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Sorghvliet geopend voor Oekraïense vluchtelingen
Op woensdag 22 juni heeft burgemeester Frank Streng, samen met Gerrit van Keulen, voorzitter van de
dorpsraad Andijk, de eerste Oekraïense vluchtelingen welkom geheten. Het gaat om een groep van ca. 25
personen, voornamelijk afkomstig uit diverse gastgezinnen in de gemeente. De komende weken gaat
Sorghvliet nog meer vluchtelingen opvangen.
Lees verder

Prijsuitreiking Schooldag van de
duurzaamheid OBS De Meridiaan
Op dinsdag 21 juni is het op het schoolplein van De Meridiaan in
Medemblik een drukte van jewelste. De sfeer zit er goed in, geholpen
door het mooie weer en natuurlijk de ijscokar met skoftig lekker ijs uit
Lutjebroek. Duurzaamheidswethouder Harry Nederpelt van de
gemeente Medemblik komt langs en brengt goed nieuws!

Lees verder

Gratis advies over energie besparen inclusief waardebon
De gemeente helpt u graag met het verlagen van uw energiekosten en
het verhogen van uw wooncomfort. Dat is goed voor uw portemonnee
en voor het klimaat. Doet u mee?

Energie-advies
Om optimaal te besparen, geeft de gemeente gratis energie-advies aan
haar bewoners. De gemeente ondersteunt daarnaast bij de aanschaf
van deze producten met een waardebon van €70. Deze actie staat
open voor huurders én woningeigenaren.
Lees verder

Waarderingsspeld voor Andries Smit
Hij is een duizendpoot, was jarenlang drager bij de
begrafenisvereniging, lid van muziekvereniging Tavenu, menner bij
stichting Dupla en 30 jaar vrijwillig brandweerman. Allemaal in zijn
woonplaats Opperdoes.
Afgelopen weekend ontving de 75-jarige Andries Smit als waardering
de Zilveren waarderingsspeld van de gemeente Medemblik. Wethouder
Dirk Kuiper: “Andries is veehouder, maar vooral verenigings- en
paardenman. Gastvrij, want zijn deur staat altijd open voor iedereen,
van schoolklassen die zijn boerderij bezoeken tot mensen die gewoon
verlegen zijn om een praatje”.

Wat zit er in het restafval?
De meeste van ons scheiden ons afval en dat doen we steeds beter.
Toch zien we dat er in het restafval nog steeds veel materialen zitten
die hier niet in thuishoren. Denk aan gft en etensresten, plastic
verpakkingen, blik en drinkpakken, papier en textiel. Die materialen
worden nog steeds samen met het restafval verbrand. Dat is zonde!
Wil jij weten in welke bak jou afval hoort? Het HVC helpt hierbij.

Lees verder

Werken bij de gemeente Medemblik
Consulent financiën / VIC Medewerker
Jeugdhulpverlener
Specialist Groen (BOVV)
Specialist Verlichting
Specialist Verkeer & Wegen

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!

Vacatures

Colum raadsleden
Mark Hoogewerf, Hart voor Medemblik
Inwoners willen een ander Medemblik.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart is duidelijk geworden dat Hart
voor Medemblik de grootste partij is geworden met een ongekende winst.
Behalve D66 hebben alle andere partijen gigantisch veel stemmen verloren.
Helaas heeft Hart voor Medemblik moeten beslissen niet deel te nemen aan
de coalitie door grote de onderlinge verschillen die op dat moment
onoverbrugbaar waren. Dit vinden wij heel jammer. Vooral omdat wij er vol
optimisme ingingen.
Toch houdt dat niet in dat wij bij de pakken neer gaan zitten. Nee, juist het
tegenovergestelde. Zoals u van ons gewend bent, pakken wij keihard door!
Wij komen met onze eigen voorstellen om de gemeente Medemblik beter,
mooier en veiliger te maken.
Natuurlijk kijken wij ook serieus naar de voorstellen van de andere partijen. Tijdens onze campagne was onze
slogan; betrokken, kritisch en eerlijk. Deze slogan blijven wij uitdragen de komende 4 jaar. Alle voorstellen
worden aan deze 3 pijlers getoetst.

E-mailadres: mark.hoogewerf@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.

Veteranendag in Hoogkarspel - foto: Fred Homan
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