
Voldoende spullen voor opvang
Oekraïners
Mede namens de bewoners van onze opvanglocatie voor Oekraïense
vluchtelingen willen we iedereen ontzettend bedanken die spullen
heeft gebracht. We hebben inmiddels zo veel ontvangen dat de
locaties vol zitten. We hebben dus geen meubels, beddengoed,
speelgoed of andere spullen meer nodig. Hoe goed de intentie ook is,
we zullen en kunnen deze spullen niet meer in ontvangst nemen.

De controleurs van de hondenbelasting
komen langs
Vanaf maandag 5 september gaan we controleren op het bezit van
honden. Voor de ondersteuning bij de uitvoering van de controle is het
bureau LEGITIEM B.V. in de arm genomen. De controleurs bellen bij
alle inwoners aan om het hondenbezit te inventariseren. Als deze bij u
aanbelt, kan hij zich legitimeren.
De hondenbezitter is verplicht aangifte doen van het hondenbezit.

Verhuist u in de loop van jaar naar een andere gemeente, dan krijgt u automatisch vermindering van de
aanslag voor de rest van het jaar.
Als de hond in de loop van het jaar overlijdt of er op een andere manier afscheid wordt genomen van de hond
kunt u deze afmelden via ons afmeldformulier en ontvangt u ook een vermindering voor de resterende
maanden van het jaar.

Kermis in Wervershoof
Dit jaar is de kermis in Wervershoof, van 21 t/m 23 augustus, terug op
de oude plek. De locatie vanaf De Hoek en de Dorpsstraat tot aan de
Nijverheidsweg is aangewezen als evenemententerrein. Op de kermis
gelden alle gebruikelijke regels bijvoorbeeld; geen wapens, drugs,
agressie of intimidatie. Hiernaast zijn er regels voor deze kermis zoals
geen glaswerk of eigen consumpties en respecteer andermans spullen.
Zo kunnen wij er samen een gezellige kermis van maken.

Assertiviteitstraining
In september start onze gemeente een assertiviteitstraining voor
volwassenen woonachtig in de gemeente Medemblik. De training is
geschikt voor mensen met weinig zelfvertrouwen, die moeilijk voor
zichzelf op kunnen komen, hun grenzen door een ander laten bepalen,
conflicten vermijden en geen “nee” durven zeggen.
Wij leren deze groep om op een assertieve manier beter voor zichzelf

op te komen met respect voor zichzelf en de ander. Dit doen we deels met theorie en uitleg maar ook met
oefeningen van situaties die de deelnemers zelf inbrengen, rollenspellen en huiswerkopdrachten.
Er zijn 6 bijeenkomsten op de maandagavond van 19.00 tot 21.00 uur in het gemeentehuis in Wognum. De
eerste bijeenkomst is op maandag 12 september.
De training wordt gegeven door twee maatschappelijk werkers, er zijn geen kosten aan verbonden.
Voor vragen kan vanaf 15 augustus contact opgenomen worden met Carola Visser of Astrid Bakker van het
wijkteam op: (0229) 85 60 00.
Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar: maatschappelijkwerk@medemblik.nl

Werken bij de gemeente Medemblik
 

Medewerker Informatiebeheer
Wijkconsulenten WMO
Beheerder Technische Gegevens
Gegevensbeheerder BRO / WIBON
Jeugdhulpverleners

 

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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'Warm Medemblik' heeft jouw hulp nodig!
Heb jij iets met (klimaat)techniek? Of ben je geïnteresseerd in duurzame oplossingen en vind je het leuk om
anderen hierover voor te lichten en te begeleiden?
‘Warm Medemblik’ zoekt mensen die de werkgroep willen aanvullen met hun kennis. Dus ben je een
techneut, of kan je je inzetten voor de administratie of het bouwen en onderhouden van een website? Jij
bent van harte welkom en krijgt van ons een korte cursus ‘energiecoach’.
De werkgroep Warm Medemblik is een initiatief van vrijwilligers in de gemeente Medemblik om
medebewoners te helpen bij het verduurzamen van hun woning. Enkele van hen zijn zelf
ervaringsdeskundigen. Zij haalden hun eigen huis al helemaal van het gas af of zijn er op dit moment mee
bezig. De werkgroep wil bewoners helpen door onafhankelijke informatie, tips en adviezen te geven. Na de
zomervakantie start Warm Medemblik met energiegesprekken en/of -adviezen aan geïntresseerden.
Wilt jij meedoen of meer informatie? Mail dan naar info@warmmedemblik.nl of kijk op
www.warmmedemblik.nl.

Lees verder

aanmelden of afmelden

Vacatures

Foto van de week
Augustus: Waterplezier
Met de boot op het water, zwemmen of watersporten. Deze maand staat in het teken van waterplezier.
Maak jij een mooie 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: Optimist on tour 12 & 13 augustus - Medemblik Rijk aan verhalen

Bekendmakingen Collegebesluiten Gemeenteraad

Aanvragen en
regelen

Belastingen en
vergunningen

Zorg, werk en
inkomen

Gemeenteraad en
bestuur

 

Afspraak maken

Openingstijden

Privacyverklaring

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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