
Startsein Kom-Erbij-Week in Medemblik
De gemeente Medemblik organiseert van donderdag 29 september tot
en met donderdag 6 oktober de Kom-Erbij-Week! In tal van buurt-,
dorps-, en verenigingshuizen worden de deuren opengezet om elkaar
te ontmoeten, mee te doen aan activiteiten of om informatie op te
halen of te geven. Inmiddels hebben zich al 150 activiteiten
opgegeven.

Wij nodigen u van harte uit om bij de opening van deze week aanwezig te zijn. Tijdens de officiële opening
door wethouder Yannick Nijsingh wordt een nieuw lokaal evenementenplatform gepresenteerd.

Verkeersmaatregelen Rondom weekend
en Harddraverij
Vanwege de Harddraverij op de Nieuwstraat kunnen de bedrijven aan
de Nieuwstraat op maandag 19 september tussen 06.00 en 22.00
uur niet bevoorraad worden. Voor de periode 14 t/m 19 september
gelden er diverse verkeersmaatregelen in Medemblik-stad, zoals
wegafsluitingen en parkeerverboden.

In gesprek met mijn kind over alcohol en
drugs
Voor ouders met kinderen tot en met 17 jaar organiseert 'In Control of
Alcohol & Drugs’ dit webinar over alcohol & drugs. Een laagdrempelige
manier om meer kennis & inzicht te krijgen in de belevingswereld van
jouw kind. Tijdens het gratis webinar nemen twee

preventiedeskundigen van Brijder Jeugd je mee in de wereld van alcohol & drugs. Het webinar is op
donderdag 29 september van 19.30 tot 21.00 uur. Het is gratis en gemakkelijk te volgen vanachter je eigen
computer. Na registratie ontvang je een bevestigingsmail met informatie hoe je toegang krijgt tot het
webinar.

Veilig werken en wonen in het
buitengebied
Veilig werken en wonen in het buitengebied. Dat willen we in de
gemeente Medemblik. In het gehele land is echter sprake van
toenemende criminaliteit in de buitengebieden. Ook bij ons. Daarom
zijn we - in samenwerking met Meld Misdaad Anoniem, het LTO en het
CCV (Centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid) -  gestart met
het programma ‘Veilig Buitengebied’. Zo willen we gezamenlijk
criminaliteit aanpakken en een veilige leef-en werkomgeving creëren

voor iedereen. En dat willen we samen met u doen! Kom naar de voorlichtingsbijeenkomst op dinsdag 27
november over drugsproductie in het buitengebied en leer de signalen én de geur van drugs herkennen.

Wie zijn onze meest duurzame
ondernemers en wint een prijs? Geef
jezelf of iemand anders op!
Medemblik is trots op de duurzame ambities van vele ondernemers in
de gemeente. Zo trots dat de meest duurzame ondernemer jaarlijks

beloond wordt met een prijs en een podium. Ben je, of ken je een ondernemer uit Medemblik die duurzaam
uitblinkt? Dan zien we jouw aanmelding graag tegemoet. Dit jaar reiken we zelfs twee verschillende prijzen
en bijbehorende titels uit.

Webinar: Financieel plan
Wat heb u allemaal nodig om te starten als ondernemer en hoe gaat u
dit financieren? Tijdens het webinar Financieel plan van het
Startersloket op 26 september bespreken we alle ins en outs om tot
een gedegen financieel plan te komen. Schrijf u direct gratis in.
 

Vastgoedsector in Westfriesland
aangespoord om misdaad te melden
Regelmatig wordt vastgoed misbruikt voor criminele activiteiten zoals
drugs, de opslag van illegale goederen, illegale prostitutie of het
witwassen van geld. Dit leidt tot veiligheidsrisico’s in een buurt en
heeft impact op de branche zelf.

Als u in het vastgoed werkt, weet u misschien wie criminelen helpt bij de huur of aankoop van een
pand. Meld uw vermoedens anoniem en voorkom criminele besmetting van de branche.
 

Werken bij de gemeente Medemblik
 

Medewerker (Riool-) Gemalen
Medewerker Civiele Techniek - 2fte
Toezichthouder Bouw- en Woningen
Ondersteunend Medewerker Openbare Ruimte
Wijkvoorman Groen - Wervershoof

 

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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Kletspraat Relaties en LHBTIQ+
Een onderdeel van De Kom Erbij Week is een avond in een prettige setting voor mensen die behoefte hebben
om in gesprek te gaan over relaties en LHBTIQ+. Het is de eerste keer dat we dit organiseren in de gemeente
Medemblik, we hopen op een mooie verbondenheid op die avond en mogelijk vaker.
Tijdens de “Kletspraat Relaties en LHBTIQ+” gaan we het hebben over verschillende onderwerpen, zoals
relaties, gevoelens, LHBTIQ+ en seksualiteit. Relaties heb je niet alleen met een partner, maar heb je ook
bijvoorbeeld met je vrienden, collega’s, klasgenoten en gezin. Hoe ga je hiermee om? Ben jij ook aanwezig
op 4 oktober om 19:15 uur in de bibliotheek in Wognum? 
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Verkeersmaatregelen Harddraverij

Aanmelden

Lezing Westfriese W.O.II verhalen
Komt u ook naar de lezing in Oorlogsmuseum Medemblik? De lezing vindt plaats op 23 september. Twee
boeiende sprekers nemen u mee in de (lokale) geschiedenis. Meld u snel aan, want vol is vol! Dit kan door te
mailen naar: lars@oorlogsmuseummedemblik.nl. De kosten zijn 10 euro per persoon.
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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: Oprichtingsjaar Harddraverij Medemblik 1842 - Archief gemeente
Medemblik
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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.
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