
Energie hotspot op de markt van
Medemblik
Het onderwerp energie is actueler dan ooit. Groene of grijze stroom,
warmte zonder of met aardgas; het houdt ons bezig, vooral hoe het
zuiniger kan. Maar wat is wijsheid? Zie jij nog door de tochtstrips en
radiatorfolie de energiebesparing? Hoog tijd voor duidelijkheid.
Maandag 17 oktober hebben we op de markt van Medemblik van 14.00
tot 17.00 uur een ‘energie hotspot’ ingericht. Met onder meer
energiecoaches van bewonersinitiatief Warm Medemblik. Zij helpen

met praktische kleine tips en advies over grote maatregelen zoals isoleren. Er is informatie van gemeente
Medemblik over duurzame energie en warmte. En het Duurzaam Bouwloket komt met zijn mobiele showroom,
tjokvol duurzame technologieën. Ooit een warmtepomp of zonnepanelen aangeraakt? Nu kan het. Onder de
bezoekers verloten we een uitgebreid energieadvies aan huis. In één keer ben je op energiegebied weer
helemaal bij. Of zoals ze op de markt zeggen: komt dat zien!

Wandel mee in het donker tijdens de
Nacht van de Nacht
Op zaterdagavond 29 oktober is het zover! In Wognum en in Twisk kunt
u tijdens een exclusieve, avontuurlijke wandeling op pad met een
vogelgids van de KNNV afdeling Hoorn/West-Friesland. Tijdens deze
wandeling staan we stil bij ‘licht en donker’ in de natuur.

Vacature: Klankbordgroep Duurzaam
Medemblik
De klankbordgroep Duurzaam Medemblik geeft de gemeente gevraagd
en ongevraagd advies over de uitvoering van ons duurzaamheidsbeleid.
Door het vertrek van een van de leden is er ruimte ontstaan voor een
nieuw lid. Ben je, of ken je iemand die geknipt is voor deze rol?

Zonnepark Zwaagdijk-West
Op de grond van een oude perengaard, achter de kerk in Zwaagdijk-
West, verrijst Zonnepark Zwaagdijk-West. Omwonenden in de
gemeente Medemblik kunnen een aandeel nemen in dit zonnepark. Op
basis van zonnecertificaten delen zij dan mee in de winst van het park.
Het zonnepark zal jaarlijks 6,5 Megawatt aan groene stroom
opwekken.

Eerste stap woningbouw Zwaagdijk gezet
Op 29 september tekenden wethouder Jeroen Broeders namens de
gemeente Medemblik en Kees Hermans namens Hermans Ontwikkeling
uit Hoorn een intentieovereenkomst om 18 woningen te bouwen aan de
Zwaagdijk 377.
Wethouder Jeroen Broeders: “Het is fijn dat we deze eerste stap
hebben gezet met elkaar. We gaan hard aan de slag om ook
woningbouw voor inwoners van Zwaagdijk mogelijk te maken. Het is
erg prettig dat ontwikkelaar Hermans in een vroeg stadium contact
heeft gezocht met de dorpsraad van Zwaagdijk. Bij de verdere

uitwerking van het plan worden bewoners in de directe omgeving betrokken.”

Verkeersonderzoek en
Wegwerkzaamheden in Andijk
Op dit moment wordt er op de Kleingouw in Andijk een
verkeersonderzoek uitgevoerd. Dit doen we door middel van
kentekenonderzoek (kentekencamera’s) op 4 locaties en telslangen op
een aantal omliggende wegen. Op deze manier brengen we in beeld
welk deel van de Kleingouw door welke soort verkeersdeelnemer wordt

gebruikt. Het verkeersonderzoek neemt circa 2 weken in beslag.
Wegwerkzaamheden
In de periode van 10 t/m 14 oktober zal de t-splitsing Middenweg/Horn in Andijk afgesloten zijn voor al het
verkeer vanwege wegwerkzaamheden.
In deze periode wordt de t-splitsing voorzien van een nieuwe rode asfaltlaag. Ook wordt er extra verkeerszuil
geplaatst op de Middenweg en zal de zeer ruime bochtstraal van de Horn worden ingekort. Deze extra
maatregelen worden uitgevoerd om de snelheid van het verkeer af te remmen.

Informatieavond Dorpsblad Walhalla
In samenwerking met de Dorpsraad organiseert het bestuur van
Dorpsblad Walhalla in Wognum, een Informatie- en discussie avond.
Op 19 oktober a.s. van 20.00 uur – 21.00 uur in Café Stam tijdens de
Openbare Vergadering van de Dorpsraad Wognum met de vraag:  ‘Uw
Dorpsblad Walhalla, klaar voor de toekomst?
Laat het Walhalla weten of u komt.
Reactie aan ghmvanengen-buur@planet.nl; of aan 
secretaris@dorpsraadwognum.nl
 

Ervaring delen als (startende)
ondernemer
Het lezen over ondernemerservaring is van onschatbare waarde zeker
als startende ondernemer. Het is inspirerend en leerzaam! Op het
online Startersloket van Westfriesland lees je de meer over de
leermomenten, ervaringen en tips van lokale starters in de rubriek

‘Starters in beeld’. Zelf jouw ervaring delen als (gestarte) ondernemer kan natuurlijk ook! Neem dan contact
op met het Startersloket.

Werken bij de gemeente Medemblik
 

Medewerker Civiele Techniek - 2fte
WOZ Specialist (Taxateur)
Medewerker Zorg
Specialist Groen
Beleidsadviseur Sport

 

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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Kom-Erbij-Week in Medemblik
Vorige week was wethouder Yannick Nijsingh aanwezig bij het startsein van de Kom-Erbij-Week in de Sint
Pieter in Medemblik. Tijdens de Kom-Erbij-Week zetten een heel aantal clubs hun deuren open, zodat
iedereen kan komen kijken wat er te doen is. Hopelijk levert het veel aanloop en nieuwe leden op.
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Werkbezoek voor nieuwe college Medemblik
Het nieuwe college ging op dinsdagmiddag 4 oktober op werkbezoek bij Fred van Paassen Chrysanten
(Wervershoof) en Green Simplicty (Andijk). Het college verbaasde zich over de hoogstaande technieken in de
bloementeelt. En dat in onze eigen gemeente.
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Eerbetoon voor bevlogen vrijwilligers
De verenigingsmannen Kees Oudt en de in 2021 overleden Marcel Reus zijn dinsdagavond, op een bijeenkomst
van het kermiscomité, geëerd voor hun vrijwilligersactiviteiten in de dorpen Sijbekarspel-Benningbroek. Oudt
ontving uit handen van de waarnemend burgemeester een Koninklijke onderscheiding. Reus werd postuum
geëerd met een herinneringsbank.

Lees verder

Lees verder

Lees verder

Aanmelden

Meer vacatures

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: mistnevel in het Egboetswater van Hauwert - Marry de Groot

Bekendmakingen Collegebesluiten Gemeenteraad
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