Bekijk de webversie

Nieuwsbrief week 15 | 14 april 2022

Ruim 530 vrijwilligers voor hulp vluchtelingen

Vrijwilligerspunt Westfriesland plaatste op 16 maart een aanmeldformulier op de website om vrijwilligers te
werven voor hulp aan de Oekraïense vluchtelingen. Nog geen maand later hebben zich al ruim 530
vrijwilligers aangemeld. Klaas-Jan Groot, Vrijwilligerspunt: “Nog iedere dag komen er aanmeldingen binnen.
Mooi om te zien dat zoveel mensen in Westfriesland deze kwetsbare groep willen helpen.” Inmiddels is
Vrijwilligerspunt hét centrale punt waar vrijwilligers zich kunnen aanmelden als vrijwilliger.
Iedereen die zich als vrijwilliger wil aanmelden, kan dat hier doen via het aanmeldformulier.
Lees verder

Ook Medemblik zet de knop om
Door de oorlog in Oekraïne zijn we ons bewust dat we erg afhankelijk
we zijn van Russisch aardgas. Om deze afhankelijkheid minder te laten
zijn roept de Rijksoverheid op om de thermostaat op 19 graden te
zetten. Ook de gemeente Medemblik doet hier aan mee.
Gemeentesecretaris Anky Griekspoor: ‘We zijn solidair met de
bevolking uit Oekraïne. We vinden het heel erg wat daar gebeurt. We
kunnen een kleine bijdrage leveren door de verwarming van ons
gemeentehuis iets lager te zetten. Hiermee geeft de gemeente Medemblik gehoor aan de oproep van de
Rijksoverheid ‘Zet ook de knop om’. Deze oproep is aan inwoners, ondernemers en overheidsinstellingen om
de verwarming een paar graden lager te zetten. Met deze actie wordt er minder aardgas verbruikt, wat naast
een verminderde vraag naar Russisch aardgas ook een positief effect heeft op ons energieverbruik, en
daarmee het klimaat.
Lees verder

Subsidie aardgasvrije woning verlengd
Heeft u plannen om uw woning in 2022 aardgasvrij te maken? Dan
hebben wij goed nieuws. Ook dit jaar stelt de gemeente daar subsidie
voor beschikbaar.
Met deze subsidie ondersteunen we bewoners die hun woning van het
aardgas afhalen met maximaal €4.000. Deze subsidie is ook
beschikbaar voor VvE’s. Die kunnen maximaal € 2.000,- per
appartement aanvragen. De subsidie gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari 2022.
Kijk op onze website Duurzaam Medemblik voor informatie over de subsidie. Daar staat ook waar u de
subsidie kunt aanvragen.
Lees verder

Exploitatieovereenkomst getekend voor
woningbouw Abbekerk
Maandag 11 april is de exploitatieovereenkomst getekend voor het nieuwe woningbouwproject in Abbekerk
op het terrein van de voormalige gemeentewerf, de natuurijsbaan en het Nieuwe Bonte Paard. De
gemeente Medemblik heeft overeenstemming met de grondeigenaren en de lokale projectontwikkelaar
Botman Projectontwikkeling, om hier in totaal 37 nieuwe woningen te realiseren.
We organiseren in juni een informatiebijeenkomst over het project. We communiceren op een later
moment waar en wanneer en in welke vorm we deze bijeenkomst houden. Rond die tijd zal er ook een
pagina op de gemeentelijke website te vinden zijn met meer specifieke informatie over het project.

Lees verder

Afvalinzameling tijdens de feestdagen
Rond feestdagen wijzigt de afvalinzameling van HVC. Kijk vroegtijdig in
de afvalkalender in de HVC afval-app of op hvcgroep.nl wanneer jouw
bak wordt geleegd of de zakken worden opgehaald.
Op Goede Vrijdag, vrijdag 15 april, is de klantenservice van HVC op de
normale tijden bereikbaar en het afvalbrengstation is open. We
verwachten extra drukte zo vlak voor Pasen, houd rekening met een
langere wachttijd of kom op een andere dag langs.
Op tweede paasdag 18 april, komt HVC niet langs om de bakken te legen en komen zij op een andere dag
langs dan je gewend bent.
Afvalkalender

Gemeentehuis gesloten op Goede Vrijdag
en 2e Paasdag
Op Goede Vrijdag 15 april en op maandag tweede paasdag 18 april zijn
wij dicht.
Online een product of dienst regelen, bijvoorbeeld uw verhuizing
doorgeven of een melding doorgeven, kan 24 uur per dag via onze
website.

Lees verder

Westerhavensluisbrug bijna klaar
Het werk aan de Westerhaven(sluis)brug in Medemblik heeft langer
geduurd dan gepland. Dit had te maken met onderbezetting onder
personeel als gevolg van corona. De sluis wordt op vrijdag 15 april na
18:00 uur opengesteld voor wegverkeer. Scheepvaarverkeer maakt
vanaf 8 april weer gebruik van de sluis. De aankomende twee weken
wordt de bediening van de sluis-en brug getest. De brug en sluis blijven
beschikbaar voor het scheepvaart en wegverkeer. Tijdens het testen kan het zijn dat u iets langer moet
wachten dan u gewend bent bij de slagbomen. Het werkterrein wordt volgende week opgeruimd en de
puntjes worden op de i gezet.

'Spiegel je business' helpt zelfstandigen in
Westfriesland met succesvol ondernemen
Ook in 2022 kunnen alle ondernemers in Westfriesland gratis meedoen
aan het inspirerende programma 'Spiegel je business'. Het programma
start op 17 mei en bestaat uit vier online trainingen door professionele
trainers en een advies op maat. De uitdagende onderwerpen zijn
toekomstbestendig ondernemen, creatief vernieuwen, klanten vinden,
klanten binden en financieel gezond ondernemen. Door het volgen van
het programma kunnen ondernemers hun bedrijf verbeteren en
toekomstbestendig maken. Westfriese ondernemers kunnen zich nu hier aanmelden.
Aanmelden

Mijn straat in de wereld – foto expositie
Leerlingen van de 15 Allure scholen in Medemblik, Opmeer en Koggenland hebben hun eigen straat
gefotografeerd voor de foto expositie 'Mijn straat in de wereld'. Hiermee staan de scholen en de leerlingen
stil bij wat ons als mensen over de hele wereld met elkaar verbindt. Dat begint voor kinderen thuis, in de
eigen straat. De foto expositie is op 7 april officieel geopend door wethouder Joset Fit en is vanaf nu voor
iedereen te bekijken op de scholen.
Lees verder

Feestelijke start toeristisch seizoen
Donderdag 31 maart werd het toeristisch seizoen feestelijk ingeluid.
Ondanks het winterse weer, werden de ondernemers warm ontvangen
in het Oorlogsmuseum. Wethouder Harry Nederpelt verwelkomde de
ondernemers met een openingswoord.. Hij overhandigde het eerste
exemplaar van het Magazine ’Medemblik, Rijk aan Verhalen’ aan
nieuwkomer Ineke Buijsman van B&B de Groene Mus. Ook zette hij de
aanwezige leden van het Toeristisch Platform Medemblik in het
zonnetje voor hun inzet. Ondanks de coronapandemie hebben zij hun
schouders er onder gezet om Medemblik te promoten en daarin de
samenwerking tussen ondernemers onderling te versterken.
Jeroen Kor van Holland boven Amsterdam gaf vervolgens een
presentatie aan de ondernemers over de meerwaarde van het gebruik
van de social media platformen van visitmedemblik.nl en Holland
boven Amsterdam. Dit helpt ondernemers om hun zichtbaarheid te vergroten bij toekomstige bezoekers. Hij
liet dit zien door voorbeelden van behaalde resultaten in 2021 en gaf een doorkijk naar de plannen in 2022.
Coördinator toeristische marketing Anja Ippel sloot af met een korte toelichting op het jaarplan 2022.

Inloopbijeenkomst Buitendijks parkeren
goed bezocht
Dinsdag 12 april was er een inloopbijeenkomst in de Bonifaciuskerk in
Medemblik over de plannen van een nieuw multifunctioneel
parkeerterrein net buiten het centrum van Medemblik. Er waren zo’n
tachtig belangstellenden aanwezig.
De locatie bevindt zich aan de Zuiderdijkweg, tegen het centrum aan
en biedt ruimte voor circa 265 parkeerplaatsen. Het door B&W
vastgestelde ontwerp biedt naast parkeren, mogelijkheden voor
evenementen en recreatie.

Lees verder

Werken bij de gemeente Medemblik
Medewerker Secretariaat
Adviseur Communicatie
Jeugdhulpverleners
Warmteregisseur
Functioneel Beheerder Sociaal Domein
Afdelingshoofd Publiek
Afdelingshoofd Advies & Dienstverlening
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)
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
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.

Grutto’s in Oostwoud - foto: Tineke Druijf
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