
Opgeruimd staat netjes op de Schooldag
van de Duurzaamheid
‘Een schone planeet en blije mensen.’ Dat is duurzaamheid in een
notendop volgens wethouder duurzaamheid Harry Nederpelt. Kinderen
van acht basisscholen gaven op de Medemblikse Dag van de
Duurzaamheid het goede voorbeeld. Zij gingen in de omgeving van hun
school zwerfafval opruimen.

Activiteiten jongerenwerk in de
herfstvakantie!
In de aankomende herfstvakantie organiseert het jongerenwerk
Medemblik de hele week activiteiten voor kinderen en tieners. We
hebben o.a. een rollerdisco, lasermaze en lasergamen, diverse
halloween activiteiten en FIFA22 & Skillgames. Voor meer informatie
stuur je een mailtje naar activiteiten@medemblik.nl en dan krijg je
van ons het volledige programma toegestuurd. Het

programmaoverzicht is ook te zien onze FB, Insta en op de website van de gemeente Medemblik. Alle
activiteiten worden gratis aangeboden, maar je moet je wel inschrijven! Dit kan via
activiteiten@medemblik.nl en wees snel want vol=vol!

Fietsroutes door Westfriesland voor
senioren
Houdt u van fietsen of wilt u meer in beweging komen deze herfst? Dat
kan! Als vervolg op het programma Doortrappen in de zomer worden in
oktober rustige fietsroutes georganiseerd door Team Sportservice.
Speciaal rekening houdend met de regenachtige dagen, herfstbladeren,
en minder goed begaanbare wegen wordt er begeleiding gegeven om
deze fietsroutes veilig te kunnen fietsen. Bent u er ook bij?

De Nationale Isolatieweken zijn
begonnen!
De herfst is begonnen en dat betekent dat ook het stookseizoen weer

begint. Met de huidige energieprijzen is het handig om zo weinig mogelijk energie te gebruiken. Maar hoe doe
je dat dan? Check wat er bij jou mogelijk is! Vanaf 26 september kun je je tijdens de Nationale Isolatieweken
op verschillende manieren laten informeren over isolatie. Van isolatievormen en de voordelen er van tot
mogelijkheden om het isoleren van je huis te financieren. Heb je nog andere vragen over verduurzamen of
wil je nog meer tips? Dan kun je altijd (kosteloos) terecht bij het Duurzaam Bouwloket.

Krapte op het elektriciteitsnet; en nu?
Alle provincies in Nederland hebben op dit moment te maken met
krapte op het elektriciteitsnet. Ook in de regio Westfriesland
omschrijft netbeheerder Liander enkele knelpunten op het
stroomnetwerk. Wat merkt u hier als inwoner van?

PWN nodigt u uit voor een
bewonersbijeenkomst op
drinkwaterproductiebedrijf Andijk
Er gebeurt veel op en rond drinkwaterproductiebedrijf Andijk. Er lopen
verschillende projecten en onderzoeken voor de toekomst, zoals de
Klimaatbuffer IJsselmeer.
PWN licht graag toe waar ze mee bezig zijn én geven een rondleiding
door de fabriek. Kom jij langs op woensdag 2 november? De inloop met
soep en brood begint om 18:00 uur. De bijeenkomst begint om 18:45
uur. Meld je hier aan, want vol = vol.

Webinar: Succesvol online
Hoe presenteer jij je online als (startende) ondernemer. Volg op 3
oktober het webinar Succesvol online van het Startersloket en je
ontvangt tips en tricks om online een goede zakelijke eerste indruk
achter te laten. Kijk voor meer informatie of direct gratis aanmelden
op de webiste van het Startersloket.

Werken bij de gemeente Medemblik
 

Gegevensbeheerder BRO / WIBON
WOZ Specialist (Taxateur)
Beheerder Technische Gegevens
Specialist Groen
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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Begroting 2023 komt er aan: wat betekent dat?
De begroting voor 2023 is door het college van B&W vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad. Alle
verwachte inkomsten en uitgaven voor het komende jaar - met een doorkijkje naar de jaren erna - zijn
weergegeven en worden toegelicht. Kort gezegd: hoeveel geld komt er binnen en hoe gaan we dat besteden?
U kunt de voorgestelde begroting hier lezen.

Inspreken voor inwoners
Ook u kunt uw mening geven over de begroting! Inwoners en organisaties kunnen zich uitspreken over de
begroting door in te spreken tijdens de raadscommissie op 20 oktober van 19:30 tot 21:00 uur. Wilt u weten
hoe dat werkt? Neem dan contact op met de griffie: griffie@medemblik.nl.

Besluitvorming
Op 24 oktober vindt de inhoudelijke commissievergadering plaats. Tijdens deze vergadering kunnen alle
fracties vragen stellen aan het college en geven zij een mondelinge beschouwing (reactie) op de begroting.
De raadsvergadering is op 10 november. Dan worden de begroting en de moties en amendementen behandeld
en neemt de raad besluiten.

Kijk mee
Alle vergaderingen zijn openbaar toegankelijk voor publiek en worden gehouden in de raadszaal van het
gemeentehuis. Daarnaast is het mogelijk om de vergaderingen digitaal te volgen.
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Lees verder

Doet jouw organisatie al mee met de Westfriese Beursvloer?
Op donderdag 13 oktober vindt de 13e editie plaats van de Westfriese Beursvloer. Dan gaan non-profit
organisaties en maatschappelijk betrokken bedrijven uit Westfriesland een uur lang actief handelen terwijl de
beurzen gesloten blijven. Heeft jouw organisatie een hulpvraag waarvoor intern de expertise, materialen of
mankracht ontbreekt? Meld dan jouw organisatie aan voor de Westfriese Beursvloer. Deelname is gratis!
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Energie besparen. Hoe doen de buren dat?
Thuis energie besparen en gasloos verwarmen zijn in deze tijd belangrijker dan ooit. Maar het is nog lastig om
dat voor elkaar te krijgen. Hoe fijn zou het zijn om stiekem even te kijken hoe anderen dat aanpakken?! Dat
kan nu. Met Gluren bij Duurzame Buren van 10 tot en met 18 oktober. De serie online inkijkjes in
verduurzaamde Westfriese woningen staat meer dan ooit in het teken van radiatorfolie, tochtstrips,
zonnepanelen en warmtepompen. Met duurzame tips waarmee je morgen aan de slag kunt, een livesessie
met duurzame experts, reacties van inwoners en een mobiele showroom tjokvol duurzame technologieën.
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Foto van de week
September: Kom maar op met die mooie herfstkleuren
In de herfst veranderen de bladeren van kleur. Veel soorten groenten kunnen we in dit seizoen oogsten.
Kortom de natuur bereidt zich voor op de winter. Dat levert prachtige plaatjes op.
 
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: Herfstkleuren - 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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