
Aanmelden (grote) evenementen in 2023
Gaat u in 2023 een (groot) evenement in de gemeente Medemblik
organiseren? Dan vragen wij u dit aan ons te melden.
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 digitaal via
onze website indienen. Dit kan hier (zie het groene blok) met uw Digid.
Meld uw evenement in elk geval vóór 21 oktober aan. U kunt het

formulier ook opvragen bij de afdeling Omgevingszaken, telefoonnummer (0229) 85 60 00 of per e-mail
apv@medemblik.nl. 

Grote wegafsluitingen A.C. de Graafweg
(N241) in 2023 en 2024
Weggebruikers van de A.C. de Graafweg (N241) krijgen de komende 2
jaar te maken met grote wegafsluitingen. In die periode wordt de
bestaande weg geheel vervangen door een nieuwe weg.
Het doorgaand autoverkeer tussen Verlaat en Wognum wordt dan
omgeleid via de N239. Bestemmingsverkeer wordt lokaal omgeleid. De

planning van de werkzaamheden is aangepast aan de grotere evenementen, zodat deze goed bereikbaar zijn.

Foto-expositie in het gemeentehuis 
Na de succesvolle expositie door Fotowerkgroep Hoorn in de
Bonifaciuskerk (Medemblik) afgelopen zomer is het nu de tijd voor een
winterexpositie in Wognum. De gemeente heeft ruimte vrijgemaakt in
de eerste twee gebouwen om de foto's tentoon te stellen. De expositie
is vrij toegankelijk. Kom jij langs op het gemeentehuis Medemblik op
de Dick Ketlaan 21 in Wognum tot 1 februari 2023?

Jongerenklimaattop Westfriesland
Jongeren hebben de toekomst, maar waarom worden ze dan
nauwelijks betrokken bij alle discussies over verduurzaming en het

streven naar een schonere leefomgeving? Dat pakken we in Westfriesland anders aan! Met de
Jongerenklimaattop Westfriesland op 3 november. Ben jij er ook bij? 

Beleef regio Westfriesland!
‘Geniet van het IJsselmeer en Markermeer, ontdek historisch Holland
en beleef de Omringdijk en de weidse polders.’ Met deze uitnodigende
boodschap werd de regio Westfriesland groots op de kaart gezet
tijdens de 50 Plus Beurs. Deze beurs werd gehouden in de Jaarbeurs in
Utrecht. De boodschap is een trotse uiting van samenwerking tussen de
regio Westfriesland en haar partners.

Lezingen in Oorlogsmuseum Medemblik
Komt u ook naar de lezing op 21 oktober? Twee sprekers nemen u mee
met hun verhalen over roofkunst in de Tweede Wereldoorlog en de Reis
van de Nachtwacht!
In ‘De Reis van de Nachtwacht’ wordt verteld welke omzwervingen het
meesterwerk van Rembrandt tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft
gemaakt. Als afsluiting van de lezing wordt een historische film van het
Rijksmuseum getoond met unieke beelden van een aantal van de
schuilplaatsen waar De Nachtwacht werd opgeborgen.

De lezing op vrijdag 21 oktober begint om 20:00 uur. Inloop is vanaf 19:15 uur. Tickets kosten €10 per
persoon, reserveren kan door te mailen naar: lezing@oorlogsmuseummedemblik.nl

Gratis najaars fietscheck voor senioren
Fietsen in het najaar, door de prachtige herfstkleuren, we blijven nog
lekker doortrappen. Maar veilig blijven fietsen is wel belangrijk, wat
doet u aan uw eigen veiligheid op de fiets?  
Daarom is de gratis najaars fietscheck voor senioren in het leven
geroepen. Laat u deze week uw fiets ook even controleren? Vraag
meteen informatie over de fietshelm, fietsspiegel, en andere
mogelijkheden die uw fietsveiligheid vergroten. De fietscheck doet u in
de week van 17 t/m 22 oktober bij een van de deelnemende

fietswinkels in de regio.

Vaststelling bestemmingsplan
Centrumplan Woningbouw Abbekerk
De gemeenteraad heeft op 29 september het bestemmingsplan
Centrumplan Woningbouw Abbekerk met kenmerk
NL.IMRO.0420.BPABBWERF.VA01 gewijzigd vastgesteld. Dit plan maakt
de bouw van 38 woningen op de locatie Gemeentewerf/IJsbaan in
Abbekerk mogelijk.

Het bestemmingsplan ligt vanaf vrijdag 14 oktober, zowel digitaal op www.ruimtelijkeplannen.nl, als fysiek
(bij het Klantcontact Centrum in het gemeentehuis in Wognum) ter inzage. Vanaf zaterdag 15 oktober tot en
met vrijdag 18 november kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State tegen de
vaststelling van dit bestemmingsplan.
Na afloop van de beroepstermijn treedt het bestemmingsplan in werking.
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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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Samen Slim Rijden Wognum gaat van start! Rijd je mee?
Het elektrische deelauto project in Wognum, ‘Samen Slim Rijden’ gaat eindelijk van start! De eerste
autodelers hebben zich ingeschreven. Ook jij kunt nog meedoen.
Het idee is simpel: bij de laadpaal op de parkeerplaatsen langs De Lange Regel, (bij het parkeerterrein van de
Boogerd), staat een elektrische deelauto; de Hyundai Kona. Deze deelauto is op 5 oktober officieel in gebruik
genomen door de wethouder voor Duurzaamheid, Harry Nederpelt.
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Burgemeester en wethouders bezoeken opvanglocaties
Oekraïense vluchtelingen
Dankbaar voor de plekken en de manier waarop er in de beide opvanglocaties met hen wordt omgegaan. Die
warme boodschap kregen waarnemend burgemeester Dennis Straat en de wethouders Gerben Gringhuis,
Jeroen Broeders en Yannick Nijsingh woensdag mee tijdens hun bezoek aan de opvanglocaties voor
Oekraïense oorlogsvluchtelingen in de gemeente Medemblik. 
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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: Herfstboom in Medemblik - Tineke Druijf

Bekendmakingen Collegebesluiten Gemeenteraad

Aanvragen en
regelen

Belastingen en
vergunningen

Zorg, werk en
inkomen

Gemeenteraad en
bestuur

 

Afspraak maken

Openingstijden

Privacyverklaring

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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