Bekijk de webversie

Nieuwsbrief week 23 | 9 juni 2022

De Westfriese Groeiparelprijs voor Green Simplicity
Wethouder Harry Nederpelt bracht een bezoek aan Wessel van Paassen van Green Simplicity om het bedrijf te
feliciteren met hun prijs tijdens het Ondernemersgala Westfriesland op 31 mei. Ze wonnen de Westfriese
Groeiparelprijs, de prijs voor ondernemingen jonger dan tien jaar. Het bedrijf maakt systemen voor planten
waarmee door middel van verschillende kleuren LED verlichting, het groeiproces wordt beïnvloed en
gecontroleerd. Zij worden onder andere beoordeeld op strategie en visie. Het zwaartepunt ligt op het
innovatief vermogen van de onderneming, het financieel beleid en het belang van de onderneming binnen de
regio.

Eikenprocessierups gespot op terreinen
van het Recreatieschap Westfriesland
Ook dit jaar is de eikenprocessierups gezien op een aantal terreinen
van het Recreatieschap Westfriesland: in het Streekbos, in De Hulk en
De Leijen worden de bomen met de rupsen gemarkeerd met een lint.
De microscopisch kleine brandhaartjes kunnen bij mensen en dieren
voor overlast zorgen. Het is dan ook verstandig om uit de buurt van de
bomen met de rupsen te blijven.

Westfriese regionale Veteranendag
De Regionale Veteranendag op zaterdag 18 juni start ’s morgens om
10:00 uur met koffie en een bijeenkomst voor de veteranen in de
Laurentiuskerk tegenover het Raadhuisplein in Hoogkarspel. Hierna
legt burgemeester Pijl een krans bij het plaatselijke
oorlogsmonument. Op en rond het Raadhuisplein komen deze dag
honderden veteranen uit heel Westfriesland bijeen om samen met hun
introducees en het publiek te vieren dat we hier 77 jaar in vrijheid
mogen leven.
Het Raadhuisplein wordt omgetoverd tot een heus kampement,
compleet met originele Amerikaanse legervoertuigen uit de Tweede
Wereldoorlog.
Om 12 uur start vervolgens het middagprogramma op het Raadhuisplein waarbij elkaar ontmoeten, ervaringen
delen en herinneringen ophalen voor de veteranen centraal staan. Er zijn diverse kramen met informatie over
verschillende oorlogs- en vredesmissies die door Westfriese veteranen worden belicht. Daarnaast presenteren
ook defensie, politie, brandweer, ambulancedienst, het Veteraneninstituut en het Veteranen Search Team
zich. Aanmelden kan nog door te mailen naar: veteranen@medemblik.nl of door te bellen naar: (0229) 856000
Lees verder

Open dag rioolwaterzuivering Alkmaar
Noord-Hollanders, van het Noordzeekanaal tot en met Texel,
produceren samen ongeveer 100.000.000 m3 afvalwater per jaar. Dat is
ruim 464 keer het AFAS-stadion vol met water. Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier (HHNK) zuivert al dit water. Bovendien
winnen we er grondstoffen uit. Nieuwsgierig hoe zei dit doen? Ontdek
het zaterdag 18 juni tussen 10.00 en 16.00 uur bij de
rioolwaterzuivering in Alkmaar. De rioolwaterzuivering vind je ter
hoogte van de Helderseweg 28.
Lees verder

Wethouders Westfriesland trappen door
Op Wereld Fietsdag, vrijdag 3 juni, werd door Team Sportservice de kick-off georganiseerd van het project
Doortrappen. Het project is erop gericht om een veilige en plezierige fietsomgeving te creëren voor iedereen
die wil en kan fietsen, ongeacht de leeftijd. Zes wethouders uit Westfriese gemeenten stapten bij de aftrap
in Hoorn op de fiets en mochten een speciaal parcours afleggen. Dat bleek nog niet zo eenvoudig op een
elektrische fiets of bakfiets. Concentratie is een vereiste en zeker voor oudere fietsers kan dat lastiger zijn.
Doortrappen voorziet in uitleg en tips om fietsers bij te brengen wat zij zelf kunnen doen om fietsen zo veilig
en plezierig mogelijk te maken.
Meer informatie

Durf om hulp te vragen
Hulp Dichtbij brengt hulpvragers en vrijwilligers bij elkaar. De
gevraagde hulp is zeer divers: van wekelijks samen een kopje koffie
drinken met een gezellig praatje, tot een eenmalige klus in huis of
tuin. Ook het wekelijks het aan de kant zetten van het vuilnis is een
hulpvraag. Heb jij een hulpvraag? Of ben jij juist die vrijwilliger die
het leuk vindt zich voor een ander in te zetten? Meld je aan bij Hulp
Dichtbij, onderdeel van Vrijwilligerspunt Westfriesland.

Lees verder

OBS De Meridiaan ontvangt vignet
Gezonde school
Op woensdag 8 juni overhandigde wethouder Joset Fit het JOGG vignet
“Gezonde school” – themacertificaat “Sport & Bewegen” aan Tsjikke
Dijkstra, directeur van OBS De Meridiaan in Medemblik. Het vignet is
een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren
van de gezondheid van hun leerlingen. De Meridiaan ontving het vignet
omdat ze heel goed bezig zijn met bewegen en gezondheid. Om dat
bewegen nog wat extra kracht bij te zetten (en om er een echt feestje
van te maken), gaf JOGG-ambassadeur Juvat Westendorp nog een dans
clinic aan de kinderen van de Meridiaan.
Op de foto: Directeur Tsjikke Dijkstra, Wethouder Joset Fit, JOGG
ambassadeur Juvat Westendorp

Kunstkring Wognum exposeert in
gemeentehuis
Van 1 juni tot 1 oktober exposeert een aantal leden van
KunstKringWognum hun werken in gebouw Noord en Midden van het
gemeentehuis in Wognum.
De expositie is heel divers; in de vitrines zijn beelden te zien, gemaakt
van onder meer brons, speksteen, albast en aardewerk. Aan de wanden hangen schilderijen, gemaakt met
verschillende technieken zoals olieverf, acrylverf en aquarel. Ook zijn er foto’s te zien.
Tijdens de kantoortijden kunt u de werken van KunstKringWognum komen bewonderen. Loop gerust eens
binnen! Voor informatie over de werkstukken en over de aankoopmogelijkheden kunt u contact opnemen via
de www.kunstkringwognum.nl of telefonisch via (0229)-572381

Carnegie onderscheiding voor Nick Schuiling
Donderdag 9 juni heeft burgemeester Frank Streng in het gemeentehuis, de Carnegie onderscheiding
uitgereikt aan politieagent Nick Schuiling uit Zwaagdijk-Oost. Nick redde op 12 februari 2021 een vrouw uit
het ijskoude water in Amsterdam.

Werken bij de gemeente Medemblik
Consulent financiën / VIC Medewerker
Coördinator Sociaal Domein - maatschappelijk werk & preventie
Beleidsmedewerker Vastgoed
Coördinator Sociaal Domein aandachtsgebied Wmo

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!

Lees verder

Column Raadsleden aan het woord
Gerben Gringhuis, raadslid
GemeenteBelangen
De ambtenaar werkt!
Het gaat dit keer niet over de windmolen, nee het gaat over de
medewerkers van onze gemeente. Al snel worden er grappen gemaakt over
het werkethos van ambtenaren. Maar ik durf zeggen dat ze er echt alles aan
doen om de gemeente mooier te maken.
Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt of worden planningen niet
gehaald. Dit kunnen we niet afwenden op onze ambtenaren. Wist u dat wij
2,2 fte per 1000 inwoners minder hebben ten opzichte van het landelijk
gemiddelde? Omgerekend is dat 99 ambtenaren. Met andere woorden, ze
doen zo veel als ze kunnen.
De komende jaren, zal ook hier meer aandacht op moeten komen. Dit om de dienstverlening te verbeteren.
Regelmatig zoekt de gemeente nieuwe medewerkers, maar er is een groot tekort. Kijk daarom eens rustig op:
vacatures.
Conclusie; waardeer vooral onze ambtenaren om wat ze wel voor ons doen.
Reageren op deze column: gerben.gringhuis@raadmedemblik.nl

Foto van de week
Juni: Evenementen
Een gezellige kermis in jouw dorp, een festival, jaarmarkt of de buitenspeeldag. Het
evenementenseizoen is weer begonnen en daar hoort een leuke foto bij. Ga jij naar een evenement in
de gemeente?
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.

Jaarmarkt Andijk - foto: Medemblik Rijk aan Verhalen
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