
Informatiebijeenkomst in Opperdoes
Op dinsdag 15 maart aanstaande is er een informatiebijeenkomst in
Opperdoes over de opvang van Oekraïnse vluchtelingen in het
voormalig woonzorgcomplex Almere in Opperdoes.

De uitslagenavond van de gemeenteraadsverkiezingen bijwonen? 
Dat kan op woensdagavond 16 maart in het gemeentehuis in Wognum.
Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom om de uitslag van de
verkiezingen te volgen. Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd.
Het verzoek en advies is om als u komt een zelftest te doen.
U bent vanaf 22.00 uur tot 1.30 uur van harte welkom in het
Middengebouw aan de Dick Ketlaan 21 in Wognum. 

Vrijwilligers gezocht!
Na de Russische inval in Oekraïne zijn duizenden mensen op de vlucht
geslagen. Ook in Nederland zoeken Oekraïners bescherming. Nederland
vangt deze en andere vluchtelingen op. Dus ook in Westfriesland.

Hulp is hierbij hard nodig! We zijn op zoek naar vrijwilligers die een
activiteit (sport/spel/muziek/creativiteit) kunnen leiden, tolken,
vrijwilligers voor hulp bij een brief/telefoontje of voor een praatje en

vrijwilligers voor facilitaire ondersteuning (zoals spullen inzamelen/beheren).

U kunt zich via de website van het Vrijwilligerspunt registeren: www.vrijwilligerspunt.com

Cyclomedia maakt straatfoto’s in
gemeente Medemblik
In maart en april maakt het Nederlandse bedrijf Cyclomedia
Technology B.V. straatfoto’s in gemeente Medemblik. Met speciaal
uitgeruste voertuigen worden 360 graden panorama straatfoto’s
gemaakt vanaf de openbare weg.
Als bewoner kunt u een korte periode hinder hebben van de

activiteiten. De voertuigen hebben een ontheffing om ook over fietspaden, voetpaden en
voetgangersgebieden te kunnen rijden.

Einde in zicht voor herinrichting
Balkweiterhoek
Vrijdag 11 maart werden de laatste stenen gelegd in de vernieuwde
straat Balkweiterhoek in Zwaagdijk-West. Wethouder Andrea van
Langen bracht samen met uitvoerder Klaas Wiltjer van DeJongCeba BV
een bezoek om het resultaat te bewonderen.

Sporten voor iedereen
Sporten is gezond. Het verminderd stress, geeft meer energie en
verbindt mensen met elkaar. En daar hebben veel mensen behoefte
aan na de corona beperkingen. Gemeente Medemblik stimuleert
sporten voor diverse doelgroepen en op basis van inclusiviteit.
Ook als je niet meer een van de jongste bent, is bewegen nog goed
mogelijk. Bijvoorbeeld door mee te doen met een 60+
wandelbootcamp bij Aan de bak met Esther. Wethouder Joset Fit
testte het onlangs uit en was heel enthousiast.
Inwoners met een verstandelijke beperking kunnen bijvoorbeeld
terecht bij Handbalvereniging SEW. De handbalclub heeft een speciale

G-tak die elke week traint in Nibbixwoud.
Mensen die in een woonzorginstelling verblijven en kwetsbaar zijn of een chronische ziekte hebben kunnen
toch bewegen binnen de mogelijkheden die zij hebben met de Beweegtas.
 
Meer informatie:

wandelbootcamp
aangepast sporten
beweegtas
 

Vrijwilligerspunt Westfriesland
organiseert de eerste Kennisboostweek!
Heeft jouw organisatie moeite om bestuursleden te vinden? Zijn er
geen of weinig aanmeldingen van nieuwe leden of vrijwilligers?
Volg (een van) de sessies tijdens de Kennisboostweek van
Vrijwillgerspunt Westfriesland. Hierin wordt kennis gedeeld door
professionals en komen tips en ervaringen van andere organisaties aan
bod die jou kunnen inspireren en verder helpen.

De kennisboostweek vindt plaats van 28 maart tot 4 april. Er zijn 9 verschillende digitale sessies van 1 uur
gepland. Klik hier voor meer informatie en aanmelden. 

Werken bij de gemeente Medemblik
 

Recruiter
Medewerkers Vergunningen APV/BW (28-30 uur) en WABO (36 uur)
Programmamedewerker Duurzaamheid
Consulent Arbeidsvoorwaarden & Rechtspositie 

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

Nieuwsbrief week 10 | 14 maart  2022

Gemeenteraadsverkiezingen

Woensdag zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Iedereen van 18 jaar en ouder mag dan zijn of haar stem
uitbrengen op de politieke partij van zijn of haar voorkeur. Maandag en dinsdag is een beperkt aantal
stemlocaties in de gemeente open.

Stemmen is belangrijk, omdat de gemeenteraad besluiten neemt over onderwerpen die iedereen in de
gemeente aangaan. Door uw stem uit te brengen, bepaalt u mee wat er de komende jaren in de gemeente
gebeurt.

Weet u nog niet op wie u moet stemmen of wilt u meer informatie over stemlocaties of machtigen? Hier vindt
u meer infomatie

Lees verder

Kinderwandelpad van Kabouter Babbel geopend
Op woensdag 9 maart is het nieuwe kinderwandelpad bij de Druijfplaats in Abbekerk geopend. Wethouder
Fit knipte samen met enkele kinderen een slinger door die gemaakt was door kinderen van
kinderdagverblijf het Bloemenhuisje in Abbekerk. Na de officiële opening konden alle kinderen met hun
begeleiders zelf het pad van Kabouter Babbel gaan verkennen.
Het nieuwe pad is een speurtocht van 1,7 kilometer, geschikt voor jonge kinderen vanaf 3 jaar. De leuke en
leerzame opdrachten kunnen worden gedownload door het scannen van een QR-code aan het begin van de
route.
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Uitslagenavond bijwonen?
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Waardebonactie
Dinsdag 15 maart start de waardebonactie voor woningbezitters. Met de waardebonactie helpt de
gemeente Medemblik je graag jouw energierekening te verlagen.

We starten hiermee ook de waardebonactie voor eigenaar-bewoners. Met de waardebon kunnen
woningbezitters energiebesparende producten kopen. Denk hierbij aan LED lampen, bespaarstekkers, een
slimme thermostaat of een radiatorventilator. We werken hiervoor samen met Winst uit je woning.

Tijdelijk kun je ook een persoonlijk adviesgesprek aanvragen met een energiecoach van Susteen. Dit advies
bieden we je aan naast de waardebon. De energiecoach geeft advies over de energiebesparende maatregelen
die je kunt nemen in de woning. Denk hierbij aan bv. vloerisolatie, glasisolatie of aan een (hybride)
warmtepomp.

Kijk vanaf maandag 14 maart op www.winstuitjewoning.nl/medemblik-koop voor meer informatie over de
waardebonactie voor woningeigenaren.

Ben je huurder en wisselde je waardebon nog niet in?
Er is nog budget beschikbaar voor huurders. Je kunt op www.winstuitjewoning.nl/medemblik-huur je
waardeboncode opvragen. Op deze webpagina kan je de waardebon ook gelijk inwisselen.
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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 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.

Op de dijk    -       foto:  Koos Dol
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Privacyverklaring

Deze e-mail is verstuurd aan p.aker@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.

https://gemeentemedemblik.email-provider.nl/link/779rxgmarv/vxyyoi0rgk/8eg30uewfz/xhi6tghyv9/ema4ft4k1v
https://gemeentemedemblik.email-provider.nl/link/779rxgmarv/vxyyoi0rgk/llt5geahyn/xhi6tghyv9/ema4ft4k1v
https://gemeentemedemblik.email-provider.nl/link/779rxgmarv/vxyyoi0rgk/40o3j67nbn/xhi6tghyv9/ema4ft4k1v
https://gemeentemedemblik.email-provider.nl/link/779rxgmarv/vxyyoi0rgk/qln5vpvi33/xhi6tghyv9/ema4ft4k1v
https://gemeentemedemblik.email-provider.nl/link/779rxgmarv/vxyyoi0rgk/7d5hl2ainf/xhi6tghyv9/ema4ft4k1v
https://gemeentemedemblik.email-provider.nl/link/779rxgmarv/vxyyoi0rgk/4ermdoglhi/xhi6tghyv9/ema4ft4k1v
https://gemeentemedemblik.email-provider.nl/link/779rxgmarv/vxyyoi0rgk/zwour3dsug/xhi6tghyv9/ema4ft4k1v
https://gemeentemedemblik.email-provider.nl/link/779rxgmarv/vxyyoi0rgk/dugpjob1fk/xhi6tghyv9/ema4ft4k1v
https://gemeentemedemblik.email-provider.nl/link/779rxgmarv/vxyyoi0rgk/j7lhxe5jrf/xhi6tghyv9/ema4ft4k1v
https://gemeentemedemblik.email-provider.nl/link/779rxgmarv/vxyyoi0rgk/cxvxu27x8k/xhi6tghyv9/ema4ft4k1v
https://gemeentemedemblik.email-provider.nl/link/779rxgmarv/vxyyoi0rgk/drude7lvv3/xhi6tghyv9/ema4ft4k1v
https://gemeentemedemblik.email-provider.nl/link/779rxgmarv/vxyyoi0rgk/hfzrjfrxos/xhi6tghyv9/ema4ft4k1v
https://gemeentemedemblik.email-provider.nl/link/779rxgmarv/vxyyoi0rgk/04a4pouacf/xhi6tghyv9/ema4ft4k1v
https://gemeentemedemblik.email-provider.nl/link/779rxgmarv/vxyyoi0rgk/ar961qbnae/xhi6tghyv9/ema4ft4k1v
https://gemeentemedemblik.email-provider.nl/link/779rxgmarv/vxyyoi0rgk/x4vg00gu2p/xhi6tghyv9/ema4ft4k1v
https://gemeentemedemblik.email-provider.nl/link/779rxgmarv/vxyyoi0rgk/e4lcln1uo6/xhi6tghyv9/ema4ft4k1v
https://gemeentemedemblik.email-provider.nl/link/779rxgmarv/vxyyoi0rgk/5owlvkl3jm/xhi6tghyv9/ema4ft4k1v
https://gemeentemedemblik.email-provider.nl/link/779rxgmarv/vxyyoi0rgk/fshthcguih/xhi6tghyv9/ema4ft4k1v
https://gemeentemedemblik.email-provider.nl/link/779rxgmarv/vxyyoi0rgk/dkpwyetyvb/xhi6tghyv9/ema4ft4k1v
https://gemeentemedemblik.email-provider.nl/link/779rxgmarv/vxyyoi0rgk/csc1kjdtjn/xhi6tghyv9/ema4ft4k1v
https://gemeentemedemblik.email-provider.nl/link/779rxgmarv/vxyyoi0rgk/crtvvuwsh1/xhi6tghyv9/ema4ft4k1v
https://gemeentemedemblik.email-provider.nl/link/779rxgmarv/vxyyoi0rgk/r4kzaduwu7/xhi6tghyv9/ema4ft4k1v
https://gemeentemedemblik.email-provider.nl/link/779rxgmarv/vxyyoi0rgk/sfdwekcjx8/xhi6tghyv9/ema4ft4k1v
https://gemeentemedemblik.email-provider.nl/link/779rxgmarv/vxyyoi0rgk/7cxt2fxctj/xhi6tghyv9/ema4ft4k1v
https://gemeentemedemblik.email-provider.nl/link/779rxgmarv/vxyyoi0rgk/cphebdvqav/xhi6tghyv9/ema4ft4k1v
https://gemeentemedemblik.email-provider.nl/link/779rxgmarv/vxyyoi0rgk/d7xljakyxs/xhi6tghyv9/ema4ft4k1v
https://gemeentemedemblik.email-provider.nl/link/779rxgmarv/vxyyoi0rgk/5qyv7gupr3/xhi6tghyv9/ema4ft4k1v
https://gemeentemedemblik.email-provider.nl/link/779rxgmarv/vxyyoi0rgk/cgz5yb9qnm/xhi6tghyv9/ema4ft4k1v
https://gemeentemedemblik.email-provider.nl/link/779rxgmarv/vxyyoi0rgk/1gcuy3dcmd/xhi6tghyv9/ema4ft4k1v
https://gemeentemedemblik.email-provider.nl/link/779rxgmarv/vxyyoi0rgk/hk2w7now71/xhi6tghyv9/ema4ft4k1v
https://gemeentemedemblik.email-provider.nl/link/779rxgmarv/vxyyoi0rgk/rkuoqvxxcn/xhi6tghyv9/ema4ft4k1v
https://gemeentemedemblik.email-provider.nl/link/779rxgmarv/vxyyoi0rgk/dezpwxopjf/xhi6tghyv9/ema4ft4k1v
https://gemeentemedemblik.email-provider.nl/link/779rxgmarv/vxyyoi0rgk/axcvgqsh11/xhi6tghyv9/ema4ft4k1v
https://gemeentemedemblik.email-provider.nl/link/779rxgmarv/vxyyoi0rgk/gwrscriotx/xhi6tghyv9/ema4ft4k1v
https://gemeentemedemblik.email-provider.nl/link/779rxgmarv/vxyyoi0rgk/rqclbkllui/xhi6tghyv9/ema4ft4k1v

