
Week van de gezonde jeugd
Vorige week was de week van de Gezonde Jeugd, een initiatief van
JOGG. JOGG staat voor gezonde jeugd, gezonde toekomst. Binnen
gemeente Medemblik werden er verschillende activiteiten
georganiseerd die te maken hadden met gezondheid. Er waren
webinars en er werden verschillende beweegactiviteiten
georganiseerd. De Meridiaan mocht in deze week het Vignet Gezonde
School in ontvangst nemen op het gebied van Sport en Bewegen. De
Josefschool is gestart met de lessen van Vitakidz, dit zijn lessen
gericht op voeding in relatie met het eigen lichaam en gezondheid.
Deze week zijn er verschillende Grote Mensen genomineerd. Grote
Mensen zijn mensen die ervoor zorgen dat kinderen gezond kunnen
opgroeien. Op de website van JOGG Medemblik kun je zien wie er

genomineerd zijn. Wil je ook iemand nomineren? Stuur een mail naar: lisette.boon@medemblik.nl

Van 24 t/m 26 juni wordt de triatlon IRONMAN Westfriesland gehouden.
Het belooft een geweldig sportspektakel te worden. Iedereen kan
meedoen. Vele sportliefhebbers doen zaterdag en zondag mee aan 1
van de 3 afstanden. Maar op vrijdag 24 juni zijn er wedstrijden voor
kinderen en recreatieve lopers. Inschrijven kan nog t/m 19 juni. En
aanmoedigen kan natuurlijk ook: Zondag 26 juni loopt de route van de
triatlon onder meer door Andijk, Wervershoof en Medemblik. Houdt op
deze dag ook rekening met een aantal verkeers- en
parkeerbeperkingen tussen 7 uur en ongeveer 12 uur. Omwonenden zijn

al per brief geïnformeerd. We doen er alles aan om de overlast tot een minimum te beperken. Spoedeisende
zorg blijft natuurlijk voor alle inwoners gegarandeerd. Kijk hier voor de route van de triatlon.

Zomeractiviteiten voor senioren
In de vakantieperiode blijven veel mensen om verschillende redenen
thuis.
Daarom organiseert de gemeente samen met de Samenwerkende
Ouderenbonden Medemblik (SOM) activiteiten. Zo kan iedereen zich
verheugen op een fijne zomer!

Bewoners kanswijken geven aan wat ze
nodig hebben om te verduurzamen
In april stuurden we een enquête naar alle bewoners van wijken waar
we kansen zien voor elektrisch verwarmen. In deze enquête vroegen
we hen wat ze nodig hebben om hun woning aardgasvrij te maken. We
stelden ook vragen over hoe duurzaam hun woning is en welke

maatregelen zij overwegen om hun woning te verduurzamen. Van deze kanswijken vulden 202 bewoners de
enquête in. Met de uitkomsten van de enquête ontwikkelt de gemeente een aantal producten die bewoners
kunnen helpen om hun woning aardgasvrij te maken.

Vier maanden recycle-tarief: minder
restafval en meer recycling
Vier maanden na de start van recycle-tarief wordt de restafvalbak in
gemeente Medemblik veel minder aangeboden. Doordat de inwoners
het afval goed scheiden, blijft er veel minder restafval over en kan er
meer worden gerecycled. In de eerste vier maanden is de hoeveelheid
restafval in onze gemeente met maar liefst 41% gedaald. Hierdoor is er
511.000 kilo minder CO2 uitgestoten. Dat is net zoveel als de uitstoot
van een auto die 5,1 miljoen kilometer rijdt. Een mooi resultaat! Ook

mooi: Inwoners die hun afval goed scheiden, houden ook grip op hun variabele deel van de afvalstofheffing en
zijn hierdoor aan het eind van het jaar voordeliger uit dan mensen die minder goed hun afval scheiden. 

Het Klimaatcircus komt naar Medemblik
Het Klimaatcircus toert door de regio. Op zaterdag 18 juni is deze
‘vrolijke, frustrerende, gekke en opbeurende’ Westfriese voorstelling
over klimaatverandering te bewonderen in het BON-theater in
Medemblik. Gaan we in de toekomst in Westfriesland met de boot naar
ons werk? Zal elke dag van het jaar als hoogzomer aanvoelen? Het
Klimaatcircus stoeit op beeldende wijze met de antwoorden op deze

vragen en neemt het publiek mee op een klimaatreis door de tijd. De voorstelling is gratis toegankelijk en
ook geschikt voor kinderen (vanaf 10 jaar). Aanvang: 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur). 

Coalitieakkoord 90% rond: coalitie wil in
gesprek met inwoners
De politieke partijen die gaan samenwerken in de coalitie van de
gemeente Medemblik hebben hun programma op hoofdlijnen rond. De
coalitie bestaat uit CDA (5 zetels), Gemeentebelangen (5 zetels),
MORGEN! (4 zetels) en D66 (2 zetels). Donderdagochtend hebben zij
het concept coalitieakkoord gepresenteerd. De coalitie wil graag met
inwoners en ondernemers van gedachten wisselen over het concept
akkoord.
Op zaterdagochtend 25 juni van 10:30 uur tot 12:00 uur zijn
belangstellenden welkom in het werkcafé (midden gebouw) van de

gemeente Medemblik in Wognum. Aanmelden is niet nodig.

Corona-update van de GGD
Het coronavirus is er nog steeds. Afgelopen week nam het aantal
mensen met een positieve test met 64 procent toe ten opzichte van de
week ervoor. Een mogelijke verklaring voor de stijging is de opmars van
de BA.4-/BA.5-varianten die steeds meer terrein winnen in Nederland.
Informatie over het coronavirus is te lezen in de nieuwsbrief van de
GGD. 

Werken bij de gemeente Medemblik
 

Consulent financiën / VIC Medewerker
Bestuurssecretaris / secretaresse
Beleidsmedewerker Vastgoed
Juridisch Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening
Beleidsmedewerker Grondstoffen (HVC) en Milieu (Omgevingsdienst)

 

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!

Colum raadsleden
Sjors Heestermans, VVD
 

Parkeerproblemen

Parkeren in de binnenstad van Medemblik is een lastig probleem. De
verwachting is dat per 1 januari 2023 parkeervergunningen worden
ingevoerd in de Oosthoek. Fijn voor de mensen die daar wonen natuurlijk,
maar grote kans dat het probleem zich verplaatst naar het westelijk
stadsdeel. Het is zaak dat wij als gemeente waken voor de aankomende
problemen. Als de pilot in de Oosthoek werkt moeten we snel kijken naar
uitbreiding in Oud-West. Wat er ook gebeurt, één ding staat bij de VVD als
een paal boven water: de Nieuwstraat en het Bagijnhof moeten toegankelijk
blijven voor klanten van de winkels en horeca. Wij zijn tegen maatregelen
om de straten autoluw te maken en tegen betaald parkeren. Het is te hopen

dat de nieuwe coalitie ook voor deze punten staat en de binnenstad voor inwoners, ondernemers en
bezoekers autotoegankelijk houdt. Ik zal ze scherp in de gaten houden!

E-mailadres: sjors.heestermans@raadmedemblik.nl

Bekijk de webversie
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Speelruimteplan: Denk mee!
Gemeente Medemblik is bezig met een nieuw beleidsplan voor bewegen, ontmoeten, spelen in de
buitenruimte. Hiermee willen we zorgen voor voldoende gezonde en beweegvriendelijke ruimte voor
kinderen, jongeren en volwassenen. U kunt hierover meedenken! Tot en met 10 juli kunt u ideeën over
bewegen, ontmoeten en spelen in de gemeente aandragen. Alle ideeën worden verzameld en de uitkomsten
worden gebruikt bij het maken van het nieuwe beleidsplan. 

Denk mee!

Lees verder

IRONMAN Westfriesland

Lees verder

Zomeractiviteiten

Lees verder

Wardenaar Infrarood Verwarming denkt duurzaam
Wethouder Harry Nederpelt bezocht vorige week de showroom en werklocatie van Wardenaar Infrarood
Verwarming in Zwaagdijk- Oost. Hij was verrast over de kennis van eigenaar Marco van der Bilt over Duurzaam
Ondernemen. Dit geeft een mooie kans voor de gemeente en de regio als zijn kennis wordt gedeeld. Marco is
een echte ondernemer en de specialist op het gebied van infraroodverwarming. 
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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.

De geuzen komen! (26 juni kasteel Radboud)  -  foto: Medemblik Rijk aan
Cultuur

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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