
Aanmelden (grote) evenementen in 2023
Gaat u in 2023 een (groot) evenement in de gemeente Medemblik
organiseren? Dan vragen wij u dit te melden.
Veel organisaties en instanties die bij de gemeente bekend zijn,
hebben hierover al een e-mail ontvangen. Heeft u geen e-mail
ontvangen en organiseert u wel een evenement dan ontvangen wij ook
graag uw meldingsformulier. Het meldingsformulier kunt u dit jaar via
onze website indienen. Dit kan via www.medemblik.nl/aanmelden (via
de groene knop) met uw Digid.

Meld uw evenement in elk geval vóór 21 oktober 2022 aan. U kunt het formulier ook opvragen bij de afdeling
Omgevingszaken, telefoonnummer (0229) 85 60 00 of per e-mail apv@medemblik.nl. 

De Gouden WatZr Gieter
Hoe ga je om met hitte en droogte? Cécile Krimpenfort liet op het
platte dak van haar woning in Abbekerk een sedumdak aanleggen. “Dat
houdt de boel koel!” Daarmee won Cécile de Gouden WatZr Gieter.
Een actie in het kader van de WatZr-campagne waarmee we inwoners
stimuleren zelf iets te doen tegen de effecten van klimaatverandering.
Wethouder duurzaamheid van gemeente Medemblik Harry Nederpelt
kwam de gieter persoonlijk overhandigen. 

Hoogheemraadschap start toezicht op
afvalwater bloembollen
Van anemoon tot tulp tot zantedeschia: de meeste gewassen worden
behandeld met gewasbeschermingsmiddelen. Goede toepassing van
deze middelen vermindert de kans dat deze in het oppervlaktewater
terecht komen en de waterkwaliteit verstoren. Om aandacht te vragen
voor juist gebruik van gewasbeschermingsmiddelen controleert
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de komende maanden
op lozingen van afvalwater na de behandeling van bloembollen. Met als
doel om samen de waterkwaliteit en ecologie te verbeteren.

Kijkdag afvalzorg en HVC
Op zaterdag 8 oktober 2022 openen Afvalzorg en HVC hun deuren.
Tijdens twee rondleidingen, om 10:00 en 13:00 uur, krijgen bezoekers
een kijkje in de wereld van de afvalverwerking. Hoe wordt van gft en
etensresten groen gas en compost gemaakt? Welke (grond)stromen
worden op deze locatie gerecycled? En hoe wordt afval, waar geen
andere verwerkingsmogelijkheid voor is, veilig en permanent gestort?
Schrijf u in voor een van de rondleidingen om verzekerd te zijn van een

plekje.

Werken bij de gemeente Medemblik
 

Chief Information Security Officer
WOZ Specialist (Taxateur)
Toezichthouder Bouw- en Woningtoezicht
Beleidsmedewerker Inburgering
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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Wethouder Sport feliciteert kersverse Europees kampioen
Onlangs is de 16-jarige Chris Berkhout uit Hauwert Europees kampioen skeeleren voor b-junioren geworden.
In het Italiaanse L’Aquila was hij na een tumultueuze wedstrijd de beste in de puntenkoers. Reden voor
wethouder Gerben Gringhuis van Sport om onze inwoner in het zonnetje te zetten.
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Actief voor een schonere leefomgeving
Zaterdag 17 september was het World Cleanup Day 2022. In onze gemeente waren diverse groepjes actief om
het zwerfafval op te ruimen. Leden van de organisatie ‘Vrouwen van Nu’ prikten, onder toeziend oog van
wethouder Nederpelt, in Medemblik veel afval uit het openbaar groen. Dat deden ook inwoners van Hauwert.
Zij gingen in hun woonplaats op pad en verzamelden vooral veel papier en blikjes.
Ook zin om 1 á 2 keer jaar mee te doen? Samen met anderen zwerfafval opruimen is niet alleen effectiever,
het is ook gezelliger. Op de landelijke Opschoondag gaan we weer aan de slag, die is op 18 maart 2023.
Natuurlijk kan je tussendoor altijd werken aan een zwerfafvalvrije omgeving. Door zelf op pad te gaan met
een grijper en vuilniszak én door zelf verpakkingen in een vuilnisbak te gooien of mee te nemen naar je eigen
kliko. Wist je dat het meest gevonden afval sigarettenfilters, blikjes en snoep- of koekwikkels is? 

Lees verder

WerkSaam door naar de finale
WerkSaam Westfriesland is 1 van de 3 finalisten van de Verkiezing ‘Beste Overheidsorganisatie van het Jaar
2022’. Tijdens de halve finale op 16 september in Utrecht hebben 11 organisaties pitches gegeven. Voor de
jury was er een lastige keuze te maken.
De andere twee finalisten zijn Douane Nederland en het Nederlands Forensisch Instituut. Op 22 november
wordt de winnaar bekend gemaakt tijdens de Overheidsawards Verkiezingen 2022. De komende weken vinden
werkbezoeken plaats bij de 3 finalisten. Op 22 november wordt 1 van de finalisten tijdens de
Overheidsawards gekroond tot ‘Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2022’.
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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: Oud Radbout - Archief gemeente Medemblik
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Deze e-mail is verstuurd aan Famaker@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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