
Nieuwe periode Landbouwportaal Noord-
Holland vanaf juni
Het bestuur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft
akkoord gegeven voor een nieuwe periode van het Landbouwportaal
tot en met december 2023. Het Hoogheemraadschap merkt veel
veranderbereidheid onder agrariërs om het bedrijf toekomstbestendig
te maken door de bodem- en waterhuishouding op orde te hebben.

Het waterschap wil dit blijven faciliteren en stimuleren. Een nieuwe subsidieverordening voor
bovenwettelijke maatregelen op agrarische bedrijven, ten gunste van de bodem- en waterkwaliteit, kan deze
beweging een extra zetje in de goede richting geven. Subsidieaanvragen voor bovenwettelijke maatregelen
zijn weer mogelijk vanaf 7 juni 2022.

Ben jij een Waterbaas? Doe de
Waterbazencheck!
Ons land zit vol Waterbazen! Mensen die niet zomaar alles door de wc
spoelen en zorgen dat hun tuin of balkon er lekker groen bijstaat. Wil
je weten of jij al goed bezig bent voor schoon en voldoende water?
Doe dan de Waterbazencheck!

Wist je bijvoorbeeld dat in veel shampoos hele kleine stukjes plastic
zitten, die uiteindelijk via jouw afvoerputje in de sloot terechtkomen?
Door tussen 16 mei en 12 juni de Waterbazencheck te doen, kom je er
niet alleen achter hoe waterbewust je bent, je maakt ook nog kans op
waanzinnige waterprijzen.

Bent u partner of verzorger van mensen met dementie? Of je bent
student, zorg- en welzijnsprofessional en beleidsmaker. Stichting
Ouderennetwerk Westfriesland organiseert op 24 juni van 13:-00-17:00
uur in Hoorn een bijeenkomst over intimiteit en seksualiteit bij
dementie. Algemeen menselijke basisbehoeften verdwijnen niet als we
ouder worden. Toch wordt daar in opleidingen weinig aandacht aan
besteed. Hierdoor liggen eenzaamheid, depressie en gedragsproblemen
op de loer.
Inloop voor de bijeenkomst begint om 12:30 uur in de raadzaal, Nieuwe
Steen 1 in Hoorn. Vooraf aanmelden kan door te mailen

naar: ouderennetwerkwf@gmail.com of tel. 06 13551944

De gemeente begint maandag 23 mei met de inrichting van de tweede
opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen. Dit is in een vleugel van
verzorgingshuis Sorghvliet in Andijk. We verwachten ongeveer 60-70
Oekraïense vluchtelingen op te gaan vangen op deze locatie.  
 
Op dinsdagavond 17 mei organiseerde de gemeente Medemblik in
samenwerking met de dorpsraad Andijk een informatiebijeenkomst
over de opvanglocatie.

Werken bij de gemeente Medemblik
 

Buitendienstmedewerker Groen
Buitendienstmedewerker Grijs
Jeugdhulpverleners
Beleidsmedewerker Vastgoed
WOZ Specialist (Taxateur)

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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Lees verder & aanmelden

Lees verder

Waterbazencheck

Waterschap zet zich in voor loodvrije hengelsport
Lood hoort niet in het oppervlaktewater. Het is giftig en is in de Kaderrichtlijn Water aangeduid als significant
risico voor het milieu. Het verlies van lood door de sportvisserij heeft tot gevolg dat er jaarlijks zo'n 7.200
kilo lood terecht komt in het Nederlandse (binnen)water. Naar verwachting geldt vanaf 2027 een Europees
verbod op de productie en het gebruik van lood voor de hengelsport. In de aanloop naar dat moment wil het
hoogheemraadschap een extra impuls geven aan de overgang naar een loodvrije visserij. 

Lees verder

Bijeenkomst intimiteit en seksualiteit bij dementie

Opvanglocatie Sorghvliet in voorbereiding

Lees verder

Lees verder

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.

Het Grootslag in Andijk   -   foto: Heleen Nijland-Wissekerke

Bekendmakingen Collegebesluiten Gemeenteraad
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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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