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Inzamelingsactie en samenkomst voor Oekraïne
De oorlog in Oekraïne houdt ons allemaal bezig. Daarom worden maandag 7 maart vijf bijzondere
gebouwen in de gemeente aangelicht in de kleuren van de Oekraïense vlag. Deze avond vindt ook een
samenzijn plaats, bij het gemeentehuis in Wognum. Wilt u het gevoel van medeleven omzetten in daden,
dan kunt u meedoen aan de hulpactie Medemblik helpt Oekraïne.

Lees verder

Verkiezingsdebat WEEFF en NH Nieuws

Streekomroep WEEFF organiseert op 4 maart een verkiezingsdebat in Medemblik.
Daarbij staan niet de partijprogramma’s centraal, maar de thema’s die door de bewoners zijn aangedragen.
WEEFF organiseert het debat samen met regionale omroep NH Nieuws. Kijk hier naar de liveuitzending van
het online debat dat om 19.30 uur begint.

Lees verder

Maak kennis met de lijsttrekkers
Wij publiceerden vandaag twee pagina's over de verkiezingen voor de
gemeenteraad van Medemblik.
Naast algemene informatie stellen de lijsttrekkers van de 8 politieke
partijen zich voor en vertellen zij wat hun speerpunten zijn in de
komende periode.

Klimaatbestendige nieuwbouw in Westfriesland het
nieuwe normaal

De Westfriese gemeenten hebben zich geschaard achter de ‘Intentieovereenkomst Klimaatbestendige
Nieuwbouw Metropoolregio Amsterdam (MRA) en Noord-Holland’. Dat betekent dat klimaatbestendigheid
– voorbereid zijn op onder andere hitte en wateroverlast – een standaard criterium wordt voor alle
nieuwbouwplannen in Westfriesland.
Lees verder

Kabouterwandelroute in
Abbekerk
Op woensdag 9 maart om 15:00 uur opent wethouder Joset Fit een
nieuwe en gratis kabouterwandelroute bij de Druijfplaats in Abbekerk.
Alle (groot)ouders en kinderen zijn welkom om bij de opening
aanwezig te zijn.
Lees verder

Werkzaamheden
Westerhaven(sluis)brug
Het werk aan de Westerhaven(sluis)brug in Medemblik duurt langer dan gepland.
Het scheepvaartverkeer moet weer doorgang krijgen. Daarom stellen we de sluis vanaf 8 april open voor
vaarverkeer. De tijdelijke fiets-/voetgangersbrug gaat daarom op maandag 4 april weg.
Vanaf 15 april is de restauratie van de brug klaar.

Huldiging Irene Schouten

Op vrijdag 25 februari werd Irene Schouten in Wervershoof gehuldigd. Er waren diverse sprekers, waaronder
sportwethouder Joset Fit. De dichter van Medemblik, Mieke de Beer, bracht haar een ode.
De huldiging kan je hier terugkijken.

Werken bij de gemeente Medemblik
Recruiter
Medewerkers Vergunningen APV/BW (28-30 uur) en WABO (36 uur)
Programmamedewerker Duurzaamheid
Consulent Arbeidsvoorwaarden & Rechtspositie
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
Meldingen over de leefomgeving
stoeptegel los?
lantaarnpaal kapot?
parkeerproblemen, burengerucht of andere vormen van overlast?
is er een putdeksel verdwenen?
heeft u een mening over het groenonderhoud in uw straat?
Schade aan eigendom gemeente?
U kan een melding over de leefomgeving maken op: www.fixi.nl
Dit kan ook met de Fixi-app op uw smartphone. Een melding openbare ruimte is zo gemaakt. Als inwoner
word je vervolgens direct op de hoogte gehouden van de afhandeling.
U kunt hier de Fixi-app gratis downloaden in de Appstore en Google Playstore.
Lees verder

Foto van de week
Maart: Lentekriebels
De eerste lentemaand is aangebroken. Buiten begint het langzaam weer groener te worden en de dagen
worden langer. Er is niets lekkerder dan heerlijk buiten bezig te zijn. Maakte jij een lentefoto? 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.
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foto: Tineke Druijf
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