Officiële bekendmakingen
Omgevingsvergunning (Wabo)
Ontvangen aanvragen omgevings
vergunning (met ontvangstdatum):
- Andijk, Kadijkweg 45A
	intern verbouwen van een werknemersverblijf
(25-03-2021)
- Andijk, Middenweg 10C
bouwen van een woning (28-03-2021)
- Hauwert, Hauwert 151
verbouwen en uitbreiden van de woning
(22-03-2021)
- Medemblik, Achterom 25A
plaatsen van zonnepanelen (22-03-2021)
- Medemblik, Geldelozepad 24, 26 en 28
plaatsen van een zadeldak (27-03-2021)
- Nibbixwoud, Korte Dres 1
transformeren van voormalig wijksteunpunt
naar kleine appartementen (25-03-2021)
- Nibbixwoud, tegenover Overspoor 39
plaatsen van een perceelafscheiding en
verharden van de grond (23-03-2021)
- Wervershoof, Olympiaweg 96
plaatsen van een tuinhuis (23-03-2021)
- Wervershoof, Droge Wijmersweg 5 259
bouwen van een garage (28-03-2021)
- Wognum, Lekermeer 8 B
wijzigen van het gebruik van mantelzorgwoning
naar zelfstandige woning (28-03-2021)
- Zwaagdijk-Oost, noordelijk van De Kreekrug 1
en zuidelijk van Oliverstraat 24
realiseren van 2 bruggen (22-03-2021)
- Zwaagdijk-Oost, Tulpenmarkt kavel 9
bouwen van een bedrijfsruimte (25-03-2021)
- Zwaagdijk-West, Zwaagdijk 349
realiseren van een bijgebouw (26-03-2021)
Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen
bezwaar indienen.

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning:
- T wisk, Dorpsweg 158
verbouwen van de woning

Besluit aanvraag niet te behandelen
(met verzenddatum):
-A
 ndijk, Proefpolder 4-28
bouwen van een open veranda (24-03-2021)
- Andijk, Proefpolder 12
uitbreiden van een vakantiewoning (24-03-2021)
- Midwoud, Midwouder Dorpsstraat 31
vervangen van de bestaande schuur (23-03-2021)

Ontwerp omgevingsvergunning en ontwerpverklaring van geen bedenkingen 2e fase
uitbreiding kassen Nieuwe Dijk 7 Andijk
Burgemeester en wethouders zijn van plan mee
te werken aan een omgevingsvergunning voor de
bouw van de 2e fase uitbreiding kassen Nieuwe
Dijk 7 in Andijk.
Ter inzage
De ontwerp omgevingsvergunning en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen met bijbehorende stukken kunt u vanaf 2 april zes weken
inzien in het gemeentehuis in Wognum. Dit kan
alleen op afspraak. Bel hiervoor met de afdeling
Omgevingszaken via (0229) 85 60 00.
Zienswijze
Tijdens de termijn van terinzagelegging kunnen
belanghebbenden een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen bij burgemeester en
wethouders tegen het ontwerp omgevingsvergunning en tegen de ontwerp-verklaring van geen
bedenkingen bij de gemeenteraad. Voor een
mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken
met de afdeling Omgevingszaken. U kunt uw zienswijze niet per e-mail indienen.

Ontwerp omgevingsvergunning en
ontwerpverklaring van geen bedenkingen
supermarkt Ganker 3a Nibbixwoud
Burgemeester en wethouders zijn van plan
mee te werken aan een omgevingsvergunning
voor de bouw van een supermarkt Ganker 3a in
Nibbixwoud.
Ter inzage
De ontwerp omgevingsvergunning en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen met bijbehorende stukken kunt u vanaf 2 april zes weken
inzien in het gemeentehuis in Wognum. Dit kan
alleen op afspraak. Bel hiervoor met de afdeling
Omgevingszaken via (0229) 85 60 00.
Zienswijze
Tijdens de termijn van terinzagelegging kunnen
belanghebbenden een schriftelijke of mondelinge
zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders tegen het ontwerp omgevingsvergunning en
tegen de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen bij de gemeenteraad. Voor een mondelinge
zienswijze kunt u een afspraak maken met de
afdeling Omgevingszaken.
U kunt uw zienswijze niet per e-mail indienen.

Verleende omgevingsvergunningen
(met verzenddatum):
-M
 edemblik, Hoogesteeg 12
bouwen van een schuur met overkapping
(24-03-2021)
- Medemblik, Oostersteeg 42
uitbreiden van de woning (29-03-2021)
- Nibbixwoud, De Vriendschap 2
bouwen van een tuinhuis (29-03-2021)
- Nibbixwoud, Dorpsstraat 46
bouwen van een poolhouse,
vlonder en zwembad (25-03-2021)
- Oostwoud, Oosteinde 40
herstellen van de fundering van
de woonboerderij (25-03-2021)
- Twisk, Gangwerf 18
realiseren van een luifel (25-03-2021)
- Wognum, Kerkweg 12 B
plaatsen van een elektrisch hek (29-03-2021)
- Wognum, Veenrug 27
bouwen van een tuinoverkapping (25-03-2021)
De bezwaarprocedure vindt u aan het einde van
deze pagina Gemeentenieuws.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning (met verzenddatum):
Bij de volgende aanvragen is de beslistermijn
verlengd met maximaal zes weken:

-A
 ndijk, Proefpolder 4
bouwen van een groepsbungalow (24-05-2021)
Andijk, Dijkgraaf Grootweg 34
uitbreiden van de supermarkt (24-03-2021)
- Andijk
kappen van een kastanjeboom (25-03-2021)
- Medemblik, Oosterhaven 20
plaatsen van zonnepanelen op het dak
van de woning (23-03-2021)
- Nibbixwoud, Wijzend 35A
uitbreiden van de garage en plaatsen
van een veranda (23-03-2021)
- Twisk, Dorpsweg 162
vervangen van een paardenschuur (25-03-2021)
- Zwaagdijk-Oost, Bollenmarkt naast 6
bouwen van een bedrijfspand met kantoor,
plaatsen van gevelreclame en een uitrit
(23-03-2021)
Uiterlijk op 01-05-2021 (Proefpolder 4), op 04-052021 (Oosterhaven 20), op 06-05-2021 (Dijkgraaf
Grootweg 34, Bollenmarkt naast 6 en Dorpsweg
162) en op 07-05-2021 (Wijzend 35A) wordt een
beslissing op de aanvraag genomen.

Werk in uitvoering

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
l inkedin.com/company/
gemeente-medemblik/
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

Asfalteren in Wervershoof en Medemblik
Tussen 5 en 10 april wordt de Raiffeisenlaan vanaf
de Europasingel tot de Olympiaweg in Wervershoof
opnieuw geasfalteerd. De kruising Olympiaweg/
Raiffeisenlaan blijft open.

Medemblik
Het werk wordt gecombineerd met het vernieuwen
van asfalt op de Oostersingel tussen nummer 3 (bij
bushokje) en nummer 9 in Medemblik. De kruising
Oostersingel/Vlietsingel blijft open. Omleidingsroutes worden uitgezet en aanwonenden krijgen
bericht. Het werk duurt 3 of 4 dagen.

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

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

Service- en Meldpunt

Verkeersmaatregelen
Wervershoof, Bevolkingsonderzoek
borstkanker
Parkeerverbod: Dorpsstraat 179, gedeelte van het
parkeerterrein van dinsdag 13 april t/m woensdag
30 juni.
Bijzonderheden: wegsleepregeling van kracht.

APV/Bijzondere wetten
Verleende standplaatsvergunning
(met verzenddatum):
-W
 ervershoof, Dorpsstraat 179
Onderzoekscentrum voor bevolkingsonderzoek
borstkanker van 13 april t/m 30 juni (ma t/m za
8.30 tot 16.45 uur) (23-03-2021)
De bezwaarprocedure vindt u aan het einde van
deze pagina Gemeentenieuws.

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? U kunt
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

Raads- en commissievergaderingen
Presidium
12 april, 19.00-20.30 uur, digitaal

Raad
15 april, 19.30 uur, digitaal
De voorlopige agenda:
- Benoeming lid RKC
-	Aanpassing legesverordening 2021 en
tarieventabel
-	Vrijgeven gereserveerde middelen huisvesting
- Vrijgeven gereserveerde middelen organisatie
Gepubliceerde agenda’s vindt u op
www.medemblik.nl, Bestuur en Organisatie >
gemeenteraad.
De vergaderingen zijn openbaar
Gelet op de coronamaatregelen wordt digitaal

vergaderd. U kunt de vergaderingen live volgen
of achteraf terugkijken via www.medemblik.nl
> Raad en bestuur > Live uitzending raadsvergadering.
Inspraak
In de raadscommissie kunt u in maximaal 5 minuten uw mening over een raadsvoorstel of ander
onderwerp geven. Vervolgens kunnen de commissieleden vragen aan u stellen. U spreekt zelf
in tijdens de digitale vergadering van de commissie of u levert vooraf een tekst aan die door de
commissiegriffier wordt voorgelezen. Aanmelden
bij voorkeur minimaal 24 uur voor aanvang.
Rondetafelgesprek
Een andere mogelijkheid voor informeel contact
met de gemeenteraad is het ‘rondetafelgesprek’.

Hier kunt u een onderwerp dat niet op de agenda
staat onder de aandacht van de gemeenteraad
brengen. Dit vindt voorafgaand aan de vergadering van de raadscommissie plaats en is live
en achteraf te bekijken via de website van de
gemeente. Aanmelden uiterlijk 48 uur voor aanvang vergadering.
Aanmelden of meer info? Neem contact op met
de griffie (0229) 85 6367 of mail naar
griffie@medemblik.nl.
Fractieoverleggen (digitaal)
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.
Donderdag 1 april 2021

