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1e Editie Special Olympics evenement in
Wervershoof
Op 8 september vindt in onze gemeente het
Special Olympics Nationaal Evenement plaats.
Locatie: Sport- en Wellnesscenter de Dars en
de Sjoerd Huismanpiste van Radboud Inline
Skating in Wervershoof.

Slimmer sterk
U wilt uw brein en
lichaam toch ook fit
houden?
Bewegen houdt zowel uw lichaam als uw
brein fit en actief. U wordt er niet alleen
‘slimmer’, maar ook sterker door! Wilt u
uw lichaam en denkvermogen prikkelen
om fit en fris te blijven? Doe dan mee aan
de beweeglessen Slimmer Sterk!
De beweeglessen worden gegeven door een
professionele lesgever die u gevarieerde en
uitdagende oefeningen gericht op lichaam
én brein aanbiedt. U wordt onderdeel van
een vaste groep, welke bestaat uit 8 tot 12
personen. Deze groep beweegt wekelijks op
dezelfde tijd, met dezelfde lesgever. Het seizoen loopt van september t/m juni, waarbij
rekening gehouden wordt met (school)vakanties. Het seizoen telt 39 lessen. De kosten
bedragen € 67,50 per half jaar.

Op dit toernooi, voor mensen met een verstandelijke beperking, staan de sporten handbal
en skeeleren (100, 300, 500, 1000 m en 100m
met rollator) centraal. Daarnaast zijn er tal van
leuke en sportieve activiteiten te beleven voor
deze doelgroep. Kijk voor meer informatie op
https://specialolympics.nl/
Deelnemen aan (gratis) clinics
Er zijn leuke clinics waar je gratis aan mee kunt
doen, zoals: hiphop, rolstoelhandbal, jeu de
boules of tennis. Verzekerd zijn van een plek? Meld
je dan aan bij Rosa Schouten van Team Sportservice West-Friesland. Tel: (0229) - 28 77 00, mail:
rschouten@teamsportservice.nl. Of meldt je aan
tijdens het evenement.

Bronsschat van
Medemblik
In Huis van Hilde is de bijzondere familietentoonstelling ‘Liefs van
Julia’ te zien. Hier worden de resultaten gepresenteerd van de grootste
opgraving in Noord-Holland ooit, die voorafging aan de aanleg van de
Westfrisiaweg. Alle topvondsten zijn bijeengebracht, waaronder de
beroemde Bronsschat van Medemblik. Deze werd in 2015 uitgeroepen
tot Vondst van het Jaar. Vijftien prachtig versierde kostbaarheden,
waaronder bronzen armbanden en zeer grote mantelspelden, zijn
gerestaureerd en in hun volle glorie te bewonderen. Met een spectaculaire virtual reality-tour kijkt u letterlijk rond in de bronstijd, waar
u wordt rondgeleid door het meisje Julia.
Speciaal voor inwoners Medemblik
Met de bon in deze krant kunt u op 11 en 12 september gratis deze
tentoonstelling bezoeken.

Locatie en tijd
Slimmer Sterk gaat elke dinsdag van 13:00
tot 14:00 uur plaatsvinden in Zorgcentrum
de Wilgenhof (restaurant de Oude Dame), de
Wilskracht 26, 1693 DR Wervershoof. Deze
les is nieuw. Dit betekent dat de les pas gaat
starten bij voldoende aanmeldingen.
Meer informatie en aanmelden
Neem contact op met Rosa Schouten van
Team Sportservice West-Friesland door te
mailen naar rschouten@teamsportservice.
nl of bel naar: (0229) 28 77 00.

Verloren
of gevonden
voorwerpen?
U kunt het doorgeven via
www.verlorenofgevonden.nl
of (0229) 85 60 00

Huis van Hilde
Open: di t/m vr 9-17 uur, za/zo 11-17 uur
Adres: Westerplein 6 1901 NA Castricum

Wie heb jij aangemeld als
vrijwilliger van het jaar?
• de Jonge vrijwilliger (tot 23 jaar),
• de Vrijwilliger (vanaf 23 jaar) en
• de Vrijwilligersorganisatie.
Aanmelden kan tot 22 september.
Kijk op: vrijwilligersprijsmedemblik.nl

‘Like’ Gemeente
Medemblik
op Facebook
U kunt de Gemeente Medemblik
op Facebook volgen: www.facebook.com/
GemeenteMedemblik
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Raads- en commissievergaderingen
Raadscommissie
5 september, 19.30 uur, raadzaal
(Middengebouw, Gemeentehuis)
De voorlopige agenda is gepubliceerd.

Presidium
9 september, 19.00-20.30 uur, MBG024
(Middengebouw, Gemeentehuis)
De voorlopige agenda is gepubliceerd.

Raadscommissie
9 september, 20.30 uur, raadzaal
(Middengebouw, Gemeentehuis)
De voorlopige agenda:
- Presentatie Uitvoering topsportbeleid in
Medemblik
- Presentatie Beschermd wonen/Maatschappelijke opvang (doordecentralisaties)
Gepubliceerde agenda’s vindt u op
www.medemblik.nl, Bestuur en Organisatie >
gemeenteraad.
De vergaderingen zijn openbaar
U bent van harte uitgenodigd om bij de vergaderingen aanwezig te zijn. Ook kunt u de
vergaderingen in de raadzaal live volgen of
achteraf via www.medemblik.nl, Raad en
bestuur > Live uitzending raadsvergadering.

Voor meer informatie over de agenda en
inspraak kunt u bellen met de griffie;
(0229) 85 63 67 of mail naar
griffie@medemblik.nl
Inspraak
In de raadscommissie kunt u - afhankelijk van
het aantal insprekers - in maximaal vijf minuten
uw mening over een raadsvoorstel of een ander
onderwerp geven.
Vervolgens kunnen commissieleden vragen aan
u stellen. Enkele onderwerpen zijn uitgezonderd van inspraak. Als u wilt inspreken, kunt u
zich tot vlak voor de aanvang van de vergadering aanmelden bij de commissiegriffier, maar
eerder aanmelden wordt op prijs gesteld.
Rondetafelgesprek
Een andere mogelijkheid voor informeel contact met de gemeenteraad is het ‘rondetafelgesprek’. Hier kan een inwoner of vertegenwoordiger van een organisatie een niet geagendeerd
onderwerp onder de aandacht van de gemeenteraad brengen. Een rondetafelgesprek kan tot
48 uur voor de vergadering van de raadscommissie worden aangevraagd bij de griffie. Het
vindt om 19.00 uur plaats, voorafgaand aan
de vergadering van de raadscommissie, en is
live of achteraf te bekijken via de website van
de gemeente.

Column raadslid

Foto
van de week

Jouw foto afgedrukt op deze
pagina? Stuur je foto(’s) in voor
de rubriek: ‘Foto van de week’.
Het thema voor september
is: Hoe ben ik de warmte
doorgekomen.
Alle warmterecords in Nederland zijn verbroken. Mensen en
Zwem men bij
Medemblik.
ook dieren zochten een plekje
Fo to: Jannie
Lukasse
waar ze verkoeling konden
vinden. Hoe kwam jij de warme
dagen door?
Mail je foto(‘s) voor de rubriek ‘foto van de week’ aan communicatie@medemblik.nl
of deel ze op Instagram of Facebook. Check de deelnamevoorwaarden op
www.medemblik.nl/foto.

Facebook

‘Plekken van plezier’ is het thema dit jaar. Het comité Open Monumentendag Medemblik heeft
opnieuw een uitgebreid en aantrekkelijk programma samengesteld. Op veel locaties worden
activiteiten georganiseerd die garant staan voor plezierige momenten.
Ga voor meer informatie naar www.medemblik.nl/monumentendag

Waardevolle
groei in
Medemblik
Nederland, Westfriesland en Medemblik
hebben de economische wind in de zeilen. Nog
niet iedereen kan daar helaas van profiteren.
Dat is vooral aan de landelijke overheid en
hopelijk geeft Prinsjesdag daar meer duidelijkheid over.
Het economisch herstel brengt ook nieuwe
vraagstukken met zich mee. Waar ligt de grens
van de groei? Ik ben van mening dat we ondernemers en burgers zoveel mogelijk de ruimte
moeten bieden bij nieuwe initiatieven. Maar
tegelijkertijd maak ik me zorgen. Kijk bijvoorbeeld naar de ontwikkelingen in de Wieringermeer. Daar gaat een uitbreiding van 1.500 hectare plaatsvinden. Afgezien van het feit dat er
nauwelijks afstemming in de regio is geweest,
lijkt er geen rem te zijn op een ongebreidelde
groei.
Maar waar ligt dus de grens en wat is een waardevolle groei? Misschien komt er een natuurlijke
rem door bijvoorbeeld een economische recessie, maar het vraagt ook een politiek-bestuurlijke visie. En niet vanuit ideologische standpunten waar men (politiek) weinig toe wil geven,
maar vooral vanuit een pragmatische insteek.

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (met ontvangstdatum):

Verlenging beslistermijn
omgevingsvergunning (met verzenddatum):

Verleende vergunningen/ontheffingen
(met verzenddatum):

- Andijk, Dijkweg 165
vervangen van het huidige dakraam en plaatsen van nieuwe dakramen (26-08-2019)
- Benningbroek, Oosterstraat 53
plaatsen van een dakkapel (26-08-2019)
- Hauwert, Tuinstraat 23
vergroten van woning (30-08-2019)
- Medemblik, Graaf Florislaan 46
realiseren van een inrit (26-08-2019)
- Medemblik, Waterborg 1 en 3
wijzigen van het gebruik van commerciële ruimtes naar twee appartementen
(28-08-2019)
- Twisk, Bennemeersweg 14
bouwen van een kapschuur (29-08-2019)
- Wervershoof, Dorpsstraat 45
bouwen van een woning (28-08-2019)
- Zwaagdijk-Oost, Zwaagdijk 284
uitbreiden van de woning (27-08-2019)

Bij de volgende aanvraag is de beslistermijn verlengd met maximaal zes weken:
- Medemblik, Westereiland 59
uitbreiden van de woning (02-09-2019)

- Medemblik, centrum (o.a. Oude Haven)
vrijdag 13 september, 20.15 – 01.00 uur
zaterdag 14 september, 11.00 – 01.00 uur
zondag 15 september, 10.00 – 21.00 uur
Rondom Weekend (28-08-2019)
- Medemblik, Gedempt Achterom
zaterdag 14 en zondag 15 september,
14.00 – 24.00 uur
maandag 16 september, 10.00 – 22.00 uur
Harddraverijkermis (28-08-2019)
- Medemblik, Kaasmarkt
vrijdag 13 september 18.00 – 24.00 uur
zaterdag 14 september 16.00 – 24.00 uur
zondag 15 september 16.00 – 24.00 uur
maandag 16 september 18.00 – 22.00 uur
Muziek/horeca activiteiten tijdens
Harddraverijdag (30-08-2019)
- Medemblik, Nieuwstraat, Kaasmarkt, Dam,
Overtoom, Oude Haven
maandag 16 september, 8.30 – 22.00 uur
Harddraverijdag (28-08-2019)
- Medemblik, Walesteeg 3
maandag 16 september, 12.00 – 22.00 uur
muziek/horeca activiteiten tijdens
Harddraverijdag (29-08-2019)
- Wognum, Oosteinderweg 57
zondag 22 september, 12.00 – 19.00 uur
Wijn- en kunstfestival (27-08-2019)
- Midwoud, Tripkouw 2
vrijdag 20 september, 19.00-23.00 uur
zaterdag 21 september, 15.00-01.00 uur
Dorpsdiner en muziekfestival (04-09-2019)
De bezwaarprocedure vindt u aan het einde van
deze pagina Gemeentenieuws.

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen
bezwaar indienen.

Besluit aanvraag niet te behandelen
(met verzenddatum):
- Twisk, Dorpsweg 38A
vervangen van de oude gevel voor een nieuwe
voorgevel (02-09-2019)

Verleende omgevingsvergunningen
(met verzenddatum):
- Abbekerk, Helmbloem 2
uitbouwen van garage voor realiseren van
inpandige deur (30-08-2019)
- Abbekerk, Kosterkring 9
plaatsen van een dakopbouw (27-08-2019)
- Andijk, Beldersweg 6
plaatsen van twee dakkapellen (27-08-2019)
- Andijk, Middenweg 38
realiseren van een dakterras op een bestaande
overkapping (28-08-2019)
- Medemblik, Oosterdijk/Vlietsingel
aanleggen van tijdelijke bouwweg naar
DEK-terrein (02-09-2019)
- Medemblik, Overleek bij 1
vervangen van handelsreclame van de
geldautomaat (27-08-2019)
- Medemblik, Poelweg 12
plaatsen van dakkapel (27-08-2019)
- Medemblik, Randweg 1C
wijzigen van de gevels en het opsplitsen van
het pand (28-08-2019)

De beslistermijn wordt verlengd omdat nog niet
alle voor de beoordeling benodigde adviezen zijn
ontvangen. Dit houdt in dat uiterlijk op 22-10-2019
een beslissing op de aanvraag wordt genomen.

Geaccepteerde sloopmeldingen
(met verzenddatum):
- Andijk, Kleingouw 173
slopen van een schuur (29-08-2019)
- Medemblik, Sint Maartenshof 15
verwijderen van diverse asbesthoudende
materialen uit de woning (29-08-2019)
- Medemblik, Sint Maartenshof 29
verwijderen van diverse asbesthoudende
materialen uit de woning (29-08-2019)

Afvalcontainers
aan de weg
Zet de container met gesloten deksel op
de dag van de inzameling voor 7.30 uur
aan de weg.
Haal uw container nadat deze is geleegd
dezelfde dag nog binnen.

Opheffen individuele gehandicaptenparkeerplaats voor Populierenlaan 9 en ten behoeve van
bewoner Populierenlaan 9 te Abbekerk.

Schuitvaerder, Wervershoof

Luiten Plekker, GemeenteBelangen
Luiten.plekker@raadmedemblik.nl

Aanwijzen twee elektrische oplaadpunten op de
Schuitvaerder ter hoogte van oostzijde perceel
Koggeschuit 22 te Wervershoof.

Klikt u liever dan dat u bladert?

Nieuw paspoort?

Meld u dan nu aan voor de nieuwsbrief van de gemeente! www.medemblik.nl/nieuwsbrief

Een afspraak maak je gewoon online. Plan zelf uw afspraak in www.medemblik.nl/afspraak

De besluiten zijn in de Digitale Staatscourant
gepubliceerd. U kunt de verkeersbesluiten inzien
op www.officielebekendmakingen.nl.

Contact &
praktische informatie
Bezoekadres
Dick Ketlaan 21, 1687 CD Wognum

Postadres
Postbus 45, 1687 ZG Wognum
Telefoon (0229) 85 60 00
E-mail info@medemblik.nl
Website www.medemblik.nl
www.twitter.com/
gemmedemblik
www.facebook.com/
gemeentemedemblik

Openingstijden
Afspraak
Om u goed te kunnen helpen, werken wij
alleen op afspraak. Plan een afspraak in via
www.medemblik.nl/afspraak

Publieksbalie/Klantcontact Centrum
Maandag 9.00 – 20.00 uur
Dinsdag 9.00 – 14.00 uur
Woensdag 9.00 – 20.00 uur
Donderdag 9.00 – 14.00 uur
Vrijdag 9.00 – 14.00 uur

Maandag t/m donderdag 8.30 – 17.00 uur
Vrijdag 8.30 – 14.00 uur

Wijkteams
Er zijn drie wijkteams:
Midden, West en Oost
Bereikbaar maandag t/m vrijdag:
8.30 – 17.00 uur
Telefonisch: (0229) 85 60 00,
kies voor optie 1.
Per e-mail: info@medemblik.nl

Cursus
‘Beter omgaan met
pubers’

Service- en Meldpunt
Meldingen via het formulier op
www.medemblik.nl
of telefonisch: (0229) 85 60 00

Informatie
Pubers tussen 12 – 16 jaar
Opvoeden van pubers een uitdagende taak?

Populierenlaan, Abbekerk

Bel (0229) – 85 60 00, kies voor optie 1

Algemeen

Voor ouders/opvoeders van pubers

Verkeersmaatregelen

Vragen over zorg?

Telefonische bereikbaarheid

De bezwaarprocedure vindt u aan het einde van
deze pagina Gemeentenieuws.

Neem het voorbeeld van de Chinese regering,
die maar liefst 360 miljard dollar in zonne-energie investeert. Er wordt gebouwd en er worden
banen gecreëerd. Maar als het af is, kost het
opwekken van elektriciteit vrijwel niets meer.
Economische groei is prima. Groei die ten koste
gaat van onze leefomgeving en ons welzijn,
daar moeten we vanaf. Geen oplossing zoeken
die belastend is voor onze toekomst. Laten we
beginnen om combinaties te maken: groen én
groei zou een mooie start zijn!

Evenementenvergunning

Officiële bekendmakingen - Omgevingsvergunning (Wabo)

nieuws

Bijna vijftig monumenten en beeldbepalende panden in de gemeente Medemblik zetten tijdens
de Open Monumentendag op zaterdag 14 september (11-17 uur) hun deuren open.
In deze krant treft u de Monumentenkrant aan. Hierin vindt u alle deelnemende panden en de
activiteiten van deze dag.
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De cursus ‘Beter omgaan met pubers’ geeft
simpele tips!

Datum
Dinsdag 8, 15, 29 oktober, 5,
12 en 19 november 2019

19:30 – 21:30 uur
Locatie
Sportservice West Friesland
1688 CH Nibbixwoud

• Algemene informatie over de puberteit.

Kosten

• Grenzen en regels stellen bij pubers.

De gemeente Medemblik biedt
deze cursus gratis aan

• Social media en pubers.

Voor meer informatie over artikelen of
publicaties op deze pagina kunt u contact
opnemen met Het Klantcontact Centrum
(0229) 85 60 00 of info@medemblik.nl

Tijd

Dorpsstraat 84-A

In het kort:

Meer informatie

Informatie & aanmelden
www.ggdhn.nl/cursussen
Wijzigingen voorbehouden

Bezwaarprocedure
Bent u het niet eens met een besluit?
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na de datum van verzending van
een besluit een bezwaarschrift indienen
bij (meestal) het college van burgemeester
en wethouders (tenzij bij het betreffende besluit iets anders staat vermeld).
In de wetgeving worden eisen gesteld
aan het indienen van een bezwaarschrift.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar
de website van de gemeente Medemblik:
www.medemblik.nl/bezwaar

donderdag 5 september 2019

