
S10 in finale Eurovisie Songfestival
De in Abbekerk opgegroeide Stien den Hollander gaf afgelopen dinsdag
een steengoed optreden in de eerste halve finale van het Eurovisie
Songfestival in Turijn.
Daarmee wist zij een plekje te veroveren in de finale die aanstaande
zaterdag plaatsvindt. Gefeliciteerd met je finaleplek, S10! Wij zijn
trots en wensen je heel veel succes zaterdag!

Laatste kans om de enquête over
duurzame energie in te vullen
Op weg naar een energieneutrale regio en leefbare toekomst hebben
de zeven Westfriese gemeenten samen een enquête uitgezet over
duurzame energieopwekking. Wat vindt u belangrijk aan duurzame
energie in Westfriesland? U heeft nog een paar dagen (tot en met 15

mei) om uw mening te geven. Ga naar: www.moventem.nl/westfriesland en vul de enquête in.

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
aanmelden.

Veiliger fietsen tot je honderdste. Dat is het voornaamste doel van
Doortrappen. Een programma voor ouderen waarin ze leren over,
bewuster worden van en plezier beleven aan fietsen. Team
Sportservice gaat dit programma uitvoeren voor de Westfriese
gemeenten. We gaan daarbij graag met de fietsers in gesprek om te
kijken hoe we dit samen voor elkaar kunnen krijgen.
Veel ouderen fietsen. Het is gezond, houdt ze in beweging, sociaal
actief en het vergroot bovendien de mobiliteit en zelfredzaamheid.
Met Doortrappen is het de bedoeling dat ze dat ook nog tot in lengte
van dagen kunnen blijven doen.

Meerdaagse oefening op diverse locaties
in Westfriesland
Van 16 tot 20 mei aanstaande oefenen militairen van de genie en
crisismedewerkers van het hoogheemraadschap op diverse locaties in
Westfriesland. Op verschillende plekken zullen zich gefingeerde
noodsituaties voordoen. Met een civiel-militaire samenwerking worden
deze watersnoodsituaties het hoofd geboden.

Uitnodiging informatieavond opvang
Andijk
Op dinsdagavond 17 mei om 19:30 uur organiseert de gemeente
Medemblik in samenwerking met de dorpsraad Andijk een
informatiebijeenkomst over de opvanglocatie in Andijk voor Oekraïense
vluchtelingen. Deze bijeenkomst vindt plaats in de expeditie hal
van De Jong Lelies Holland B.V. aan de Hardegrondweg 1A in Andijk.

Nieuwsbrief gastgezinnen
De gemeente Medemblik brengt een digitale nieuwsbrief uit voor
mensen die Oekraïense vluchtelingen in huis hebben opgenomen. Er
komt ontzettend veel op je af als je een Oekraïense gasten in huis hebt
die onderwijs, werk en/of zorg nodig hebben. Er is gelukkig al heel
veel informatie beschikbaar op landelijke of regionale websites. De
nieuwsbrief bundelt de stroom van informatie en geeft de gastgezinnen
overzicht. Ben of ken je een gastgezin? Abonneer je op de nieuwsbrief
en/of stuur de link door.

Werken bij de gemeente Medemblik
 

Buitendienstmedewerker Groen
Buitendienstmedewerker Grijs
Jeugdhulpverleners
Beleidsmedewerker Vastgoed

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
Ruby Blauw, Raadslid MORGEN!
 

Aan de slag
De afgelopen weken is duidelijk geworden hoe gastvrij Nederland kan zijn.
De Oekraïense vluchtelingen werden met open armen ontvangen; er werd
onderdak geboden en kleding verzameld. De kinderen kunnen naar school en
de ouders konden per 1 april aan het werk. Daar zijn we op deze krappe
arbeidsmarkt erg blij mee. Banketbakkers of staalbewerkers kunnen nu in
Nederland aan de slag. Wellicht niet direct in hun eigen professie, maar we
zien dat ze veel potentie hebben. Deze gastvrijheid is fantastisch, moedig ik
vooral aan en is ergens ook logisch. Het zijn westerse vluchtelingen met een
status van Europese bescherming. Echter, ik kan me wel voorstellen dat je
als Syrische vluchteling die ook banketbakker of staalbewerker is geweest,

je jezelf afvraagt waarom jij op een stoel moet slapen in Ter Apel en niet veel werkgevers met je aan de slag
willen omdat je geen Nederlands spreekt. 

 
Reageren op deze column: ruby.blauw@raadmedemblik.nl
 

Bekijk de webversie
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Aanmelden

Enquête

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.

Lees verder

'Spiegel je business' helpt zelfstandigen in
Westfriesland met succesvol ondernemen

Aanmelden

Doortrappen! Veilig op de fiets tot je honderdste

Aanmelden

Nationale Molen- en Gemalendag op zaterdag 14 mei en zondag 15 mei
2022
Het is feest tijdens de Nationale Molen- en Gemalendag 2022! Tal van molens zetten hun wieken op de wind
en diverse gemalen openen hun deuren op zaterdag 14 en zondag 15 mei. Ook twaalf molens van het
hoogheemraadschap doen mee. Ga op bezoek bij een molenaar en geniet van de draaiende wieken in het
mooie Noord-Hollandse landschap.
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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.

Rode Beuk langs de Westersingel in oud Medemblik   -   foto: Tineke Druijf

Bekendmakingen Collegebesluiten Gemeenteraad

Aanvragen en
regelen

Belastingen en
vergunningen

Zorg, werk en
inkomen

Gemeenteraad en
bestuur

 

Afspraak maken

Openingstijden

Privacyverklaring

Deze e-mail is verstuurd aan p.aker@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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