
Groot onderhoud Oosterbegraafplaats
Andijk afgerond
De werkzaamheden aan de Oosterbegraafplaats in Andijk zijn
afgerond. Met het plaatsen van een nieuw informatiebord is hier op
symbolische wijze vorm aan gegeven. 
Wethouder Harry Nederpelt had de eer deze te onthullen samen
met inwoner Marleen Gutter en voorzitter van de dorpsraad Andijk,
Gerrit van Keulen.

Duurzaam Medemblik Award
Deze week zijn de eerste drie genomineerden voor de Duurzaam
Medemblik Award bekend gemaakt.
Er worden dit jaar twee prijzen uitgereikt. Een aan de Meest
Duurzame Ondernemer en een aan de ondernemer met de Meest
Duurzame Innovatie. Benieuwd wie de eerste drie genomineerden
zijn? Lees hieronder verder.

Acht nieuwe woningen op DEK-terrein
Medemblik
Gemeente Medemblik heeft acht kavels op het voormalig DEK-
terrein verkocht aan Projectontwikkelaar USP Vastgoed uit Hem.
Deze kavels zijn bestemd voor de bouw van acht twee-onder-een-
kapwoningen. Geïnteresseerden in een woning van USP Vastgoed
kunnen de website in de gaten houden. Via het projectenoverzicht
blijft men op de hoogte van de vorderingen en de uiteindelijke
verkoop.

Jongerenklimaattop Westfriesland
Op 3 november organiseerden de zeven Westfriese gemeenten de
Jongerenklimaattop Westfriesland. 
Wethouders duurzaamheid, Harry Nederpelt van gemeente Medemblik
en Fione de Vos-Janssen van gemeente Drechterland, waren aanwezig
deze avond.
Jongeren konden zich uitspreken over hun ideeën voor een duurzamere
regio en gaven een duidelijk signaal af. ‘Minder ikke, ikke, ikke en
meer wij moeten samen dingen gaan beslissen’. En waarom zou je van
windmolens geen kunstwerken kunnen maken?

Laatste voorstellingen Klimaatcircus
Hooggeëerd publiek! Op 26 november staat het Klimaatcircus in De
Nieuwe Haven in Abbekerk en op 29 november in Sarto in Andijk. Het
zijn de laatste haltes in onze gemeente van deze ‘vrolijke,
frustrerende, gekke en opbeurende’ voorstelling over de effecten van
klimaatverandering in Westfriesland. De voorstellingen zijn gratis te
bezoeken en beginnen beide om 19.30 uur. Kijk voor meer informatie
en aanmelden op www.klimaatcircus.nl. Let op, VOL = VOL.

Werken bij de gemeente Medemblik
 

Inkoopadviseur
Beleidsmedewerker Onderwijs
Beleidsmedewerker Vastgoed
Beleidsmedewerker Grondstoffen (HVC) en Milieu (Omgevingsdienst)

 

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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Intochten Sinterklaas 2022
Dit weekend is de landelijke intocht van Sinterklaas. Uiteraard vergeet de
Sint gemeente Medemblik niet. Dit weekend en volgend weekend staan er
diverse intochten en Sinterklaasactiviteiten gepland in de verschillende
kernen. Kijk hier voor een volledig overzicht.

Lees verder

Lees verder

Lees verder

Opening expositie Oorlogsmuseum
Op vrijdag 4 november vond in het Oorlogsmuseum in Medemblik de officiële opening
plaats van de expositie ‘Weg naar Vrijheid’.
De expositie gaat over vijf onbekende operaties die het Amerikaanse leger in de Tweede Wereldoorlog in
West-Europa heeft uitgevoerd en die cruciaal waren voor onze vrijheid nu. Bezoekers stappen ‘in de
schoenen’ van een soldaat en ontdekken interactief de verhalen in de weg naar vrijheid vanaf de stranden
van Normandië tot aan de bevrijding van Berlijn. 
Waarnemend burgemeester Dennis Straat opende het officiële deel. Hierbij waren
genodigden uit het hele land aanwezig, waaronder  enkele hoog geplaatste afvaardigden van de
Amerikaanse Ambassade. 
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Meer vacatures

Foto van de week
November: Donkere dagen
In deze donkere dagen is het soms een uitdaging om te fotograferen met weinig licht. Evengoed zijn er
genoeg mooie foto’s om te maken. Denk aan nachtfotografie, mistige ochtenden of een lichtpuntje in het
donker. Het internet geeft je tips hoe je tijdens deze donkere dagen toch de mooiste foto’s kunt
maken. Ga jij de uitdaging aan?
 
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: Novemberlicht Kreekbos Wognum - Jannie Lukasse Fongers
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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.
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https://gemeentemedemblik.email-provider.eu/link/779rxgmarv/tjvwamcyxg/x19xe0tks8/xhi6tghyv9/bbkaogxwps
https://gemeentemedemblik.email-provider.eu/link/779rxgmarv/tjvwamcyxg/gx2o0brm2a/xhi6tghyv9/bbkaogxwps
https://gemeentemedemblik.email-provider.eu/link/779rxgmarv/tjvwamcyxg/8ooaap8yik/xhi6tghyv9/bbkaogxwps
https://gemeentemedemblik.email-provider.eu/link/779rxgmarv/tjvwamcyxg/w7k2lji5jl/xhi6tghyv9/bbkaogxwps
https://gemeentemedemblik.email-provider.eu/link/779rxgmarv/tjvwamcyxg/vgxffjq9rv/xhi6tghyv9/bbkaogxwps
https://gemeentemedemblik.email-provider.eu/link/779rxgmarv/tjvwamcyxg/cvbftmbvlf/xhi6tghyv9/bbkaogxwps
https://gemeentemedemblik.email-provider.eu/link/779rxgmarv/tjvwamcyxg/kuupnh5alv/xhi6tghyv9/bbkaogxwps
https://gemeentemedemblik.email-provider.eu/link/779rxgmarv/tjvwamcyxg/8air7lmo3j/xhi6tghyv9/bbkaogxwps
https://gemeentemedemblik.email-provider.eu/link/779rxgmarv/tjvwamcyxg/zeipg4lfqe/xhi6tghyv9/bbkaogxwps
https://gemeentemedemblik.email-provider.eu/link/779rxgmarv/tjvwamcyxg/aeztwuhgmj/xhi6tghyv9/bbkaogxwps
https://gemeentemedemblik.email-provider.eu/link/779rxgmarv/tjvwamcyxg/q3rf3m93pd/xhi6tghyv9/bbkaogxwps
https://gemeentemedemblik.email-provider.eu/link/779rxgmarv/tjvwamcyxg/iijahemnie/xhi6tghyv9/bbkaogxwps
https://gemeentemedemblik.email-provider.eu/link/779rxgmarv/tjvwamcyxg/46xkgabw3x/xhi6tghyv9/bbkaogxwps
https://gemeentemedemblik.email-provider.eu/link/779rxgmarv/tjvwamcyxg/whljarcjlh/xhi6tghyv9/bbkaogxwps
https://gemeentemedemblik.email-provider.eu/link/779rxgmarv/tjvwamcyxg/ffq7irvhit/xhi6tghyv9/bbkaogxwps
https://gemeentemedemblik.email-provider.eu/link/779rxgmarv/tjvwamcyxg/alhxrgn5gl/xhi6tghyv9/bbkaogxwps
https://gemeentemedemblik.email-provider.eu/link/779rxgmarv/tjvwamcyxg/clgba3ddt5/xhi6tghyv9/bbkaogxwps
https://gemeentemedemblik.email-provider.eu/link/779rxgmarv/tjvwamcyxg/9rymkjnghn/xhi6tghyv9/bbkaogxwps
https://gemeentemedemblik.email-provider.eu/link/779rxgmarv/tjvwamcyxg/0sjzkxcfah/xhi6tghyv9/bbkaogxwps
javascript:;
https://gemeentemedemblik.email-provider.eu/link/779rxgmarv/tjvwamcyxg/cck4lpdi9y/xhi6tghyv9/bbkaogxwps
mailto:communicatie@medemblik.nl
https://gemeentemedemblik.email-provider.eu/link/779rxgmarv/tjvwamcyxg/3lghlnyvrr/xhi6tghyv9/bbkaogxwps
https://gemeentemedemblik.email-provider.eu/link/779rxgmarv/tjvwamcyxg/dxhfhooi3y/xhi6tghyv9/bbkaogxwps
https://gemeentemedemblik.email-provider.eu/link/779rxgmarv/tjvwamcyxg/414tmu4oc5/xhi6tghyv9/bbkaogxwps
https://gemeentemedemblik.email-provider.eu/link/779rxgmarv/tjvwamcyxg/w2fth8hvpr/xhi6tghyv9/bbkaogxwps
https://gemeentemedemblik.email-provider.eu/link/779rxgmarv/tjvwamcyxg/l7b52rpd1x/xhi6tghyv9/bbkaogxwps
https://gemeentemedemblik.email-provider.eu/link/779rxgmarv/tjvwamcyxg/jvos1qnx3k/xhi6tghyv9/bbkaogxwps
https://gemeentemedemblik.email-provider.eu/link/779rxgmarv/tjvwamcyxg/cywwphp448/xhi6tghyv9/bbkaogxwps
https://gemeentemedemblik.email-provider.eu/link/779rxgmarv/tjvwamcyxg/mfrxcbjcrz/xhi6tghyv9/bbkaogxwps
https://gemeentemedemblik.email-provider.eu/link/779rxgmarv/tjvwamcyxg/gpeelwr69z/xhi6tghyv9/bbkaogxwps
https://gemeentemedemblik.email-provider.eu/link/779rxgmarv/tjvwamcyxg/dlpeluts51/xhi6tghyv9/bbkaogxwps
https://gemeentemedemblik.email-provider.eu/link/779rxgmarv/tjvwamcyxg/akivmdu6sy/xhi6tghyv9/bbkaogxwps
https://gemeentemedemblik.email-provider.eu/link/779rxgmarv/tjvwamcyxg/vzwikmbvwk/xhi6tghyv9/bbkaogxwps
https://gemeentemedemblik.email-provider.eu/link/779rxgmarv/tjvwamcyxg/xq9kxq5x5k/xhi6tghyv9/bbkaogxwps
https://gemeentemedemblik.email-provider.eu/link/779rxgmarv/tjvwamcyxg/82zf9tgwdn/xhi6tghyv9/bbkaogxwps
https://gemeentemedemblik.email-provider.eu/link/779rxgmarv/tjvwamcyxg/1s6wkayq52/xhi6tghyv9/bbkaogxwps
https://gemeentemedemblik.email-provider.eu/link/779rxgmarv/tjvwamcyxg/xb8w7a3nxz/xhi6tghyv9/bbkaogxwps
https://gemeentemedemblik.email-provider.eu/link/779rxgmarv/tjvwamcyxg/rjxsnyh3dl/xhi6tghyv9/bbkaogxwps
https://gemeentemedemblik.email-provider.eu/link/779rxgmarv/tjvwamcyxg/7ng2ppl1ji/xhi6tghyv9/bbkaogxwps
https://gemeentemedemblik.email-provider.eu/link/779rxgmarv/tjvwamcyxg/dioilbozjg/xhi6tghyv9/bbkaogxwps
https://gemeentemedemblik.email-provider.eu/link/779rxgmarv/tjvwamcyxg/4yq6yhatex/xhi6tghyv9/bbkaogxwps
https://gemeentemedemblik.email-provider.eu/link/779rxgmarv/tjvwamcyxg/y80dwie3s4/xhi6tghyv9/bbkaogxwps
https://gemeentemedemblik.email-provider.eu/link/779rxgmarv/tjvwamcyxg/xvoh87i6uw/xhi6tghyv9/bbkaogxwps
https://gemeentemedemblik.email-provider.eu/link/779rxgmarv/tjvwamcyxg/r8xkhp8ikw/xhi6tghyv9/bbkaogxwps
https://gemeentemedemblik.email-provider.eu/link/779rxgmarv/tjvwamcyxg/hn5gccl4vm/xhi6tghyv9/bbkaogxwps
https://gemeentemedemblik.email-provider.eu/link/779rxgmarv/tjvwamcyxg/ih5mszg221/xhi6tghyv9/bbkaogxwps
https://gemeentemedemblik.email-provider.eu/link/779rxgmarv/tjvwamcyxg/uweoanq1oh/xhi6tghyv9/bbkaogxwps
https://gemeentemedemblik.email-provider.eu/link/779rxgmarv/tjvwamcyxg/lx2jgrpooh/xhi6tghyv9/bbkaogxwps
mailto:Famaker@quicknet.nl
https://gemeentemedemblik.email-provider.eu/unsubscribe/779rxgmarv/tjvwamcyxg/xhi6tghyv9/bbkaogxwps
https://gemeentemedemblik.email-provider.eu/memberforms/edit/standalone/request/?a=779rxgmarv&l=xhi6tghyv9&m=bbkaogxwps
mailto:communicatie@medemblik.nl

