GEZOCHT: stembureauleden!
Voor de verkiezingen van 17 maart 2021 voor
de Tweede Kamer is de gemeente Medemblik
op zoek naar stembureauleden. Als stembureau lid zit u letterlijk aan de andere kant van
de tafel. Een interessant kijkje in ons democratisch verkiezingsproces!
Samen met andere stembureauleden zorgt u dat
de verkiezingsdag goed verloopt en dat de handmatige telling van de stembiljetten ’s avonds na
21.00 uur zorgvuldig gebeurt. Een uitdaging in
deze coronatijd. Om u goed voor te bereiden op
uw taak bent u verplicht een instructie te volgen
zodat u precies weet wat uw taak is.

Wat worden uw taken?

Landelijk
vuurwerkverbod
Het afsteken van vuurwerk zorgt jaarlijks
voor extra drukte op de spoedeisende hulp,
in de huisartsenposten en voor de handhavers. Daarom heeft het kabinet besloten
dat tijdens deze jaarwisseling geen vuurwerk
verkocht en afgestoken mag worden.

Carbidschieten niet mogelijk
Het carbidschieten is in de gemeente Medemblik verboden. Zo staat het in de Algemene
Plaatselijke Verordening (Apv). Het komt dus
niet alleen door de Covid-19 maatregelen dat
dit bij ons niet mag. Normaal gesproken kan
er een uitzondering aanvraagt worden. Dit jaar
zijn er vanwege Covid-19 geen uitzonderingen.
Wat mag er wel?
Het is wel toegestaan categorie 1 vuurwerk
aan te steken. Dat zijn sterretjes, Bengaalse
lucifers, knalerwten en kleine ijsfonteintjes.

De gemeente is op zoek naar mensen die:
• op de dag van de stemming min. 18 jaar zijn
• stressbestendig, representatief en
behulpzaam zijn
• de Nederlandse taal goed beheersen en
duidelijk en helder kunnen communiceren
• fysiek in staat zijn om een lange dag op het
stembureau te zitten, uiteraard is er tussendoor de mogelijkheid van een pauze, en na
21.00 uur gezamenlijk de stemmen te tellen

IK DOE ’T OMDAT
JUIST NU EXTRA
MENSEN NODIG ZIJN

Wat bieden wij?
• Een financiële vergoeding, inclusief
maaltijdvergoeding
• De mogelijkheid om de volgende jaren weer op
een verkiezingsdag mee te helpen
• Een interessante ervaring waarin u uw maatschappelijke betrokkenheid kunt laten zien
Interesse?
Bent u beschikbaar en lijkt het werken op
een stembureau u leuk? Meld u online aan via
www.medemblik.mijnverkiezing.nl/!
Corona
We willen de verkiezingen “corona-proof” organiseren, waarbij we de richtlijnen van het RIVM
hanteren. Deze staan ook niet ter discussie. Het
is daarom van belang om goed na te denken over
uw aanmelding.

Voor meer informatie zie elkestemtelt.nl

• Informeren van de kiezers met vragen over het
stemproces
• Innemen en controleren van stempassen,
volmachten en identiteitscontrole
• Bewaken werkzaamheden en signaleren
onvolkomenheden in stempassen, aantallen
en dergelijke
• Uitreiken stembiljetten
• Controle op de inworp van de stembiljetten in
de stembus
• Zorgvuldig tellen van de stembiljetten en
inpakken materialen na 21.00 uur
• Zorgen dat de dan geldende coronaregels in
het stemlokaal worden nageleefd
• Administratieve verslaglegging

Wie zoeken wij?

TWEEDE KAMERVERKIEZING 2021
KOM OOK OP 17 MAART
WERKEN BIJ HET STEMBUREAU

Behoort u tot een van de risicogroepen? Dan raden
wij u af dit jaar deel te nemen.
Voor vragen kunt u contact opnemen met team
Bureau Verkiezingen, via 0229-856000 of e-mail
verkiezingen@medemblik.nl

Op de hoogte blijven van het gemeentenieuws?
Meld u dan nu aan voor de nieuwsbrief van de gemeente! www.medemblik.nl/nieuwsbrief

2020 wat een jaar!

De gemeente Medemblik is beleid aan
het maken over de huisvesting van buitenlandse werknemers. In dit beleid staat
hoe we om willen gaan met aanvragen die
we daarvoor krijgen. Bijvoorbeeld hoeveel mensen er op een plek mogen verblijven, en aan welke andere regels dat
moet voldoen.
Er is nu een ontwerp van dat beleid klaar.
Om dat beleid te kunnen maken hebben we
gesproken met buitenlandse werknemers,
met ondernemers en met kernraden. Zo
hebben we het ontwerpbeleid opgesteld,
waarin we alle verschillende belangen die er
zijn hebben afgewogen. We zijn heel nieuwsgierig hoe u als inwoner naar het ontwerpbeleid kijkt. Daarom ligt dat ontwerpbeleid
nu ter inzage. Iedereen die dat wil, kan de
gemeente laten weten wat hij of zij vindt van
de beleidsregels en welke suggesties hij of zij
heeft om het te verbeteren. Dat kan door een
zogenaamde zienswijze in te sturen.
Zo dient u een zienswijze in
Wilt u een zienswijze indienen? Lees dan
het beleidsdocument door. Als u suggesties heeft, kunt u dat laten weten door een
schriftelijke reactie in te sturen of door het
formulier in te vullen dat op de website staat.
U kunt ook een mondelinge reactie indienen.
Daarvoor moet u een afspraak maken. U kunt
ook een afspraak maken om het beleid in te
zien op het gemeentehuis.
Op www.medemblik.nl/huisvestingwerknemers kunt u het beleidsdocument vinden
en het formulier waarmee u uw reactie kunt
insturen. U kunt dit doen tussen 10 december
2020 en 21 januari 2021.

2020 staat te boek als het coronajaar, een jaar
dat we nooit zullen vergeten. Het bracht mooie
dingen in de samenleving, zoals hartverwarmende initiatieven, maar ook minder mooie. Zo
voelen we ons vaker alleen en gingen vakanties
en festivals aan onze neus voorbij.
Waar denk jij aan bij de afsluiting van dit jaar?
Opbouwwerk en Jongerenwerk Medemblik zijn
benieuwd hoe jij terugkijkt op 2020. Ze nodigen
je uit om op een creatieve manier te laten zien
wat dit coronajaar voor jou heeft betekend. Wat
heeft jou geraakt of verwonderd?
Schrijf het op, eventueel in gedichtvorm of maak
een tekening of ander kunstwerk.

Wat vindt u van
het ontwerpbeleid
huisvesting
buitenlandse
werknemers?

Stuur het DIGITAAL naar
opbouwwerk@medemblik.nl en doe dit voor
16 december. Vragen kun je ook naar dit adres
mailen. Aan het einde van dit jaar plaatsen we
in deze krant een selectie van de ingestuurde
teksten/beelden.

Hoe gaat het daarna verder?
Alle zienswijzen die we krijgen, bekijken we.
We wegen uw reactie met de andere belangen. Niet alles komt daarom uiteindelijk in het
definitieve beleid terecht. Maar u kunt ervan
op aan dat we alle zienswijzen serieus wegen.
Het definitieve beleid wordt naar verwachting
voor de zomer in de raad vastgesteld.

Wat is de impact van corona op jou als ondernemer?
Vertel ons hoe we jou kunnen helpen!
Veel ondernemers in onze gemeente hebben te maken met de
gevolgen van het coronavirus. Om inzicht te krijgen hoe het gaat
met de bedrijven in de gemeente Medemblik verspreiden we een
ondernemersenquête (monitorwf.nl). Dit voorjaar stuurden we al
een eerste ondernemersenquête rond. De output uit die enquête
is gebruikt om de ondernemers in onze gemeente te ondersteunen.
Deze tweede enquête geeft inzicht in welke zaken nu actueel zijn
en aan welke ondersteuning ondernemers behoefte hebben. Het
invullen ervan levert dus een grote bijdrage aan de te nemen acties.

We zouden het daarom zeer op prijs stellen als je de enquête
invult via monitorwf.nl. Met de output uit deze enquête kunnen
we bepalen hoe we jou het best kunnen ondersteunen. Het invullen duurt circa tien minuten. De enquête staat open tot en met
zondag 20 december. De antwoorden worden anoniem verwerkt.
Heb je vragen of ondersteuning nodig? Vanuit het Ondernemersloket Corona ondersteunt de gemeente Medemblik ondernemers.
Kijk voor meer informatie op
www.medemblik.nl/coronamaatregelen.
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Raads- en commissievergaderingen
Themabijeenkomst Prestatieafspraken
met woningcorporaties
14 december, 19.30 uur, digitaal

Raad
17 december, 19.30 uur, digitaal
De voorlopige agenda:
- Tweede raadsvoorstel LTA: Stresstest
- 9e herziening exploitatieplan Zwaagdijk-Oost
- Belastingvoorstellen 2021
- Transitievisie Warmte gemeente Medemblik
U kunt de videovergaderingen niet fysiek bijwonen. Wel kunt u de digitale raads- en commissievergaderingen (live of achteraf) via www.
medemblik.nl > Raad en bestuur > Live uitzending raadsvergadering volgen.
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
de commissieleden vragen aan u stellen. Als u
wilt inspreken, verzoeken wij u zich minimaal
24 uur voor aanvang van de vergadering aan te
melden bij de commissiegriffier, eerder aanmelden wordt op prijs gesteld.
Er kan op 2 manieren worden ingesproken:
- Schriftelijk: de commissiegriffier leest het
inspraakdocument voor (mits dit binnen 5
minuten mogelijk is). Het document wordt
vooraf toegevoegd aan de stukken.

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.
Omdat raadscommissievergaderingen digitaal plaatsvinden, zal ook de inspraak of het
rondetafelgesprek digitaal plaatsvinden. De
griffie neemt contact met degenen die van het
spreekrecht gebruik willen maken om hen te
informeren over de wijze waarop dit verloopt.
Voor meer informatie over de agenda en
inspraak kunt u bellen met de griffie (0229)
85 6367 of mailen naar griffie@medemblik.nl.
Fractieoverleggen
Als u een vergadering wilt bijwonen, kunt u contact opnemen met een van de fractievoorzitters.
U kunt de gegevens vinden op de website
www.medemblik.nl : Raad en bestuur, Samenstelling gemeenteraad.

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

Jouw foto afgedrukt op deze pagina? Stuur je
foto(’s) in voor de rubriek: ‘Foto van de week’.

Voor december is het thema:
Bij ons in de straat/buurt
Deze december blijven we dicht bij huis.
Gelukkig is daar ook vanalles te zien.
Wat gebeurd er bij jou in de straat?

Facebook nieuws
Om verspreiding van het coronavirus tegen
te gaan, is het dragen van een mondkapje in
onder andere winkels, musea, restaurants en
theaters vanaf 1 december verplicht.
Bekijk voor meer informatie en uitzonderingen de website van de rijksoverheid:
www.rijksoverheid.nl/mondkapje

Column raadslid

Haar voornaam is
al voldoende
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Foto: Tineke Druijf

We zijn benieuwd naar jouw foto(‘s), gemaakt
in de gemeente Medemblik! Mail jouw foto(‘s)
naar communicatie@medemblik.nl.
Check de voorwaarden voor deelname op
www.medemblik.nl/foto

Collectieve festiviteiten 2021
Het college heeft op 1 december 2020, op grond
van artikel 4:2 van de Algemene plaatselijke
verordening gemeente Medemblik, de lijst met
collectieve festiviteiten voor 2021 aangewezen.
Collectieve festiviteiten zijn feestelijke gebeurtenissen die in meerdere horecagelegenheden
tegelijkertijd worden gevierd. Tijdens deze dagen
gelden de geluidsnormen van het Activiteitenbesluit milieubeheer niet.

De Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 en de daaruit voortvloeiende ministeriele besluiten bepalen
of/en wanneer evenementen weer mogelijk zijn.
Als evenementen niet zijn toegestaan, mag ook
geen gebruik worden gemaakt door de horeca om
af te wijken van de geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit Milieubeheer.

Meteen kreeg ik een lastige vraag. Glazig keek
ik mijn collega achter zijn spreekgestoelte aan.
Geërgerd legde hij me uit dat de gemeente niet
over het budget van scholen gaat. De schooldirecteuren zijn niet de baas maar de schoolbesturen, beweerde hij.

Lucille wil juist vanwege haar idealen de politiek
in. Het is haar ambitie dat we niemand buitensluiten. Zij zal zich in de politiek inspannen voor
diversiteit en inclusie, de basisprincipes van
samenleven. Lucille Werner richtte in 2006 haar
stichting op om de beeldvorming van mensen
met een handicap op een positieve manier te

Achtereiland Medemblik

Naast de collectieve festiviteiten is het de horecagelegenheden in de kern Medemblik toegestaan
6 individuele festiviteiten per kalenderjaar te
houden. Voor de overige kernen geldt een maximum van 12.

Meer informatie:
www.medemblik.nl/bekendmakingen

Ondertussen zag ik de anderen nieuwsgierig
naar me kijken. Was ik onzorgvuldig geweest
of simpelweg briljant met mijn idee om mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt als concierge in te zetten op de 23 basisscholen? De raad
heb ik kunnen overtuigen maar de schoolbesturen uiteindelijk niet.

Parkeerdrukonderzoek in Medemblik

beïnvloeden. Dat bracht ze op TV in praktijk en
zal dit directer gaan doen.
Als Tweede Kamerlid kan zij op dit thema veel
betekenen. Is ze straks een allesweter, een uit
een mal gegoten politicus? Nee. Ik citeer haar
tot slot: “Je bent niet alleen een politicus of een
moeder, je bent een mens en je wilt iets.”
Els van den Bosch
raadslid CDA
Els.vandenbosch@raadmedemblik.nl

Vragen over zorg?
Bel (0229) – 85 60 00, kies voor optie 1

- De inspreker neemt deel aan de digitale vergadering en spreekt mondeling in (de tekst kan
achteraf aan de stukken worden toegevoegd)

Nieuw rijbewijs?

Vaker lukt het wel, wanneer ik me ergens sterk
voor maak. Want als je wat wilt moet je gewoon
zelf je vinger opsteken. Maak werk van je idealen. Laat je niet uit het veld slaan wanneer het
lijkt alsof niemand zit te wachten op je ideeën
of initiatieven.

Officiële bekendmakingen

Foto van de week

Onderzoeksbureau Trajan B.V. voert tussen 1
december 2020 en 31 augustus 2021 een onderzoek uit naar de parkeerdruk in Medemblik. Het
bureau doet dit in opdracht van de gemeente.
Dit onderzoek vindt plaats in het oostelijke
gedeelte van het centrum (ten oosten van de
Nieuwstraat) en op de stedelijke parkeerplaats
aan de Zuiderdijkweg. Hiermee wil de gemeente
inzicht krijgen op welke locaties er sprake is
van hoge parkeerdruk. En onderzoeken hoeveel
bewoners en bezoekers er binnen het onderzoeksgebied geparkeerd staan.
Voor dit onderzoek is het noodzakelijk kentekens te scannen. Er worden hierbij geen privacygevoelige gegevens opgevraagd. Alleen
het kenteken, het tijdstip en de locatie van de

waarneming worden geregistreerd. Na afloop
van dit onderzoek zullen deze kentekens direct
worden vernietigd. Het onderzoek voldoet aan
de Wet bescherming persoonsgegevens en
de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De gemeente heeft geen inzage in de
kentekengegevens.

Bekendmakingen

Omgevingsvergunning (Wabo)

Inspraak ontwerpbeleid huisvesting buitenlandse werknemers

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (met ontvangstdatum):

Op grond van de Inspraakverordening van de
gemeente Medemblik maken burgemeester en wethouders bekend dat met ingang van 10 december
2020 de ontwerp ‘Beleidsregels huisvesting buitenlandse werknemers gemeente Medemblik 2020’
voor een periode van zes weken ter inzage liggen.

- Abbekerk, Kronkelbaan 40
vervangen van een tuinhuis (04-12-2020)
- Andijk, Kerkepad 31
bouwen van een kapschuur (02-12-2020)
- Oostwoud, Komweg 2
plaatsen van een overkapping (03-12-2020)
- Twisk, Dorpsweg 29
plaatsen van een dakraam (06-12-2020)
- Twisk, Dorpsweg 87A
bouwen van schuurtje met veranda
(03-12-2020)
- Wognum, Jacob Kwastlaan 44
aanbouwen van een bijkeuken (03-12-2020)
- Wognum, Lindenlaan 22
plaatsen van een dakkapel (03-12-2020)
- Wognum, Spoorstraat 5
indelings- en gevelwijziging (03-12-2020)
- Wognum, Stolphoevelaan voor 10
kappen van een esdoorn (04-12-2020)
- Zwaagdijk-Oost, Parallelweg 1
realiseren van dagbesteding, plaatsen van
zonnepanelen, veranda en een vlaggenmast
(04-12-2020)
- Zwaagdijk-Oost, Tuinstraat 45
vervangen van de kap en indeling van een bijgebouw (02-12-2020)
- Zwaagdijk-Oost, Zwaagdijk 16
kappen van 2 iepen (01-12-2020)
- Zwaagdijk-West, Klokkeweit 6 en 8
plaatsen van dakkapel aan voorzijde woning
(nr. 8) en plaatsen van tuinhuizen in achtertuinen (01-12-2020)
- Zwaagdijk-West, Zwaagdijk 338
vervangen van de bestaande kassen door
nieuwe kassen (03-12-2020)

Wat houdt het beleid in?
De gemeente Medemblik streeft naar voldoende
kwalitatief goede huisvesting voor buitenlandse
werknemers. Om dit te kunnen faciliteren stelt
de gemeente beleidsregels op. In de beleidsregels stelt de gemeente kaders in welke gevallen
de gemeente wil meewerken aan huisvesting en
welke voorwaarden daaraan zijn gekoppeld.
In 2019 evalueerden wij het huidige beleid rondom
de huisvesting voor buitenlandse werknemers.
Hieruit kwamen tien aanbevelingen voor nieuw
beleid. Daarnaast nam de raad een motie aan met
oplossingsrichtingen voor nieuw beleid. Tijdens
diverse gesprekken hebben wij input opgehaald
bij belangstellenden. De aanbevelingen, oplossingsrichtingen en input zijn uitgewerkt in de
ontwerp beleidsregels.
Ontwerp beleidsregels bekijken?
De ontwerpbeleidsregels kunt u van 10 december
2020 tot 21 januari 2021 op de volgende manieren
inzien:
• Op www.medemblik.nl/huisvestingwerknemers
• Een papieren versie van de ontwerp beleidsregels
kunt u inzien in het gemeentehuis van Medemblik
bij het Klantcontact Centrum in Wognum.
Reageren op de ontwerp beleidsregels?
U kunt op de ontwerp beleidsregels reageren door
een zienswijze in te dienen tijdens de periode dat
de ontwerp beleidsregels ter inzage liggen. Dit kan
op de volgende manieren:
• Schriftelijk: een schriftelijke zienswijze dient
voorzien te zijn van uw naam, adres, handtekening, en een toelichting op wat u graag anders
zou zien in de ontwerp beleidsregels en waarom.
U kunt uw zienswijze per post versturen aan
het college van burgemeester en wethouders
van Medemblik, Postbus 45, 1687 ZG Wognum,
onder vermelding van nummer Z-19-083408.
U kunt uw schriftelijke zienswijze ook als
bijlage via de e-mail versturen. Dit kan naar
info@medemblik.nl.
• Mondeling: u maakt via het Klantcontact
Centrum, telefoonnummer (0229) 85 60 00,
een afspraak met één van de medewerkers van
de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling voor het
indienen van een mondelinge zienswijze.
Wij gebruiken uw contactgegevens om als dit
nodig is een verduidelijking te vragen op de
ingebrachte zienswijze, en om de ingebrachte
zienswijzen te kunnen beantwoorden. Op onze
website (www.medemblik.nl/raad-en-bestuur/
privacyverklaring) leest u meer over hoe wij met
uw persoonsgegevens omgaan. Hierin leest u ook
hoe u uw privacyrechten kan inroepen.
De ingebrachte zienswijzen betrekken wij bij de
te maken afweging tot vaststelling van de definitieve beleidsregels huisvesting buitenlandse
werknemers.

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen
bezwaar indienen.

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning:
- Wognum, Sportlaan 19
brandveilig gebruik van sportkantine voor
buitenschoolse opvang

Besluit aanvraag niet te behandelen
(met verzenddatum):
- Wervershoof, Talud 4
bouwen van een tuinkamer (30-11-2020)

Verleende reguliere omgevingsvergunningen (met verzenddatum):
- Andijk, Meander 5
plaatsen van een dakkapel (01-12-2020)
- Andijk, Middenweg 79
herbouwen van een overkapping boven een
sloot (07-12-2020)
- Medemblik, Oosterhaven 1
vervangen van de antenne-installatie
(03-12-2020)
- Midwoud, Burgemeester Zijpstraat 10
(kavel 86)
bouwen van een woning (01-12-2020)
- Midwoud, Pieter Wariuslaan 115
uitbreiden van de entree van de woning
(03-12-2020)
- Midwoud, Tripkouw
plaatsen van een kunstwerk (02-12-2020)
- Nibbixwoud, Klaverweide 40
bouwen van een schuur/tuinhuis (03-12-2020)
- Wervershoof, Koggestraat tegenover 26
kappen van 2 essen, herplantplicht voor 3x
Parrotia persica Columella (03-12-2020)

- Wervershoof, Nes 64
uitbreiden van de woning (01-12-2020)
- Wervershoof, Onderdijk 15
aanleggen van in- of uitrit (03-12-2020)
- Wognum, Grote Zomerdijk 2A
gewijzigde situatie t.o.v. de eerder verleende
vergunning (02-12-2020)
- Zwaagdijk-Oost, Zaadmarkt 25
uitbreiden van een bedrijfspand (07-12-2020)
De bezwaarprocedure vindt u aan het einde van
deze pagina Gemeentenieuws.

Verleende uitgebreide omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor het brandveilig
gebruiken van een nieuw te bouwen activiteitenplein op het perceel Verlengde Kerkweg 1 in
Wognum.
Ter inzage
De omgevingsvergunning met bijbehorende stukken kunt u vanaf 11 december zes weken inzien
in het gemeentehuis. Dit kan alleen op afspraak.
Bel hiervoor met de afdeling Omgevingszaken via
(0229) 85 60 00.
Beroep
Tijdens de beroepstermijn kan tegen het besluit
beroep worden ingesteld bij de sector Bestuursrecht van de rechtbank Noord-Holland (Postbus
1621, 2003 BR Haarlem) door:
• een belanghebbende die op tijd een zienswijze
heeft ingediend;
• een belanghebbende die redelijkerwijs niet kan
worden verweten dat hij/zij geen zienswijze
heeft ingediend.
Het beroepschrift moet worden ondertekend en
tenminste bevatten:
• de naam en het adres van de indiener;
• de dagtekening;
• een omschrijving van het besluit waartegen u
in beroep gaat;
• de redenen van het beroep.

Contactgegevens
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
06 82 07 66 83
twitter.com/gemmedemblik
facebook.com/GemeenteMedemblik
linkedin.com/company/
gemeente-medemblik
nl.pinterest.com/gemmedemblik
instagram.com/gemeente_medemblik

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

Publieksbalie/Klantcontact Centrum
Maandag 9.00 – 20.00 uur
Dinsdag 9.00 – 17.00 uur
Woensdag 9.00 – 20.00 uur
Donderdag 9.00 – 17.00 uur
Vrijdag 9.00 – 14.00 uur

Telefonische bereikbaarheid
Algemeen
Maandag t/m donderdag 8.30 – 17.00 uur
Vrijdag 8.30 – 14.00 uur

Wijkteams
U kunt het beroepschrift ook digitaal indienen. Op
www.rechtspraak.nl leest u hoe u dit doet. Voor de
ondertekening moet u een digitale handtekening
(DigiD) hebben.

Bereikbaar maandag t/m vrijdag
8.30 – 17.00 uur
Telefoon: (0229) 85 60 00,
kies voor optie 1.
E-mail: info@medemblik.nl

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning (met verzenddatum):

Service- en Meldpunt

Bij de volgende aanvraag is de beslistermijn verlengd met maximaal zes weken:
- Medemblik, Overleek 6
plaatsen van een afzuiginstallatie achter het
pand (03-12-2020)
Uiterlijk op 13-01-2021 wordt een beslissing op de
aanvraag genomen.

Geaccepteerde sloopmeldingen
(met verzenddatum):
- Andijk, Dijkweg naast 97
verwijderen van diverse asbesthoudende materialen van het dak van de schuur (07-12-2020)
- Medemblik, Wijdesteeg 10
verwijderen van een asbesthoudend
dakbeschot (07-12-2020)
- Nibbixwoud, Wijzend 26
gedeeltelijk slopen van de woning en compleet
slopen van de schuren (03-12-2020)
- Wervershoof, Onderdijk 175
verwijderen van wanden, plafonds,
en vloeren uit de woning (07-12-2020)

Voor meldingen over uw woonomgeving
Via de Fixi.nl of Fixi App in de App Store
Of gebruik het formulier op:
www.medemblik.nl
Telefoon: (0229) 85 60 00

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
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