
Laag inkomen? Vraag eenmalige
energietoeslag aan
Veel producten en diensten zijn duurder geworden. Ook gas en stroom,
ook wel energie genoemd. Met een laag inkomen kan het moeilijk zijn
om de energierekening iedere maand te betalen. De overheid heeft de

belasting op energie al verlaagd. Daarnaast is er voor de lage inkomens een energietoeslag. De verlaging en
de energietoeslag zorgen er samen voor dat veel mensen de energierekening kunnen blijven betalen. U vindt
meer informatie en een formulier om de eenmalige toeslag van 800 euro aan te vragen op onze website.
 

Zorgvuldigheid bij ruimen van graven
Op 25 april ontving de gemeenteraad en het college van burgemeester
en wethouders een brief met klachten over het weghalen van
grafmonumenten in Opperdoes. Na een goed gesprek met de
briefschrijver zijn de bezwaren van tafel.
Op de algemene begraafplaats bij de kerk in Opperdoes heeft de
gemeente 5 monumenten verwijderd. Door de rechthebbenden is
schriftelijk afstand gedaan. In andere situaties zijn de grafrechten

verlopen. Het verwijderen van grafmonumenten gebeurt nooit zonder dat er afstand is gedaan door de
rechthebbende.
De herinrichting van de begraafplaats is in overleg gebeurd met het kerkbestuur. "We voeren het beleid met
de grootste zorgvuldigheid uit, juist om te voorkomen dat er misverstanden ontstaan over werkzaamheden en
aanpassingen op en aan de begraafplaatsen”, aldus wethouder Andrea van Langen.
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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!

Column Raadsleden aan het woord
Els van den Bosch, Raadslid CDA
 

Stapelbedden uitverkocht 
Onze gemeente spreekt prestatieafspraken af met de woningcorporaties. Ik
licht er graag twee uit,  flex-wonen en huisvesting van vergunninghouders. In
het bijzonder deze twee punten liggen het CDA na aan het hart. Want er is
woningnood onder onze inwoners, we willen graag opvang realiseren voor de
mensen uit Oekraïne maar bovendien is de opvangsituatie in Ter-Apel zo
schrijnend dat je er tranen van in de ogen krijgt. De gemeente wil weten
welke mogelijkheden de woningcorporaties zien m.b.t. flexibel vastgoed.
Het CDA roept op, om dit juist óm te draaien. Zorg dat de modulaire,
verplaatsbare woningen gemaakt door Clean2anywhere worden aangeschaft
en ga vervolgens op zoek naar een passende plek daarvoor. "Gemeenten geef

ons grond!” was de hartenkreet van de directeuren van Werksaam en Woningstichting Het Grootslag. Samen
moeten we daar toch uit kunnen komen? Straks zijn deze woningen niet meer beschikbaar, net als de
stapelbedden.
 
Reageren op deze column: Els.vandenbosch@raadmedemblik.nl
 

Bekijk de webversie
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Grote belangstelling voor dodenherdenking in acht
kernen

Woensdag 4 mei stonden we massaal stil bij de vrede en hen die hiervoor betaalden.
In Wognum refereerde burgemeester Frank Streng in zijn toespraak naar de oorlog in Oekraïne. ‘De oorlog in
Europa behoort helaas niet tot het verleden. Juist vandaag op 4 mei 2022 is dit een harde realiteit. Het
maakt het al te duidelijk; vrijheid en rechtvaardigheid is een kostbaar goed. Het zijn waarden waar we nooit
lichtzinnig mee om mogen gaan, het zijn waarden die we moeten blijven koesteren’.

Mieke de Beer, Dichter van Medemblik, schreef dit jaar het 4- mei gedicht: Gisteren nog.. dat zij voordroeg in
Wervershoof en Wognum.

Lees verder

Aanvragen toeslag

Een toekomstbestendig platteland, meld jouw
initiatief aan!

De Henk Aalderink-prijs is weer opengesteld!
Kansmakers zijn initiatieven bedoeld voor de leefbaarheid van het dorp of gemeenschap, die vernieuwend én
duurzaam zijn.  
Daarom is het thema van de prijs dit jaar: een toekomstbestendig platteland. Met deze prijs worden inwoners
beloond die zich inzetten voor hun dorp of gemeenschap met een vernieuwend en duurzaam initiatief. De
winnaar ontvangt tweeduizend euro. Schrijf jouw motivatie waaruit blijkt dat het initiatief bijdraagt aan een
leefbaar platteland dat klaar is voor de toekomst. Aanmelden kan tot 30 mei 2022. De uitreiking vindt plaats
op 30 juni 2022.
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Foto van de week
Mei: Bijzondere bomen
Ik kijk naar jou en kijk mijn ogen uit. Ooit een zaadje, nu meters hoog. Jij bent en geeft leven, jij bent
bijzonder. Jij bent een bijzondere boom.
Staat er een boom in de gemeente die jij bijzonder vindt? Maak er een foto van en stuur hem naar ons
door. 
 
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.

 Rietakker Midwoud; Nu de appels nog  -   foto: Cora de Vos
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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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