
Beweegtasjes 2022
De gemeente Medemblik stelt in samenwerking met Team Sportservice
deze zomer weer speciale beweegtasjes beschikbaar. In de tasjes zit
allerlei leuk materiaal om tijdens de zomervakantie te gebruiken!
De tasjes zijn bedoeld voor kinderen van 4 t/m 12 jaar (woonachtig in
de gemeente Medemblik), die opgroeien in een gezin waar weinig te
besteden is.
Aanmelden kan via de website van Team Sportservice.
Medemblik beweegtasjes 2022.pdf

Brandweerfestijn Stoommachinemuseum
Zaterdag 9 en zondag 10 juli viert het Stoommachinemuseum met een
spetterend brandweerfestijn dat de brandspuit 350 jaar geleden voor
het eerst werd ingezet bij de brandbestrijding. Zie de werkende
stoombrandspuiten, nostalgische brandweerwagens, authentieke
motorspuiten en nog veel meer in actie.

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.
Poster Korte Zwangerschapscursus - Thuis online start 26 september
2022.pdf

Bedankt vrijwilligers!
 
Zeg jij het wel eens? We kunnen onze vrijwilligers niet genoeg
bedanken, want vrijwilligerswerk is onmisbaar in onze
maatschappij. Zonder vrijwilligers zouden verenigingen, stichtingen
en clubs niet kunnen bestaan en veel werkzaamheden niet kunnen
plaatsvinden. Vrijwilligerspunt Westfriesland heeft daarom nu ook
de website www.bedanktvrijwilligers.nl, waar je eenvoudig met een
kort filmpje jouw favoriete vrijwilliger of vrijwilligersorganisatie
persoonlijk kunt bedanken.  

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.

Werken bij de gemeente Medemblik
 

Medewerker P&O
Beleidsmedewerker Grondstoffen en Milieu 
Adviseur Grondbedrijf
Beleidsmedewerker Vastgoed
Senior Beleidsmedewerker Economische zaken

 

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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Drie wethouders nemen afscheid van de gemeente Medemblik
Andrea van Langen, Joset Fit en Dirk Kuipers keren niet terug in het nieuwe college. De gemeente biedt hen
een receptie aan om inwoners, medewerkers van de gemeente, collega-bestuurders, raadsleden en of andere
betrokkenen de mogelijkheid te geven om ze te bedanken voor hun inzet tijdens de afgelopen
collegeperiode.

De receptie voor wethouder Van Langen wordt dinsdag 12 juli van 14.00 uur tot en met 16.00 uur
gehouden in Eetcafé Sels, Dijkweg 338 in Andijk.
De receptie van de wethouders Fit en Kuipers vindt plaats op dinsdag 12 juli van 16.00 uur tot en met
18.00 uur en wordt gehouden in Medemblik bij het MED Trattoria, Regatta Centrum aan de Vooroever 2.

Lees verder

Nieuw budget voor startersleningen beschikbaar
De gemeenteraad heeft opnieuw geld ter beschikking gesteld voor het uitgeven van startersleningen. Met dit
bedrag kunnen 28 leningen verstrekt worden met een maximaal bedrag van € 35.000. 
Een starterslening overbrugt het verschil tussen de prijs van het huis en het bedrag dat je bij de bank kunt
lenen. De hoogte van een starterslening bedraagt maximaal €35.000.
Ook heeft deze lening gunstige voorwaarden. Zo betaal je de eerste drie jaar geen maandlasten. Na drie jaar
ga je rente en aflossing betalen. Ook mag je de starterslening, of een deel daarvan op ieder moment
boetevrij aflossen.
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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.

foto 'Klaproos': Tineke Druijf

Bekendmakingen Collegebesluiten Gemeenteraad
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