
Donderdag 26 en vrijdag 27 mei gesloten
Donderdag is het Hemelvaartsdag. Op deze dag is het gemeentehuis
gesloten. Ook de dag na Hemelvaart is het gemeentehuis gesloten. Op
maandag 30 mei staan we weer voor je klaar.
Veel zaken kan je thuis online regelen. 
 

Formatie Medemblik krijgt vervolg
Vorige week vonden de coalitieonderhandelingen met Hart voor
Medemblik geen doorgang op het recycletarief. CDA,
GemeenteBelangen en D66 spraken vervolgens over hoe en of de
coalitieonderhandelingen verder opgepakt kunnen worden.

Op basis van de verkiezingsprogramma’s en verslagen van informateur
Erik Stegink is Morgen! gevraagd om bij de drie partijen aan te sluiten.
Morgen! heeft na intern overleg besloten om constructief aan de
gesprekken deel te nemen.
 
Deze week is Astrid Nienhuis gevraagd om het formatieproces met
CDA, GemeenteBelangen, D66 en Morgen! als formateur te begeleiden.
Hierop reageerde ze positief en zal zij op zaterdag 28 mei starten met
het eerste gesprek. Op donderdag 2 juni wordt de stand van zaken
rondom deze formatie besproken in de gemeenteraad. De vier
genoemde partijen gaan met vertrouwen de gesprekken tegemoet met
als doel een sterk coalitieakkoord samen te stellen voor de inwoners
van Medemblik.

 

Wonen in Iconen
De podcast die je meeneemt door Medemblik en
de omringende dorpen
Wonen in Iconen is een vierdelige luisterroute door het Westfriese
landschap voor op de fiets. In de verhalende podcast nemen

dorpsgenoten Yvonne Molenaar en René Smit uit Twisk je mee op pad tijdens twee heerlijke en gevarieerde
fietsroutes door Medemblik en de omringende dorpen. Over de dijken, door historische stolpenlinten en
kriskras door het oude en nieuwe polderland van de gemeente Medemblik.
De podcast ‘Wonen in Iconen’ is te vinden op Spotify en ook op Springcast.
De gelijknamige fietsroutes staan in de landelijke app Fietsknoop.

Na een restauratie van bijna drie jaar in de eigen werkplaats van het
museum is personenrijtuig BC 6 van de Nederlandsche Centraal
Spoorwegen op 19 mei in dienst gesteld bij de Museumstoomtram
Hoorn-Medemblik. Op Hemelvaartsdag 26 mei kan voor het eerst met
personenrijtuig NCS BC6 worden gereisd van Hoorn naar Medemblik.

Kom naar de kraam voor
energieadviezen
Aanstaande donderdag is Duurzaam Medemblik aanwezig op de
jaarmarkt in Wognum. Naast informatie over aardgasvrij wonen geven
de aanwezige experts ook voorlichting over lokale energieadviezen en
energiecoaches.
Heeft u vragen over duurzaam wonen, de energietransitie, of wilt u
zelf misschien wel energiecoach worden? Kom dan langs bij de kraam
en leer alles over wat de gemeente doet en wat u zelf kunt doen.

Tijdens Hemelvaart haalt HVC geen afval op. Ook de afvalbrengstations
zijn gesloten. Kijk in de HVC afval-app of in de afvalkalender via
www.hvcgroep.nl wanneer jouw afval wordt opgehaald.

Werken bij de gemeente Medemblik
 

Buitendienstmedewerker Groen
Buitendienstmedewerker Grijs
Beleidsmedewerker Vastgoed
Consulent Financiën
Coördinator Sociaal Domein - maatschappelijk werk & preventie
Coördinator Sociaal Domein aandachtsgebied Wmo
WOZ Specialist (Taxateur)
Juridisch Kwaliteitsmedewerker Sociaal Domein

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
Martijn Droog, Raadslid CDA
 

Wiel
Nederland telt 344 gemeenten, net zoveel burgemeesters en (bijna) net
zoveel gemeentehuizen. Alle 344 hebben dezelfde taken. Of je nu in
Schiermonnikoog (943 inwoners) of in Amsterdam woont (ruim 900.000
inwoners), er komt gewoon iemand langs om die omgevallen boom in het
park op te ruimen.
Cynici zeggen weleens dat al die 344 gemeenten steeds hun eigen wiel
opnieuw uitvinden terwijl de buren al een prima ontwerp voor een wiel op
de plank hebben liggen. Soms kan het daarop lijken, maar bepaalde taken
worden ook regionaal opgepakt. Hoe zouden ze dat in Frankrijk doen?
Natuurlijk vier keer zoveel inwoners, maar meer dan 100 keer zoveel
gemeenten, burgemeesters én gemeentehuizen! Ruim 36.000. De kleinste

Franse gemeente telt 55 inwoners. Er zitten daar 7 mensen in de gemeenteraad. Eén voor elke 8 inwoners.
Vertaald naar Medemblik zouden er dan 5.785 mensen in de gemeenteraad zitten.

Reageren op deze column: Martijn.Droog@raadmedemblik.nl
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Lees verder

Aanvragen en regelen

Lees verder

High Performance Regatta Medemblik
Van 10 tot en met 12 juni vindt er een nieuw internationaal zeilevenement plaats in Medemblik; de High
Performance Regatta. Een spectaculair evenement dat niet meer is weg te denken uit de hedendaagse
wedstrijdzeilsport.
 

Teakhouten stoomtramrijtuig teruggekeerd op de rails

Lees verder

Check de afvalkalender

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.

Bloesem in Sijbekarspel  -   foto: Koos Dol
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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.
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