
Ieder kind op zwemles via het
Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord-
Holland
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord-Holland helpt al jaren kinderen
om hun zwemdiploma(‘s) te halen. Zwemles is namelijk ontzettend
duur. Voor sommige mensen niet te betalen, daarom zet het
Jeugdfonds zich hier actief voor in. Want elk kind in Nederland moet
veilig zijn voor al het water in ons land. Heb of ken jij een kind dat
door financiële omstandigheden niet op zwemles kan of heeft moeten
stoppen met zwemles? Doe een aanvraag bij het Jeugdfonds of laat
ouders weten dat zij kunnen helpen.

In gesprek met bewoners over een
aardgasvrije Randwijk en Gildewijk
Gemeente Medemblik ging onlangs in gesprek met bewoners uit de
Randwijk en Gildewijk in de stad Medemblik. De gemeente ziet hier
namelijk kansen om van het aardgas af te gaan. Na een korte
presentatie ging de gemeente met bewoners in gesprek. De
kernboodschap was: ‘We hebben de tijd, 2050 aardgasvrij is het doel.
Maar dit betekent niet dat we stil blijven zitten’.

De Medemblikker Bedrijvengroep
bestaat 50 jaar
De Medemblikker Bedrijvengroep bestaat 50 jaar. Dit werd
vrijdagavond 24 juni gevierd met een mooi feest. Een hechte groep
ondernemers waar wij als gemeente trots op zijn! Als blijk van
waardering ontving het bestuur een leuke attentie.

Museumstoomtram brengt Amsterdamse
toerist deze zomer naar Hoorn en
Medemblik
De Museumstoomtram Hoorn-Medemblik heeft zijn dienstregeling en
extra activiteiten voor de komende zomer bekend gemaakt. Vanaf 16
juli tot en met 28 augustus rijden meerdere stoomtrams per dag. Er

kan weer worden meegereisd met de Zomer Avond Express en er worden speciale themadagen met historische
reizigers en het vervoer van goederen georganiseerd. Bovendien introduceert het rijdende museum de
Holland Boven Amsterdam Express.

Cursusaanbod ouder & kind
Wil je meer weten over gezond zwanger zijn, goede voorbereiding op
de bevalling en het geven van borstvoeding, over opvoeding en meer?
GGD Hollands Noorden biedt heel veel leuke, praktische en
informatieve cursussen, groepsbijeenkomsten en webinars.

Klanttevredenheidsonderzoek HVC
Vanaf donderdag 30 juni start het HVC met een
klanttevredenheidsonderzoek onder inwoners. Dit herhalingsonderzoek
doet het HVC om de dienstverlening te monitoren en indien nodig te
verbeteren. Onafhankelijk onderzoeksbureau I&O Research voert het
onderzoek uit. Haalt het HVC bij jou het afval op? Doe dan mee en vul
de vragenlijst in.

Werken bij de gemeente Medemblik
 

Medewerker P&O
Jeugdhulpverlener
Beleidsmedewerker BOVV
Wijkopzichter
Projectleider

 

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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Kandidaat-wethouders bekend
De coalitiepartijen in Medemblik maken bekend met welke kandidaat-wethouders zij het college willen gaan
vormen. De volgende personen worden voor benoeming voorgedragen aan de gemeenteraad (van links naar
rechts op de foto): Harry Nederpelt (CDA), Yannick Nijsingh (D66), Gerben Gringhuis (GemeenteBelangen) en
Jeroen Broeders (MORGEN!).
Foto: Ferry Floor

Lees verder

Lees verder

Nieuw uitstrooiveld begraafplaats Opperdoes
Wethouder Andrea van Langen heeft een bezoek gebracht aan het nieuwe strooiveld op de begraafplaats van
Opperdoes. Vanaf nu is het mogelijk om op een speciaal daarvoor bestemd veldje de as van een overleden
dierbare uit te strooien. Ook is het mogelijk om een gedenkplaatje te laten maken met de naam en/of foto
van de overledene. Deze wordt op de gedenk kei geplaatst.

Lees verder

Lees verder

Lees verder

Vragenlijst

Vacatures

Foto van de week
Juli: Zomer
De zomer is begonnen. Voor velen betekent dit dat er veel buiten wordt gedaan als het lekker weer is;
buiten eten, evenementen en uitstapjes maken. Maak jij een zomerse foto? Deel het met ons!
 
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 Hoop in Wervershoof  -  foto: Koos Dol
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