
Lintjes bij afscheid raadsleden
Donderdagmiddag 24 maart heeft Medemblik afscheid genomen van 11
raadsleden. Burgemeester Streng sprak alle scheidende raadsleden
persoonlijk toe. Hij bedankte iedereen voor de grote inzet en
betrokkenheid.
Twee raadsleden kon hij een Koninklijke onderscheiding opspelden
vanwege hun 15 respectievelijk 16 jaar als raadslid; Ria Manshanden
(GroenLinks) en Dirk Steltenpool (VVD).

Kent u iemand in de gemeente Medemblik die ook een Koninklijke
Onderscheiding verdient? U kunt deze persoon voordragen. Voor de
Lintjesregen 2023 kunt u uw voordracht vóór 1 juni 2022 indienen.

Neem eerst contact op met de gemeente om na te gaan of uw
aanvraag kansrijk is. Daarvoor en voor andere vragen over Koninklijke
Onderscheidingen kunt u van maandag t/m vrijdag terecht bij
Kabinetszaken van het secretariaat, (0229) 8560 00 of
via kabinetszaken@medemblik.nl

Het Klimaatcircus komt naar
Wervershoof

Het Klimaatcircus toert door de regio. Op dinsdag 5 april is deze
‘vrolijke, frustrerende, gekke en opbeurende’ Westfriese voorstelling
over klimaatverandering te bewonderen in De Schoof in Wervershoof.

Gaan we in de toekomst in Westfriesland met de boot naar ons werk?
Zal elke dag van het jaar als hoogzomer aanvoelen? Het Klimaatcircus
stoeit op beeldende wijze met de antwoorden op deze vragen en
neemt het publiek mee op een klimaatreis door de tijd.

De voorstelling is gratis toegankelijk en ook geschikt voor kinderen.
Aanvang: 19.30 uur. Kijk hier voor de preview. 

Gratis muziekconcert rond
laaggeletterdheid
Om aandacht te vragen voor laaggeletterdheid is dinsdagavond 10 mei
om 19:30 uur in Schouwburg het Park in Hoorn het gratis
muziekconcert ‘Letter voor Letter’. Die avond zingen volkszanger René
Karst en voormalig BZN-zangeres Carola Smit de mooiste
Nederlandstalige liedjes. Het is een avond boordevol mooie muziek en

ontroerende verhalen over hoe het is om moeite te hebben met lezen en schrijven en hoe je daarbij geholpen
kunt worden. Voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven is veel hulp beschikbaar. Gratis kaarten
zijn hier te verkrijgen, aan de balie bij Schouwburg Het Park of via telefoonnummer: (0229) 291000. 

Cursus Peuter in Zicht!
Op 16 juni 2022 start de gratis oudercursus ’Peuter in Zicht!’. Dit is een
cursus over het opvoeden van peuters en is bedoeld voor
ouders/opvoeders van kinderen in de leeftijd van 1,5 tot 4 jaar. De
cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten en vindt plaats in Abbekerk. 

Werk voor vluchtelingen uit Oekraïne
Vluchtelingen uit Oekraïne die kunnen en willen werken,
krijgen toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Het kabinet schrapt
de verplichting om een tewerkstellingsvergunning te hebben. Wel zijn
er enkele voorwaarden om deze kwetsbare groep mensen extra te
beschermen.

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
Medewerker Grondstoffen, Erfgoed & Archeologie
Beleidsmedewerker Grondstoffen (HVC) en Milieu (Omgevingsdienst)
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!

Bekijk de webversie
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Maak kennis met de nieuwe raadsleden

Woensdag 30 maart is de nieuwe raad van Medemblik geïnstalleerd. Met het afleggen van de eed of belofte
zijn de 29 raadsleden, nieuw en oud, beëdigd als gemeenteraadslid. De Medemblikse raad telt vanaf vandaag
13 nieuwe raadsleden, 16 raadsleden zetten hun werk voort. Wie zijn het en voor welke partij zitten ze in de
raad? Kijk hier.

Wat heeft u nodig om uw woning aardgasvrij te
maken?
Vorig jaar vroegen we aan de bewoners van vier zogeheten kanswijken wat ze nodig hebben om hun
woning aardgasvrij te maken. Het gaat om de Schepenwijk uit Medemblik, Kreeklanden uit Wognum, het
centrum van Andijk en Wervershoof Oost. Uit de reacties kwam duidelijk naar voren dat zij op hun weg
naar aardgasvrij ontzorgd willen worden.
Woont u in één van de kanswijken? Laat ons dan weten hoe we u het beste kunnen ontzorgen. Wat
verwacht u van een advies of stappenplan voor het verduurzamen van uw woning? Hoe leert u het liefst
van elkaar en van deskundigen? Vul hier (directe link naar www.moventem.nl/medemblik) de vragenlijst. 
Dat kan vanaf 1 tot en met 19 april. Uw antwoorden helpen ons om het aanbod zo te ontwikkelen dat het
aansluit bij wat u nodig heeft om uw woning te verduurzamen.
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Vrijwilligersmarkt van Vrijwilligerspunt
Westfriesland
Het was gezellig druk tijdens de Vrijwilligersmarkt van Vrijwilligerspunt Westfriesland in Sportcentrum Hoorn.
Zo’n 250 bezoekers bezochten de vrijwilligersmarkt waar 50 maatschappelijke organisaties uit Westfriesland
zich presenteerden. Niet alleen werden er door diverse organisaties al enthousiaste vrijwilligers geworven. Er
werd ook volop genetwerkt tussen organisaties onderling. De bezoekers gingen met inspiratie en soms zelfs
met een leuke en passende vrijwilligersklus weer de deur uit.
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Foto van de week
April: Bloei en groei
Knoppen aan de bomen, de eerste bloemen steken al boven het gras uit waar de lammetjes spelen. De
lente is in aantocht! 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.

Japanse sierkers in Wognum  -   foto: Gemeente archief
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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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