
Verlate aanslag waterschapsbelasting 
Vanwege nieuwe systemen wordt de aanslag in tien gemeenten later
verstuurd.
Wie zijn of haar woning huurt, heeft de aanslag waterschapsbelasting
al in januari ontvangen. De aanslag waterschapsbelasting voor
eigenaren is gebaseerd op de WOZ-waarde van het eigendom. Die
gegevens worden sinds dit jaar opgehaald uit een landelijke database.
Zoals bij elke introductie van een nieuw ICT-systeem, gaat dit niet
vlekkeloos.

In Medemblik worden de aanslagen voor eigenaren van woningen, bedrijfspanden en grond eind september
per post of in de digitale Berichtenbox bezorgd.

Lezing Watergeuzen op de Zuiderzee
Aanstaande donderdag 15 september houdt historicus Anne Doedens
een lezing over de watergeuzen op de Zuiderzee. Het is de tweede
lezing van een serie die het Westfries Archief en het Waterlands
Archief samen over de Geboorte van Nederland organiseren. 
De watergeuzen speelden een belangrijke rol in de eerste jaren van de
Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). Zij vochten aan de zijde van de
opstandelingen tegen de Spaansgezinde regering. De inname van Den
Briel op 1 april 1572 is wel hun meest bekende wapenfeit. Maar zeker
ook in het Waddengebied en op de Zuiderzee waren zij zeer actief.
De lezing richt zich vooral op de watergeuzen in Hoorn en Enkhuizen,
voorafgaand aan en tijdens de Slag op de Zuiderzee. 
De lezing op donderdag 15 september begint om 20.00 uur in het
Westfries Archief, Blauwe Berg 5c, 1625 NT Hoorn. Toegang is gratis.
Wel graag aanmelden via www.wfa.nl/lezing of (tijdens kantooruren)
(0229) 28 25 00. 

Hoe denken Westfriezen over duurzame
energieopwekking?
Voor het eerst hebben de zeven Westfriese gemeenten samen een
enquête uitgezet onder inwoners. Het doel: onderzoeken hoe
Westfriezen denken over duurzame energieopwekking in de regio. De
uitkomsten worden gebruikt om spelregels op te stellen voor partijen
die aan de slag willen met het aanleggen van een zonneweide of
windmolen (waar gemeenten dat hebben toegestaan). 

Natuur en recreatie populairder dan ooit
Vrijdag 2 september stond het thema ‘Visie op recreatie’ centraal
tijdens RecreActief Westfriesland, een bijeenkomst die Recreatieschap
Westfriesland jaarlijks organiseert. Het Recreatieschap haakte met dit
thema aan op het provinciale rapport ‘Druk en draagvlak Natuur- en
recreatiegebieden Noord-Holland’ dat in maart van dit jaar verscheen.
Het thema is meer dan actueel want het belang en de waarde van
natuur- en recreatieterreinen zijn groter dan ooit. De toegenomen
drukte in de laatste jaren vormde al een uitdaging maar werd nog

duidelijker zichtbaar tijdens de afgelopen coronaperiode.

Doortrappen Beweegkaravaan
Westfriesland; Bent u er ook bij?
Op 16, 17, 23 en 24 september vindt de Doortrappen Beweegkaravaan
plaats in Westfriesland. Een evenement voor senioren, uiteraard
gericht op sport en bewegen en met een belangrijk aandeel voor de
activiteit fietsen. Op genoemde data organiseert Team Sportservice
fietstochten door één of meerdere Westfriese gemeente(n). Iedere
fietstocht heeft een aantal vaste elementen. 

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.

Persoonlijk contact met adviseurs
Heb je een vraag over het starten van je bedrijf en bespreek je dit
liever persoonlijk met een specialist? Neem dan tijdens kantooruren
contact op met de adviseurs van het Startersloket via de chat of bel
085-4881233. Zij kunnen jou als geen ander ondersteunen. Deze
dienstverlening is gratis voor (oriënterende) starters uit de regio
Westfriesland.

Werken bij de gemeente Medemblik
 

2 Medewerkers Ontwikkeling en Nieuwe Werken (ONW)
Facilitair Medewerker
WOZ Specialist (Taxateur)
Contractmanager Sociaal Domein
Beleidsmedewerker Sociaal Domein - Jeugd, 32-36 uur

 

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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Waarnemend burgemeester Medemblik benoemd
In goed overleg met een vertegenwoordiging van de gemeenteraad van Medemblik heeft de commissaris van
de Koning in Noord-Holland, Arthur van Dijk, de heer drs. D.D. (Dennis) Straat benoemd tot waarnemend
burgemeester van de gemeente Medemblik.
De huidige burgemeester Frank Streng is wegens ziekte en het daarop volgend herstel gedurende langere tijd
niet in staat zijn functie uit te oefenen. Met deze waarneming wordt bijgedragen aan de bestuurlijke
continuïteit van de gemeente Medemblik, alsmede aan de ruimte voor herstel van burgemeester Streng.
De waarneming geldt met ingang van 12 september aanstaande tot het moment dat burgemeester Streng zijn
werkzaamheden hervat, dan wel uiterlijk 31 december 2022.

Lees verder

Lees verder

Lees verder

Grootste zwerfafval opruimactie: World Cleanup day! 
Op zaterdag 17 september is het weer zover: World Cleanup Day 2022. Tijdens deze wereldwijde opruimactie
geven we met ruim 180 landen de planeet een grote schoonmaakbeurt. Het doel? Het opruimen van zoveel
mogelijk zwerfafval! En vooral ook het verkrijgen van waardevolle informatie over het soort afval dat in het
milieu ligt. Als we dat weten, kunnen we slimme oplossingen bedenken. Zwerfafval is één van de drie
grootste ergernissen van inwoners. Gelukkig zijn er al heel veel zwerfafvalrapers in de gemeente maar we
kunnen er altijd meer gebruiken. Hier hebben alle inwoners baat bij! Door in je eigen buurt op te schonen,
werk je mee aan een schoner Medemblik! Aanmelden kan door een e-mail aan zwerfafval@medemblik.nl te
versturen.
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Open Monumentenkrant (pdf)
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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: Huis van oud in Wognum - Ina Slot
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