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Meedenken over het nieuwe Verkeers- en
Vervoersplan van Gemeente Medemblik
Gemeente Medemblik moet op het gebied van verkeer en vervoer in de toekomst veilig, bereikbaar en
leefbaar blijven. Daarom maken we een nieuw beleidsplan op het gebied van mobiliteit; het Gemeentelijk
Verkeers- en Vervoersplan (GVVP). Het GVVP is een totaalvisie. Alle verkeersdeelnemers komen erin aan
bod. Inwoners, ondernemers en organisaties kunnen hun ideeën aandragen. Dit kan vanaf maandag 21
februari tot en met zondag 13 maart 2022 via: www.medemblik.nl/gvvp

Lees verder

Nieuwe datum informatiemiddag
Oosterbegraafplaats Andijk
Op 18 februari stond de informatiemiddag gepland over het groot
onderhoud Oosterbegraafplaats in Andijk. De middag is helaas afgelast
vanwege de weersomstandigheden. Deze is nu op vrijdag 4 maart in de
gereformeerde kerk in Andijk.
Er zijn twee inloopmomenten: van 14:00 uur tot 16:00 en van 16:00 tot 18.00 uur.
Lees verder

Samen aan de slag voor een schone buurt? Doe
mee op 19 maart!
Droom jij ook van een zwerfafvalvrije leefomgeving? Zonder plastic in je tuin of blikjes langs de kant van
de weg? Samen kunnen we heel wat wegprikken, dus meld je aan voor de Landelijk Opschoondag zaterdag
19 maart, dan gaan we voor een schone buurt! Iedereen kan meedoen aan de Opschoondag: alleen of
samen met de buurt. Doe je mee? Stuur dan voor 11 maart een e-mail naar zwerfafval@medemblik.nl

Lees verder

Huldiging Irene Schouten op vrijdag 25 februari
Natuurlijk wordt Irene op grootse wijze gehuldigd voor haar geweldige Olympische prestaties!
Dat gaat gebeuren op vrijdag 25 februari in Wervershoof.
Het organisatiecomité, onder leiding van Ton Schouten (Fitnessclub Nederland) heeft met ondersteuning van
de gemeente een mooi programma gemaakt.
Lees verder

Laatste duurzame waardebonnen!
Sinds 17 januari zijn er al 1100 waardebonnen aangevraagd door
huurders die hun woning graag willen verduurzamen. De bon kunnen zij
gebruiken voor kleine energiebesparende maatregelen als een LEDlamp, een tochtstrip of radiatorfolie. En, er zijn nog bonnen over! Ben
je huurder in de gemeente Medemblik, en wil je besparen op je
energierekening? Vraag dan hier een duurzame waardebon aan.
www.winstuitjewoning.nl/medemblik-huur

Lees verder

Kom Binnen Bij Bedrijven Dagen
Bedrijven in Noord-Holland Noord openen van 21 t/m 26 maart hun
deuren
Na 3 eerdere succesvolle edities wordt er dit jaar weer een Kom
Binnen bij Bedrijven Dag georganiseerd. Van 21 t/m 26 maart 2022 ontmoeten inwoners, bedrijven en
onderwijs elkaar tijdens deze Kom Binnen Bij Bedrijven Dagen (KBBBD). Bijna 100 bedrijven openen hun
deuren voor potentiële werknemers, buurtbewoners, studenten en andere belangstellenden. Inschrijven
voor bezoekers is nu mogelijk via www.kbbbd.nl.
Lees verder

Werken bij de gemeente Medemblik
Consulent Arbeidsvoorwaarden & Rechtspositie
Recruiter
Medewerkers Vergunningen APV/BW (28-30 uur) en WABO (36 uur)
Programmamedewerker Duurzaamheid
Inkoopadviseur / Startend Inkoopadviseur
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!

Lees verder

Dienstverlenen, wij maken het steeds gemakkelijker
Verkiezingen leden gemeenteraad
Informatie over het stemmen; de locaties van de stembureaus, hoe u uw
stem uitbrengt en hoe u kunt stemmen voor een ander, dit kunt u allemaal
lezen op onze website
Woensdag 16 maart kiezen we een nieuwe gemeenteraad. Begin maart
ontvangt u de uitnodiging om te komen stemmen. Om drukte bij de
stembureaus te voorkomen kunt u ook op maandag 14 en dinsdag 15 maart
stemmen in een aantal stembureaus. Kijk voor u gaat even hoe druk het is
op de stemlocaties op onze druktemeter. Binnenkort te vinden op de verkiezingenpagina.
De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. De leden van de gemeenteraad (raadsleden)
nemen alle beslissingen die voor de gemeente van belang zijn. Bijvoorbeeld over onderwijs, nieuwbouw of de
hoogte van de belastingen. Iedereen vanaf 18 jaar met een uitnodiging is welkom om zijn stem uit te
brengen.

Lees verder

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.

Medemblik, kasteel Radboud spiegeling foto: Tineke Druijf
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