
Blogs voor startende ondernemers
Ben jij een startende ondernemer? Dan komt er veel op jou af.
Behoefte aan informatie wat leerzaam is maar leuk om te lezen? Houd
dan de Blogs van Stichting Startersloket in de gaten op het online
platform voor startende ondernemers van de regio Westfriesland! Hier
lees je leuke ideeën en verrijk je jouw kennis over tal van
onderwerpen als startende ondernemer.

Burgemeester Streng legt
werkzaamheden voor langere tijd neer
door gezondheidsklachten
Burgemeester Frank Streng van de gemeente Medemblik legt zijn
werkzaamheden voor langere tijd neer door gezondheidsklachten.
Recent werd intercostale neuralgie (zenuwpijn) geconstateerd, wat
ernstige pijnklachten met zich meebrengt.
Verder onderzoek en behandeling is noodzakelijk. Burgemeester Streng
hoopt dat de behandelingen aanslaan en over enkele maanden met
veel enthousiasme en energie zijn werkzaamheden te kunnen
hervatten.
De verwachting is dat de Commissaris van de Koning op korte termijn
met de fractievoorzitters over de ontstane situatie gaat spreken.

Vogelgriep
In Abbekerk is bij een hobbyhouder met sierwatervogels vogelgriep
vastgesteld. Circa 100 vogels worden op locatie geruimd door de NVWA
(Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit). Binnen een kilometer van
het bedrijf liggen geen pluimveebedrijven, binnen drie kilometer één
pluimveebedrijf dat door de NVWA wordt gescreend op vogelgriep. In
de omtrek van 10 kilometer liggen acht pluimveebedrijven en geldt
direct een vervoersverbod.

Rolcontainers met de kermis in Onderdijk
Te plaatsen rolcontainer (plastic, blik & drinkpakken): In verband met
de opbouw van de kermis verzoeken wij de bewoners aan de Onderdijk
vanaf nr. 127 t/m 85, de Van Velzenstraat en de Pastoor Van
Santestraat, hun PBD rolcontainers eenmalig op vrijdag 9 september
vóór 06.30 uur aan de weg te zetten. Alvast bedankt voor uw
medewerking.

Aanmelden voor toelage medisch afval
Er zijn inwoners van de gemeente Medemblik die recht hebben op een
tegemoetkoming in de kosten om medisch afval ter verwerking aan te
bieden. Inwoners moeten dat zelf aanvragen. De inschrijving daarvoor
is geopend.

Inwoners over de energierekening
Op 17 augustus spraken wethouders en ambtenaren van gemeenten
Medemblik, Hoorn en Enkhuizen met inwoners over de stijgende
energieprijzen en de betaalbaarheid hiervan. In totaal voerden we
meer dan 50 gesprekken. Dit waren leerzame gesprekken. En, ook
indrukwekkend, inwoners deelden hun zorgen over de stijgende
energieprijzen. Dit helpt de gemeenten om met een aanpak te komen
om inwoners te helpen. Voor de gemeente ligt hierin een serieuze
uitdaging.

Open Monumentendag 2022
Op zaterdag 10 september kunt u een kijkje achter de voordeur nemen
bij meer dan 40 monumenten in de gemeente. Boerderijen, kerken,
stations, molens, musea en nog veel meer! ‘Duurzaam duurt het langst’
is de slogan voor de Open Monumentendag dit jaar en is zeker van
toepassing op de te bezichtigen monumenten. U bent van harte
welkom in veel monumenten, van het Hoedenmuseum Zet ’m op in
Andijk tot Boerderij Welgelegen in Wognum. Ook zijn er weer
activiteiten, zoals een rondleiding door het Oorlogsmuseum en op de
stations van Medemblik en Twisk. De Open Monumentenkrant wordt

met de Medemblikker bezorgd op 1 september.
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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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Huttendorp Andijk van start
Op de oude voetbalvelden van Asonia is Huttendorp Andijk van start gegaan. Dit gebeurde met de
symbolische sleuteloverdracht tussen wethouder Gerben Gringhuis en Huttendorp-voorzitter Erik Wubbels
(‘Luigi’).
Thema dit jaar is ‘Games komen tot leven’. Favoriete game van Wethouder Gringhuis is toch wel Mario Kart,
hij is benieuwd of hij die terug gaat zien in de bouwwerken. “Het is mooi om te zien dat de games die
normaliter binnen gespeeld worden, nu buiten uitgebeeld gaan worden.”
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Warm Medemblik
Wie zonnepanelen heeft, kan opgewekte energie die op dat moment niet wordt gebruikt terug leveren op het
net. Afgelopen dagen waren er nieuwsberichten over de vergoeding die je daarvoor krijgt. Hoe zit dat
precies? Op de site van Warm Medemblik wordt een uitleg gegeven over de zogenaamde salderingsregeling.
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Foto van de week
September: Foto van vroeger
In de gemeente Medemblik heeft een rijke historie zoals oude monumenten, bomen en nog veel meer.
Heb jij een nieuwe of oude historische foto gemaakt in de gemeente? 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: Haven van Medemblik 1930 - Archief gemeente Medemblik
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