
Commissievergadering 20 oktober
vervalt
De commissievergadering die voor vanavond, donderdag 20 oktober, op
de agenda van de gemeenteraad van Medemblik stond is komen te
vervallen. Er was tijd ingeruimd voor inwoners/organisaties om in te
spreken en te reageren op de onlangs aangeboden begroting en het
voorstel voor subsidieplafonds door het college van burgemeester en
wethouders.

Reden dat de vergadering niet doorgaat is volgens de griffie, de organisatie die de gemeenteraad
ondersteunt, dat zich geen inwoners en of organisaties hebben gemeld om van hun spreekrecht gebruik te
maken.
Mochten er alsnog inspreekverzoeken komen dan worden die in de commissievergadering van maandag 24
oktober op de agenda gezet. Dan vindt ook de inhoudelijke bespreking van de begroting voor volgend jaar
plaats. Tijdens de gemeenteraadsvergadering wordt er dan over gestemd.

Wel zo sportief, ben jij ook een ‘club
van NIX’?
Willen jullie, als ‘club van NIX’ kans maken op €750 voor de sportclub?
Doe dan mee met de landelijke actie van Wel Zo Sportief. Meer
winkans? Doe dan ook gelijk mee met de regionale actie van ‘In Control
of Alcohol & Drugs’.  Wij willen namelijk de clubs in Noord-Holland

Noord extra motiveren, dus verloten we nog eens 3 x €750 extra voor een club in de regio Kop van Noord-
Holland, in de regio Alkmaar en regio Westfriesland. Dus extra winkans voor die clubkas!

Wat moet je doen?
1. Bestel gratis het NIX18 sportpakket op www.trimbos.nl/clubvannix.
2. Post een foto van jullie omgetoverde NIX18 kantine op jullie eigen sociale media en gebruik daarin

#clubvanNIX en #InControl ook in jouw bericht.
3. Zet daarbij ook gelijk in welke regio jullie zitten: #regioWestfriesland.

Dat zouden zomaar 2 vliegen in één klap kunnen zijn. Dus doe mee! Check hier de actievoorwaarden.

Meld jouw organisatie aan voor de
Vrijwilligersmarkt Medemblik
Komt jouw maatschappelijke organisatie uit de gemeente Medemblik
of is daar actief? Doe dan mee met de Vrijwilligersmarkt Medemblik.
Op zaterdag 26 november van 10.00 – 13.00 uur organiseert
Vrijwilligerspunt Westfriesland in opdracht van de gemeente
Medemblik de Vrijwilligersmarkt Medemblik in De Schoof in
Wervershoof. De markt is een geweldig platform om jouw organisatie
te presenteren, vrijwilligers te werven én te netwerken met andere

organisaties uit de regio. En, deelname is gratis! Meld jouw organisatie dan z.s.m. aan want er is beperkte
plek. Stuur een mail naar info@vrijwilligerspunt.com o.v.v. ‘Vrijwilligersmarkt Medemblik’. 

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.

Blijf op de hoogte over activiteiten en
nieuws van het Startersloket
Wil jij je goed voorbereiden als startende ondernemer en daarom geen
webinar missen van het Starterloket? Schrijf je dan in voor de
maandelijkse e-mail nieuwbrief van het Statersloket. Zo blijf je
helemaal up-to-date en mis je geen data of inspirerende informatie.

Werken bij de gemeente Medemblik
 

(Startende) Beleidsmedewerker Sociaal Domein
Beleidsmedewerker Inburgering
Medewerker Zorg
Wijkvoorman Groen - Wervershoof
Beleidsadviseur Sport
Privacy Officer

 

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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Onder de indruk van de Voedselbank
Tijdens de week van de Voedselbank brachten wethouders Jeroen Broeders en Yannick Nijsingh een bezoek
aan de Voedselbank. De Voedselbank verstrekt wekelijks aan circa 150 gezinnen in Westfriesland een
voedselpakket. Zij hebben een aantal vaste leveranciers die hun restanten aan de Voedselbank schenken. Het
is merkbaar dat er door de stijgende energieprijzen scherper ingekocht en geproduceerd wordt, men maakt
zich daarnaast zorgen over het aanbod aan levensmiddelen zoals pasta, rijst, koffie, thee en broodbeleg.
Inzamelingsacties door kerken, scholen en bedrijven zijn daarom hard nodig.
De wethouders lieten zich uitvoerig informeren over de werkwijze van de Voedselbank. Wethouder Yannick
Nijsingh is onder de indruk van de strakke organisatie en het belangrijke werk wat wordt gedaan.
‘Voedselbank West-Friesland heeft ons laten zien hoe zij werken en wat ze betekenen voor onze inwoners. De
organisatie draait op 70 vrijwilligers en zorgt ervoor dat vele gezinnen en inwoners extra ondersteund
worden. Wethouder Jeroen Broeders voegt hieraan toe: “We moeten dankbaar zijn voor de tientallen mensen
die hier het hele jaar door aan bijdragen.”

Lees verder

Lees verder

Lees verder

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: Ochtendmist in de Lekermeer te Wognum - N.Neys
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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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