
Marketing en marktonderzoek
Je plannen voor je eigen bedrijf zijn klaar, maar hoe vind je nu de
juiste klanten? Is het in deze tijd als bestaande ondernemer lastig om
klanten te vinden? Hoe maak je onderscheid tussen je concurrenten?
Deze vragen en nog veel meer staan centraal in het webinar Marketing
en marktonderzoek op 5 september om 19:00 uur.

Jongeren hebben de (duurzame)
toekomst
Wel of geen windmolens? Wel of niet een auto delen of biologischer
eten? De sleutel tot een duurzame en schone toekomst ligt bij
jongeren en de keuzes die zij willen maken. Maar hoe groen denken en
doen Westfriese jongeren eigenlijk? Dat willen we in kaart brengen via
een enquête, als aanloop naar de Jongerenklimaattop Westfriesland.
Het gaat grotendeels over hun toekomst, toch doen jongeren op dit
moment nauwelijks mee in alle discussies over duurzaamheid. Dit moet
anders in Westfriesland. Op 3 november organiseren de Westfriese
gemeenten gezamenlijk de Jongerenklimaattop Westfriesland.
Jongeren van 15 tot en met 25 jaar gaan in gesprek met bestuurders

over wat zij van hun gemeenten verwachten aan duurzame acties en initiatieven en wat gemeenten van hen
kunnen verwachten.

Donderdag 8 september inloopavond
herinrichting Sijbekarspel-Benningbroek
Donderdag 8 september is er een inloopavond over de herinrichting van
de openbare ruimte in Sijbekarspel-Benningbroek. In dorpshuis De Vang
in Benningbroek bent u van harte welkom tussen 17:00 tot 19:00 uur. 
U kunt binnenlopen wanneer het u uitkomt.
Op deze avond zullen wij u laten zien hoever we met het ontwerp zijn
gevorderd.

“Warm Medemblik” kan beginnen!
De subsidieaanvraag van de werkgroep “Warm Medemblik”, het
samenwerkingsverband Zonnecoöperatie West-Friesland (ZCWF) en
gemeente Medemblik is toegekend door de Provincie Noord Holland!
Met deze subsidie start voor Warm Medemblik het opleiden van
energiecoaches. En het informeren van inwoners hoe ze mee kunnen
doen. De energiecoaches gaan inwoners helpen met het
energiezuiniger maken van woningen. Ook gaan ze maatregelen
aanbevelen om van het gas af te gaan.

Aanmelden voor toelage medisch afval
Deponeert u dagelijks medisch afval (incontinentiemateriaal etc.) in de
afvalcontainer? Wist u dat u in aanmerking kunt komen voor een
tegemoetkoming in de kosten van de afvalverwerking? Vanaf nu kunt u
de tegemoetkoming aanvragen.

Open Monumentendag 2022
Medemblik doet weer mee aan de jaarlijkse Open Monumentendag op
zaterdag 10 september. Het thema van deze editie is ‘Duurzaamheid’.
Van 11.00 tot 17.00 uur kunt u een kijkje nemen achter de voordeur bij
meer dan 40 monumenten in de gemeente. Boerderijen, kerken,
stations, molens, musea en nog veel meer! Toegang en activiteiten zijn
gratis. Pak de fiets, de auto of laat u, gratis in de stad Medemblik,
duurzaam verplaatsen door Citytours. U bent van harte welkom in veel
monumenten, van het Hoedenmuseum ‘Zet ’m op’ in Andijk tot
museumboerderij ‘Welgelegen’ in Wognum.

Werken bij de gemeente Medemblik
 

2 Medewerkers Ontwikkeling en Nieuwe Werken (ONW)
Facilitair Medewerker
Gegevensbeheerder BRO / WIBON
Beleidsmedewerker Vastgoed
Beleidsmedewerker Grondstoffen (HVC) en Milieu (Omgevingsdienst)

 

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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Campagne JOGG van Start: ‘Trommel zonder Rommel'
Gezond drinken en eten is belangrijk om goed in je vel te zitten. Om ouders daarbij te helpen is de campagne
‘Trommel zonder Rommel’ in het leven geroepen; een initiatief van JOGG-Medemblik in samenwerking met de
GGD, JGZ en het Voedingscentrum. Aan het begin van het schooljaar, ging deze actie van start en werden er
boekjes uitgedeeld op basisscholen in de gemeente Medemblik. Dit ‘broodtrommelboekje’ bevat onder
andere tips en weetjes voor een gezonde lunchtrommel.

Lees verder

Lees verder

Enquête

Lees verder

Brandweervrijwilliger worden. Iets voor jou?
Deze maand voeren diverse brandweerkazernes in Westfriesland een grote wervingscampagne om nieuwe
brandweervrijwilligers te werven. Wist je dat je naast je baan ook brandweervrijwilliger kunt worden?
Brandweervrijwilliger ben je namelijk naast je hoofdbaan. Als jouw werkzaamheden en leidinggevende het
toelaten, is er vaak zelfs een werkplek voor je beschikbaar op de kazerne.

Lees verder

Lees verder

Aanmelden

Open Monumentenkrant (pdf)

Lees verder

Vacatures

Foto van de week
September: Foto van vroeger
De dorpen en de stad in onze gemeente kennen een rijke historie. Wil je een foto delen uit de oude doos
of maakte je zelf een foto van een historisch pand of object?
 
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: Zwaagdijk 1956, het slopen van een huisje aan de dijk - Archief 

Bekendmakingen Collegebesluiten Gemeenteraad
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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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