februari was er een informatieavond over de
nieuwplanplannen in Hauwert. Het gaat om 11 woningen: 1 vrijstaande
2 twee-onder-een-kap en 3 betaalbare rijwoningen en 5
starterswoningen in een rij. Ondanks het slechte weer was er de
nodige belangstelling voor het verbeterde plan.

Nieuwe locatie
Er is inmiddels voor een andere locatie gekozen, aan de Tuinstraat. De eerdere locatie Hauwert/Heemraad
Witweg (land van veehouder Ruijter) kon op te weinig draagvlak rekenen bij de omgeving. Dat werd duidelijk
op een eerdere informatiebijeenkomst. Dit plan was tegenover café De Werf gesitueerd en zou in de
toekomst overlast kunnen opleveren. Na goede gesprekken met de uitbater van het café, de dorpsraad, de
ontwikkelaar en de gemeente is er voor de ontwikkeling op de Tuinstraat gekozen, op de eerdere locatie
blijft nog één markante woning over met een groot voor-en achtererf .

Meer weten? 
Wil u meer weten over het project of heeft u de bijeenkomst gemist? Neem contact op met de ontwikkelaar:
Schouten B.V. via info@matrixweb.nl

Grote opkomst inloop Slotlaan
Wervershoof
 
Op dinsdag 15 februari werd er in sportpark De Westrand informatie
gegeven over het nieuwe woningbouwproject aan de Slotlaan in
Wervershoof.
 

Zo’n 200 geïnteresseerden onder wie een groot deel jongeren en twintigers lieten zich informeren over het
plan. De gemeente Medemblik, woningcorporatie Het Grootslag en de Dorpsraad Wervershoof zijn bezig met
het ontwikkelen van een woningbouwplan met 31 woningen aan de Slotlaan in Wervershoof. Dit is de
voormalige locatie van tennisvereniging De Kaag. Het gaat om een plan met 18 koopwoningen en 13
huurwoningen.

CPO
Uitgangspunt is om het plan voor de koopwoningen samen (in collectief particulier opdrachtgeverschap) met
de aspirant kopers te ontwikkelen en realiseren. Op deze wijze krijgen de eigenaar bewoners maximale
invloed op de indeling, de kwaliteit en het ontwerp van de eigen woningen. Ruim 70 bewoners hebben zich
opgegeven als belangstellende voor het project. Het gaat vooral om mensen uit Wervershoof.

UITagenda Medemblik
Theaters, bioscopen en concertzalen zijn vanaf woensdag 26 januari
weer open tot 22.00 uur. Met een coronatoegangsbewijs en 1,5 meter
afstand kan je weer naar een concert, film of voorstelling. Ook musea
en monumenten zijn weer te bezoeken. In de UITagenda Medemblik
staan diverse uitgaangstips voor wie dichtbij huis wil genieten want:
Medemblik is Rijk aan Cultuur.

Feestelijke opening watertappunt
SG De Dijk Medemblik
Gisteren werd een watertappunt geopend op SG De Dijk in Medemblik.
Wethouder Joset Fit vulde samen met enkele leerlingen een waterfles
bij het nieuwe watertappunt op het schoolplein. Daarna volgde een
feestelijke dansclinic van JOGG-ambassadeur Juvat Westendorp.
Wethouder Joset Fit: “Water drinken is gezond. Het lijkt misschien een
klein ding, zo’n watertappunt. Maar het staat voor een veel groter
geheel, voor een gezonde leefstijl. Het is mooi dat De Dijk dit heeft
omarmd. Hopelijk is dit ook een inspiratie en een voorbeeld voor
andere scholen.” 

Het is niet alleen het schoolbestuur dat het belang van een gezonde leefstijl ziet. Ook de leerlingen van de
school zijn hier mee bezig. Zo hebben vier leerlingen het initiatief genomen tot een gezonde kantine. De
school wil dit initiatief verder doorzetten.

Gemeenteraadsverkiezingen 2022
Woensdag 16 maart 2022 kiezen we een nieuwe gemeenteraad. Om drukte
bij de stembureaus te voorkomen mag u ook op maandag 14 en dinsdag 15
maart stemmen. Twee weken voor de verkiezingen ontvangt u per post uw
stempas.
Misschien kunt u op de dagen zelf niet stemmen. Hoe u iemand anders voor
u laat stemmen, leest u op de website. Hier vindt u ook het overzicht van de
deelnemende politieke partijen.

Duik in je familiegeschiedenis
In maart en april wordt in het Westfries Archief in Hoorn een cursus
Stamboomonderzoek voor beginners / Genealogie, kapstok voor
familiegeschiedenis gegeven. De cursus bestaat uit zes dagdelen en
kost € 70,--. De cursus wordt verzorgd door de afdeling Oostelijk West-
Friesland van de Nederlandse Genealogische Vereniging.

Werken bij de gemeente Medemblik
Jeugdhulpverlener
Consulent Arbeidsvoorwaarden & Rechtspositie
Beleidsmedewerker Cultuur
Data Analist

Regelmatig zoeken wij nieuwe mensen om voor ons te komen
werken.Houd onze website in de gaten voor de nieuwste vacatures. Word
onze nieuwe collega!

Bekijk de webversie
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In gesprek over het recycle-tarief
Zaterdag 19 februari valt de belastingaanslag 2022 bij de inwoners van gemeente Medemblik op de mat.
Sinds dit jaar is er een nieuwe manier waarop de afvalstoffenheffing wordt berekend. Het recycle-tarief
met een vast- en een variabel kostendeel. De aanslag die de u nu ontvangt is inclusief het vaste tarief. Het
variabele tarief wordt volgend jaar berekend, aan de hand van het aantal ledigingen. 
Sommige inwoners hebben nog vragen over het recycle-tarief. Wethouder Dirk Kuipers ging in gesprek met
een inwoner om enkele vragen te beantwoorden. Daarbij sloot ook een afvalcoach van HVC aan. 

Heeft u ook nog vragen? Kijk dan op www.medemblik.nl/recycletarief voor meer informatie.
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Subsidie herstel en innovatie culturele sector
Op 25 januari is de regeling ‘Nadere regels subsidie herstel & innovatie culturele infrastructuur
Medemblik 2022' vastgesteld.
Het doel van de regeling is met eenmalige subsidies de lokale culturele infrastructuur ruimte te
bieden om initiatieven te ontplooien. Initiatieven die bijdragen aan herstel en/of innovatie tijdens of
na de coronacrisis. De regeling biedt ook ruimte voor culturele creatieve projecten, die speciaal in
deze tijden van corona een positieve bijdrage leveren aan de culturele sector zelf en aan inwoners en
bezoekers van de gemeente Medemblik.
De regeling is bedoeld voor (amateur) culturele organisaties met en zonder subsidie en privaat
gefinancierde culturele ondernemingen. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
 
Informatie
Ga naar onze website voor meer informatie en voor het aanvraagformulier.
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Linde Neefjes winnaar lokale voorleeswedstrijd

Linde Neefjes van basisschool De Schelp uit Wervershoof is de winnaar van de lokale ronde van De
Nationale Voorleeswedstrijd. Linde maakt nu kans om de Nationale Voorleeskampioen van 2022 te
worden.
In de Nationale Voorleeswedstrijd nemen kinderen van groep 7 en 8 het tegen elkaar op in verschillende
wedstrijdrondes. Ondanks grote uitval op scholen door corona deden er dit jaar zeven kandidaten mee in
de Gemeente Medemblik. Zij stuurden een voorleesvideo op, waarin ze een fragment voorlazen uit een
zelfgekozen boek. De jury, bestaande uit wethouder Joset Fit, Cobien Minneboo (voormalig manager bij
de Westfriese Bibliotheken) en Gea Hoogland (leerkracht BS De Hussel) koos Linde als winnaar. Linde
boeide de jury tot het einde, hield goed contact via de camera en las rustig voor.
In de volgende ronde (ook digitaal) kiest een vakjury de winnaar van Noord-Holland. 
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Dienstverlenen, wij maken het steeds gemakkelijker
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Foto van de week
 

Februari: Een mooi plaatje
Je wandelt of fietst en onderweg zie je, in je eigen omgeving, een beeld dat je doet glimlachen. Heb jij
zo'n foto? Laat het ons zien.
We zijn benieuwd naar jouw foto(‘s), gemaakt in de gemeente Medemblik! Mail je foto(‘s)
naar communicatie@medemblik.nl. Check de voorwaarden voor deelname op www.medemblik.nl/foto.
 

Een zonsondergang in Abbekerk  -   foto: Yopie van den Idsert

Bekendmakingen Collegebesluiten Gemeenteraad
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Afspraak maken

Openingstijden

Privacyverklaring

Deze e-mail is verstuurd aan Famaker@quicknet.nl.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.

U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u communicatie@medemblik.nl toe aan uw adresboek.
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