
Opening beweegroute basisschool de
Meridiaan in Medemblik
Op donderdag 27 oktober opende wethouder Yannick Nijsing een
nieuwe beweegroute rondom basisschool de Meridiaan, de Jozefschool
en SG De Dijk in Medemblik. De beweegroute is onderdeel van de
gezonde ambities van JOGG Medemblik, de scholen en haar
leerlingen. Basisschool de Meridiaan en de Jozefschool hebben gezonde
ambities; op het gebied van voeding, beweging en leefstijl. Naast het

dagelijks drinken van water is er nu ook een beweegroute rondom de scholen gerealiseerd. Meester Bjorge
van de Meridiaan is zich al langer bewust van het belang van bewegen voor zijn leerlingen. Hij rent dan ook
dagelijks een rondje met de klas, een zogenoemde ‘Daily mile’. Mede vanuit dit initiatief is de beweegroute
tot stand gekomen.

Werkzaamheden aan onderdoorgangen
Westfrisiaweg N307
Op de wegen onder de Westfrisiaweg blijft water staan na hevige
regenval. De provincie Noord-Holland laat de waterafvoer van
meerdere onderdoorgangen in Zwaag en Westwoud verbeteren. De
Wogmergouw, Oostergouw en De Strip in Zwaag en Noorderboekert in
Westwoud worden afgesloten voor (brom)fietsers en autoverkeer. Het
doorgaand verkeer op de N307 zal geen hinder ondervinden van de
werkzaamheden, deze vinden plaats tussen 24 oktober en 9 december.

Een impuls voor een klimaatbestendige
gemeente Medemblik
Gemeente Medemblik heeft ruim vier ton euro van het Rijk gekregen
om bij vijf herininrichtingsprojecten serieus de gevolgen van
klimaatverandering aan te pakken. Wethouder duurzaamheid Harry
Nederpelt is blij met deze bijdrage.

Grote vraag naar pleegouders voor
kinderen in een crisissituatie
Het gaat niet goed met het aantal beschikbare pleegouders. Er is al
een aantal jaren sprake van een afname van het aantal nieuwe
pleegouders. Tegelijkertijd is de vraag naar pleegzorg nog altijd groter
dan het aanbod. Daardoor neemt het tekort langzaam, maar gestaag
toe. Zorgwekkend. Des te meer omdat de huidige onrust en
onzekerheid in de samenleving toenemen door verschillende crises,
zoals de wooncrisis, de energiecrisis en buitenproportionele inflatie.
Dit heeft invloed op de aanmeldingen van nieuwe pleegouders omdat
die zich in de regel aanmelden vanuit een stabiele persoonlijke

situatie. Pleegzorg Nederland wil deze neerwaartse trend keren en vraagt daarom met de titel #groenlicht
tijdens de Week van de Pleegzorg (2 tot en met 9 november) extra aandacht voor het belang van meer
pleegouders.

Natuurvriendelijk verduurzamen
U gaat uw woning verduurzamen. Een mooie stap naar het verlagen van
uw stookkosten en het verminderen van de CO2 uitstoot. Maar wist u
dat het voor bepaalde dieren niet zo gunstig kan uitpakken? In
geïsoleerde huizen kunnen deze dieren niet leven omdat er geen
kieren of openingen meer zijn. Daarom is natuurvriendelijk
verduurzamen zo belangrijk. Door bijvoorbeeld het aanleggen van veel
groen of het ophangen van nestkasten krijgen de dieren een kans. Hoe
u zelf verantwoord op een natuurvriendelijke wijze uw woning kan

verduurzamen leest u in deze brochure.

Militaire oefening
Van 31 oktober t/m 4 november oefenen militairen op en rond het
IJsselmeer in de omgeving van Medemblik. Voor het landen wordt het
strand bij Medemblik gebruikt. Een eenheid van 22 manschappen SATG
(Korps Mariniers) oefent op het navigeren, ankeren, manoeuvreren en
het landen met de LCVP landingsvaartuigen.
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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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De Gouden Nacht
In de Gouden Nacht van Medemblik staat dit jaar het thema 1572: de geboorte van Nederland centraal.
Samen met veertig andere gemeenten herdenken we in 2022 dat het 450 jaar geleden is dat Nederland in
opstand kwam tegen het Spaanse gezag. Elke stad speelde hierin zijn eigen rol.
Tijdens de Gouden Nacht nemen verhalenvertellers, gidsen, muzikanten en acteurs de bezoeker mee door de
avond van de geboorte van Medemblik.
Geniet van de vertelvoorstelling Het grote dilemma van Medemblik, een spannende belevenis voor jong en
oud langs prachtig verlichte monumentale locaties in Medemblik. Rijd mee in legertrucks, bezoek de diverse
locaties voor muziek en verhalen en nog veel meer! Kom jij ook naar de Gouden Nacht op 5 november van
19:00 tot 22:00 uur?
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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: Vlietbos in Onderdijk - W. van Gelderen
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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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