
Elektriciteitsverdeelstation Zwaagdijk
bereikt maximale capaciteit
Vorige week berichtte energieleverancier over krapte op het
stroomnetwerk van Westfriesland, waaronder Medemblik. Dit heeft
geen gevolgen voor particuliere gebruikers, maar wel voor nieuwe
grootverbruikers. Lees hier meer over capaciteit van het
stroomnetwerk in Westfriesland.

Op zondag 3 april was de presentatie van de dichtbundel 'Odes aan
Medemblik' in de Dorpskerk in Opperdoes. De bundel bestaat uit
gedichten die zijn voortgekomen uit de wedstrijd: 'Dichter van
Medemblik' die begin dit jaar werd gehouden. De Stichting Westfriese
Bibliotheken heeft de ingezonden gedichten gebundeld in een mooie
uitgave.
Het eerste exemplaar hiervan werd door wethouder Harry Nederpelt
overhandigd aan de winnares van de dichtwedstrijd: Mieke de Beer –
Koomen.

Wilt u ook een exemplaar van 'Odes aan Medemblik' hebben? Haal er dan gratis een op bij de Westfriese
bibliotheek in Medemblik, Wognum of Wervershoof.

Mevrouw Christina Stroet-Grent 100
Afgelopen zaterdag vierde Christina Stroet-Grent in Sint Jozef
Wervershoof haar 100ste verjaardag.  De burgemeester kwam haar
feliciteren. Hij bracht een kopie van haar geboorteakte mee, waarop
staat dat zij op 2 april 1922 in Onderdijk is geboren.
Altijd blij en gek op breien, deelt zij haar levensmotto met de
kinderen en kleinkinderen: 'Tevreden zijn is een groot geluk, tevreden
blijven een meesterstuk'.

Tom Beerepoot, raadslid VVD 
Felicitaties voor Hart van Medemblik
De Gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug en de inwoners van
Medemblik hebben gesproken. Hart van Medemblik begon met een zetel aan
de verkiezingen en bleek, bij het tellen van de stemmen, de grote winnaar
met maar liefst 6 zetels. Hiermede zijn zij van de kleinste partij tot de
grootste partij uitgegroeid en hebben zij maar liefst 5 nieuwe raadsleden
mogen leveren.
Vrijwel alle andere partijen zagen hun achterban, in meer of mindere mate
afnemen, en enkele daarvan moesten ook een zetel inleveren. Ik wil Hart
van Medemblik in zijn algemeenheid en Tjeu Berlijn in het bijzonder
feliciteren met hun heldere standpunten, uitstekende campagne en grote
verkiezingswinst. Voor mij is duidelijk dat zij, als gevolg van deze grote
winst, aan zet zijn en het informatie-/formatieproces mogen sturen.
De externe informateur is hier inmiddels mee begonnen en ik wens hem veel

succes bij de formatie zodat geheel Medemblik sterker uit de verkiezingen tevoorschijn komt.

Reageren op deze column: tom.beerepoot@raadmedemblik.nl
 

Werken bij de gemeente Medemblik
 

Coördinator Sociaal Domein aandachtsgebied Wmo
Medewerker Grondstoffen, Erfgoed & Archeologie
Sr Beleidsmedewerker Economische Zaken & Vastgoed
2 Projectleiders Gebiedsontwikkeling
Planeconoom
Juridisch Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening
Adviseur Grondbedrijf
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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Informatiebijeenkomst buitendijks parkeerterrein

De parkeerdruk in het centrum van Medemblik neemt toe. Reden om nieuwe parkeermogelijkheden buiten
het centrum mogelijk te maken. Er is een ontwerp gemaakt voor een nieuw buitendijks parkeerterrein
dichtbij de binnenstad van Medemblik. Deze locatie bevindt zich aan de Zuiderdijkweg, tegen het centrum
aan en biedt ruimte voor circa 265 parkeerplaatsen en mogelijkheden voor evenementen en recreatie.

Iedereen die belangstelling heeft kan het ontwerp bekijken tijdens de inloopbijeenkomst op dinsdagavond 12
april tussen 19.00 en 21.00 uur in de Bonifaciuskerk in Medemblik. Vooraf aanmelden is niet nodig. U kunt uw
vragen stellen en suggesties meegeven aan de medewerkers van het ontwerpbureau of de gemeente. 

Lees verder

Start herdenking 1572-1573 in Westfriesland
De burgemeesters van de zeven Westfriese gemeenten gaven vrijdag 1 april het startsein voor de
herdenking van de Opstand tegen de Spaanse koning die 450 jaar geleden begon.
In april start een reizende tentoonstelling, die in Medemblik te zien is in Kasteel Radboud. Er worden ook
lezingen georganiseerd en er komen programma’s voor scholen.
Een actueel overzicht van de activiteiten in de regio is hier te vinden.  

Lees verder

Lees verder

Nieuwe dichtbundel 'Odes aan Medemblik'

Lees verder

De Fluisterende Molens Challenge
Ode aan het Landschap NH viert ook in 2022 het door mensen gemaakt landschap in Noord-Holland. 'Het leven
met het water' is het centrale thema. Het team van Ode aan het Landschap presenteert donderdag 7 april
vanaf 15:00 uur op het diepste punt in Noord-Holland in de Etersheimer Braakpolder, gemeente Edam-
Volendam, het programma voor 2022 op hoofdlijnen.
Gedeputeerde Ilse Zaal, provincie Noord-Holland zal als eerste de Challenge Fluisterende Molens aan gaan.
Het Geheim Genootschap van de Fluisterende Molens is een van de overkoepelende projecten, waarbij 22
molens, verspreid over de hele provincie, in zeven te fietsen routes het verhaal over het veranderende
landschap in een 22 delige podcast vertellen.

Lees verder

Column Raadsleden aan het woord

Lees verder

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.

Tulpen in Oostwoud  -   foto: Dennis Veeken
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