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Definitieve uitslagen gemeenteraadsverkiezingen

De definitieve uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen 2022 zijn bekend en is vastgesteld op:
Hart voor Medemblik: 6 zetels
CDA: 5 zetels
GemeenteBelangen: 5 zetels
VVD: 5 zetels
MORGEN!: 4 zetels
D66: 2 zetels
GROENLINKS: 1 zetel
ChristenUnie: 1 zetel
Door het gestegen inwonersaantal is er plaats voor twee extra raadsleden: van 27 naar 29. Voor
gedetailleerde informatie over de verkiezingsuitslagen, lees verder.

Lees verder

Waardebonactie van start!
Deze week startte de waardebonactie voor eigenaar-bewoners. Met de waardebon kunnen eigenaren van
een koopwoning energiebesparende producten kopen.
Wil je eerst gratis advies over waar jij de meeste energie mee kunt besparen? Vraag dan een gratis
energieadvies aan. Zo weet je welke maatregelen je kunt nemen om te besparen op jouw
energierekening!
Er zijn slechts een beperkt aantal waardebonnen beschikbaar.
Meer informatie over de waardebonactie of het gratis advies.
Ben je huurder? Er is nog budget beschikbaar. Ga naar: waardeboncode

Lees verder

Eerste vluchtelingen aangekomen in
Opperdoes
Vandaag is de eerste groep vluchtelingen aangekomen op de
opvanglocatie in Opperdoes, Huize Almere. De groep bestaat uit
diverse groepen inwoners uit Oekraïne. Ze zullen voor de periode van
maximaal zes maanden verblijven in Opperdoes. Burgemeester Frank
Streng heeft de vluchtelingen verwelkomd.

Lees verder

Het Klimaatcircus in gemeente
Medemblik; kom kijken!
Westfriesland in de toekomst. Ligt dat grotendeels onder water en
gaan we met de boot naar school of werk? Of voelt elke dag van het
jaar aan als hoogzomer en mogen we nog maar één keer in de week
douchen?
In een aanstekelijke gratis voorstelling over klimaatverandering stoeit
het Klimaatcircus met het antwoord op dit soort vragen.

Lees verder

Exploitatieovereenkomst getekend voor De
Perenlaan
Voor het nieuwbouwproject ‘De Perenlaan’ in Zwaagdijk-West is een
exploitatieovereenkomst getekend tussen de gemeente en
projectontwikkelaar USP Vastgoed. Daarin zijn afspraken vastgelegd
over het ontwikkelen van een nieuwbouwproject aan Zwaagdijk 354 in
Zwaagdijk.
De verkoop is in handen van Boekweit Olie Makelaars en Taxateurs.

Lees verder

Week van het geld
Van 28 maart tot en met 1 april is het alweer de elfde editie van de Week van het geld. Omdat de wereld
steeds digitaler wordt is het thema van de Week van het geld dit jaar: van doekoe tot digi!
Tijdens deze week wordt aandacht gevraagd voor de financiële redzaamheid van jongeren in de toekomst.
Armoede kan iedereen overkomen. Hoewel slechts een klein deel van de bevolking langdurig arm is heeft
armoede wel grote gevolgen. Het opgroeien in armoede vergroot de kans op armoede op latere leeftijd.
Lees verder

Internationale oefening Frisian Flag
Van maandag 28 maart tot en met vrijdag 8 april vindt op vliegbasis
Leeuwarden de internationale jachtvliegoefening Frisian Flag 2022
plaats. Verschillende internationale deelnemers beoefenen gedurende
twee weken complexe missies in internationaal verband.
Tweemaal per dag kiezen ongeveer 30 toestellen het luchtruim voor
een trainingsmissie. De vliegbewegingen vinden van maandag tot en
met vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur plaats.
Lees verder

Veel zwerfafval verzameld tijdens de
Landelijke Opschoondag
Zaterdag 19 maart werd voor de 20e keer de Landelijke Opschoondag
gehouden. In onze gemeente betekende dat weer veel leuke
initiatieven die -in vele gevallen gefaciliteerd door de buitendienst en
opbouwwerkers van de gemeente- plaatsvonden in verschillende
kernen van de gemeente.
Wethouder Andrea van Langen ging naar de Maria Bernadetteschool in
Medemblik om daar het startsein te geven. De kinderen met het meest verzamelde restafval wonnen een
leuke sportles van Fred Breg van sportschool Fitbybreg. In totaal deden er ruim 800 kinderen mee.

Lees verder

bekijk de fotocollage

Werken bij de gemeente Medemblik
Beleidsmedewerker Vastgoed
2 Medewerkers Publiek (2 x 22uur)
Adviseur Grondbedrijf
Juridisch Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening
2 Projectleiders Gebiedsontwikkeling
Sr Beleidsmedewerker Economische Zaken & Vastgoed
Planeconoom
Beleidsmedewerker & Medewerker Grondstoffen, E&A en Milieu
Warmteregisseur
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

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.

Vrienden -

foto: Koos Dol
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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.

