
De oranje kleding en de vlag mag weer uit de kast, want op 27 april is
het Koningsdag. Dit jaar vieren we weer de verjaardag van de koning
en is Koningsdag weer helemaal als vanouds.
In de gemeente zijn verschillende activiteiten gepland zoals de
vrijmarkten, een spelletjesmarkt en nog veel meer. Kijk in het schema
wat er in jouw kern wordt georganiseerd.
Voor het actuele programma verwijzen wij naar de website of
Facebook van jouw lokale Oranjevereniging.

Het asfalt wordt vervangen op een deel van de Europasingel in
Wervershoof. Op maandag 2 mei wordt vanaf de rotonde Simon
Koopmanstraat tot de kruising Europasingel/Slotlaan de toplaag van
het asfalt verwijderd. Op de Europasingel is er voor een deel van de
dag enige verkeershinder.
Woensdag 4 mei wordt de nieuwe toplaag aangebracht. De
Europasingel is tot de kruising Slotlaan op deze dag afgesloten.
De kruising Slotlaan/Europasingel blijft open. Er wordt een
omleidingsroute aangegeven.

Afvalinzameling tijdens Koningsdag
Op Koningsdag (27 april) komt HVC niet langs om de bakken te legen en
komen zij op een andere dag langs dan je gewend bent. Wil je weten
op welke dag jouw bak geleegd wordt? Download de HVC afval-app of
kijk in de online afvalkalender op hvcgroep.nl/afvalkalender en vul je
postcode en huisnummer in. In de app kan je er ook voor kiezen om
een melding te ontvangen wanneer HVC langskomt en kan je opzoeken
welk afval in welke bak hoort. Op feestdagen is het afvalbrengstation

gesloten. 

De mei- en zomervakantie komen er aan, dus we zien de drukte aan
onze balies (weer) oplopen. Met Koningsdag, Hemelvaart en Pinksteren
in het vooruitzicht neemt het aantal mogelijkheden voor een afspraak
af. Het gemeentehuis is op feestdagen gesloten. Plan het vervangen
van uw reisdocument daarom tijdig, maar niet te vroeg.  Vervang uw
paspoort of ID-kaart geen maanden voor de verloopdatum, kom pas
langs als het echt nodig is. Daarmee spreiden we met elkaar de drukte
en proberen we iedereen zo snel mogelijk van dienst te zijn. 

Werken bij de gemeente Medemblik
 

Jeugdhulpverlener in Medemblik? Kom kennismaken op donderdag 12
Mei!
Jeugdhulpverleners
Adviseur Communicatie
Coördinator Sociaal Domein - maatschappelijk werk & preventie
Coördinator Sociaal Domein aandachtsgebied Wmo
Recruiter
Functioneel Beheerder Sociaal Domein
Medewerker Secretariaat
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!

Bekijk de webversie
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De kranslegging van basisschool de Koet

Afgelopen week was de kranslegging van groep 8 van basisschool de Koet, met Peter Sasburg, burgemeester
Frank Streng en leerkracht Marjon Steenbeek.
Iedereen is met elkaar in gesprek gegaan over onderduiken in Westfriesland tijdens de Tweede Wereldoorlog,
het leven in vrijheid toen en nu en de grote verschillen in de wereld.
Zei hebben een krans neergelegd bij het oorlogsmonument die door de school is geadopteerd.

Activiteiten Koningsdag 2022

Activiteitenschema

Wegwerkzaamheden Europasingel Wervershoof

Lees verder

Spelregels voor duurzame energieopwekking in
Westfriesland
De zeven Westfriese gemeenten hebben de ambitie om energieneutraal te worden. Daarom zetten we in
op energiebesparing, duurzame warmte en duurzame energieopwekking. De Regionale Energiestrategie
(RES) is een van onze activiteiten. In deze fase van de RES vragen wij ons af hoe we windmolens en
zonneweides goed kunnen inpassen in ons landschap. Via een regionale enquête kunt u als inwoner van
Medemblik hierover uw mening geven. Vul de enquête in. Een aantal inwoners in Medemblik heeft op basis
van een steekproef al per brief een uitnodiging gekregen, maar de enquête staat voor iedereen open (tot
en met 15 mei). Vul hier de enquête in.

Lees verder

Lees verder

Drukte aan de publieksbalies

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.

Pulletjes aan de Broerdijk  -   foto: Cora de Vos

Bekendmakingen Collegebesluiten Gemeenteraad

Aanvragen en
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Deze e-mail is verstuurd aan Famaker@quicknet.nl.
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U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
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