
Lezingen Oorlogsmuseum
 
Na een succesvolle eerste lezing over de Luchtoorlog boven West-
Friesland, staat de volgende lezing alweer in de planning. Tijdens
deze lezing zullen twee sprekers u meenemen in de lokale
gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog met behulp van divers
(origineel) beeldmateriaal.
- Jan Osinga met geheime foto's van zijn vader
- Corien Hielkema over het Joodse Werkdorp in de Wieringermeer
Reserveer snel je ticket door te mailen naar:

lars@oorlogsmuseummedemblik.nl
Inloop in het museum is op 29 juli vanaf 19:15 mogelijk. De lezing begint om 20:00 en bestaat uit twee keer
45 minuten met tussendoor een pauze van 20 minuten. Een kaartje kost €10 per persoon en deze opbrengsten
komen geheel ten goede aan de stichting. Het adres van het Oorlogsmuseum is Zeldenrust 5, 1671GW in
Medemblik. Let op: vol = vol. 

Overdracht sleutels DEK terrein

Donderdag 14 juli ontvingen negen huurders de sleutels van de
nieuwbouwwoningen in de straten Binnenkruier en Molenbrug op de
voormalige voetbalvelden van DEK in Medemblik Totaal reageerden 674
woningzoekenden op deze sociale huurwoningen met een huurprijs van
€ 633. Andrea van Langen (vertrekkend wethouder) en Jeroen Broeders

(nieuwe wethouder), verantwoordelijk voor de sociale volkshuisvesting overhandigden de sleutels aan twee
bewoners. Symbolisch dragen zij hiermee ook de sociale woningbouw aan elkaar over.
Deze moderne huurwoningen van de Woonschakel in Medemblik zijn comfortabel, zeer goed geïsoleerd en
uitgerust met energiezuinige installaties. De woningen beschikken over een lucht/water warmtepomp voor
het verwarmen van de woning en het leveren van warm water in combinatie met zonnepanelen. In deze
geheel nieuwe woonwijk zijn de sociale huurwoningen van het woonblok Molenbrug gelegen aan doorvaarbaar
water. We wensen de nieuwe bewoners veel woonplezier!

Werken bij de gemeente Medemblik
 

Beleidsmedewerker Grondstoffen en Milieu 
Adviseur Grondbedrijf
Beleidsmedewerker Vastgoed
2 medewerkers informatiebeheer
Strategisch (bestuurs-) adviseur

 

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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Boerenbezoek in Medemblik
Donderdagmorgen 14 juli kreeg de gemeente Medemblik, zoals alle Westfriese gemeenten, bezoek van
bestuursleden van belangenorganisatie LTO en enkele agrariërs. Gekomen met een aantal trekkers en gekleed
in bedrukte t-shirts kwamen zij hun verhaal doen. Burgemeester Frank Streng nam in aanwezigheid van
wethouder Harry Nederpelt, gemeentesecretaris Anky Griekspoor en enkele raadsleden hun pamflet in
ontvangst. Ook was er een mand met streekproducten en werden er boerenzakdoeken uitgedeeld.

De boodschap van de boeren is helder. ‘Steun ons, sta naast ons en help ons om dit vergaande beleid terug te
dringen’. Burgemeester Frank Streng: “Het is een ingewikkelde situatie waar we ons in bevinden. Er is
landelijke regelgeving; daar kunnen wij als gemeente niet aan tornen. De uitvoering van dit beleid moet wel
op redelijke wijze plaatsvinden, in gesprek en met respect voor onze boeren. Wij steunen onze boeren want
zij doen ongelooflijk belangrijk werk en zijn bovendien zeer innovatief. Daar moet waardering voor zijn.” 

Nieuwe college geïnstalleerd
Maandagavond zijn de nieuwe wethouders geïnstalleerd: Harry Nederpelt, Jeroen Broeders, Gerben Gringhuis
en Yannick Nijsingh. Met burgemeester Frank Streng en gemeentesecretaris Anky Griekspoor gaan zij aan de
slag met het onlangs gepresenteerde coalitieakkoord ‘De toekomst: een verantwoordelijkheid van ons
allemaal’. Kijk voor de portefeuilleverdeling op: www.medemblik.nl

Foto: FotovanDana

Doortrappen West-Friesland: Gratis fietscheck voor
senioren
Hoe een Westfries moet fietsen, dat hoef je ze niet uit te leggen. Fietsen doen ze tenslotte al bijna heel hun
leven. Maar ze worden ook langzaam een dagje ouder, dus vragen ze zich wel eens af hoe lang dat nog goed,
veilig en plezierig gaat. Daarom is de gratis fietscheck voor senioren in het leven geroepen. Laat u de fiets
ook even controleren?

Wist u dat bij de meeste fietsen de bandenspanning niet goed is afgesteld? En hoe zit met de juiste
zadelhoogte? Met een goed afgestelde fiets bent u veiliger en prettig in beweging. Wacht daarom niet langer
en maak gebruik van de gratis fietscheck. Laat uw  fiets goed afstellen en ontvang adviezen van de
fietsspecialist.

Fietscheck
De fietscheck doet u in de week van 25 t/m 30 juli bij een van de deelnemende fietswinkels in de regio. Kijk
voor een overzicht op Team Sportservice Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie over Doortrappen? Kijk
dan op Doortrappen.nl of neem contact op met Paul Molenaar van Team Sportservice via
pmolenaar@teamsportservice.nl.
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Deze e-mail is verstuurd aan Famaker@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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