
Je woning verduurzamen met een
kleinere portemonnee; het kan!
Je woning verduurzamen? Ja, graag! Maar je hebt er simpelweg het
inkomen niet voor. Daar is nu een oplossing voor. Met de rentevrije
lening van het Nationaal Warmtefonds wordt een duurzame woning
voor iedere huiseigenaar bereikbaar. Verduurzaming van de woning
zorgt voor lagere energiekosten. Alleen, voordat je kunt profiteren,
moet je eerst investeren. Voor mensen met een kleinere portemonnee
is die drempel per 1 november een stuk lager geworden. Vanaf die
datum betalen huishoudens met een verzamelinkomen tot € 45.014,-

per jaar geen rente, als ze een Energiebespaarlening aanvragen bij het Nationaal Warmtefonds.

Kappen van 11 bomen aan het
Vierkantje
Aan het Vierkantje in Medemblik worden 15 bomen gepakt vanwege
ziekte in de kroon. Deze Sierappelbomen, Esdoorn, Acacia en Es gaan
we vervangen door 11 nieuwe Sierappels en (langs het water) 7 Lindes.
Het kappen is noodzakelijk vanwege de veiligheid van de
weggebruikers. De werkzaamheden vinden plaats tussen eind
december en eind maart.

WerkSaam is Beste Overheidsorganisatie
Dinsdagavond heeft WerkSaam de OverheidsAward gewonnen. De
Award is voor de ‘Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2022’. De
Duane en NFI waren de overige finalisten. “We deden en doen dit
samen,” laat de organisatie weten na de winst van de Award. De
uitreiking vond plaats in de Koninklijke Schouwburg te Den Haag.

'Doe es gewoon vrijwillig'
Zaterdag 26 november organiseert Vrijwilligerspunt Medemblik de
Vrijwilligersmarkt in Cultureel Centrum De Schoof in Wervershoof.
Wil je graag iets betekenen voor een ander? Of ben je op zoek naar
vrijwilligerswerk waar je blij van wordt?
Kom dan naar de Vrijwilligersmarkt en laat je inspireren en informeren
door zo'n 30 verschillende maatschappelijke organisaties uit de
gemeente.
De Vrijwilligersmarkt is van 10.00 - 13.00 uur en toegang is gratis!

'1000 en 1 Dijkgraven' te zien bij
Hoogheemraadschap
De tentoonstelling '1000 en 1 Dijkgraven' zet vele dijkgraven uit
Hollands Noorderkwartier in de spotlights aan de hand van
kunstwerken en voorwerpen zoals fraaie portretten en fijn gegraveerde
glazen. Of het net gerestaureerde zitkussen uit 1789 dat nu voor het
eerst te zien is voor publiek. Het oudste waterschap ontstond in de
13de eeuw. En bij een waterschap hoorde (en hoort!) een dijkgraaf als
voorzitter van het bestuur. Alle objecten houden verband met de
talloze dijkgraven die in het Noorderkwartier in functie zijn geweest.
De tentoonstelling is vanaf nu te zien in het centrale kantoor in
Heerhugowaard. Toegang is gratis.

Werken bij de gemeente Medemblik
 

Wijkmedewerker groen - Rayon Wognum
Wijkmedewerker Groen - rayon Wervershoof
Adviseur Inkoop Sociaal Domein
Beleidsmedewerker Onderwijs
Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling

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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Waarderingsspeld voor Vrijwilligers Stichting Oud
Wervershoof
v.l.n.r. Sjaak Steltenpool, Gerard Bot, waarnemend burgemeester Dennis Straat, Gidus van de Swaluw, Dora
Mol- Commandeur, Tiny Berkhout – Steltenpool, Annie Wissink. (Foto: Marcel Rob) Inzet Ank Schuitemaker. 
Aan zeven bestuursleden van de Stichting Oud Wervershoof is de Zilveren Waarderingsspeld van de gemeente
Medemblik toegekend. Zij ontvingen de speld met oorkonde uit handen van waarnemend burgemeester
Dennis Straat op vrijdag 18 november tijdens de uitreiking van het 26e jaarboek ‘De Skriemer’.

Lees verder

Lees verder

De Duurzaam Ondernemen Award 2022
Op vrijdag 18 november is de Duurzaam Ondernemen Award 2022 van Gemeente Medemblik uitgereikt. Voor
het eerst werd deze prijs geflankeerd door de Innovatie Award. Beide winnaars zijn actief in en voor de
glastuinbouw. Op de foto: Sjors Wagenaar en Bas Karsten samen met Harry Nederpelt.
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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: Dubbele foto - Michiel Bakker

Bekendmakingen Collegebesluiten Gemeenteraad
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