Officiële bekendmakingen

Bekendmakingen van de gemeente online lezen:
www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt

Omgevingsvergunning (Wabo)
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (met ontvangstdatum):
- Nibbixwoud, Sneeuwgans 11
	bouwen van een veranda aan de woning
(27-09-2021)
- Nibbixwoud, Wijzend 49
	uitbreiden van de woning en het bouwen van
een berging (27-09-2021)
- Opperdoes, Noorderpad 50
huisvesten van arbeidsmigranten (28-09-2021)
- Wervershoof, De Pijp 3
bouwen van een bedrijfspand (30-09-2021)
- Wervershoof, Veenakkers 34
	brandveilig maken van het werknemersverblijf
(28-09-2021)
- Wognum, Kaaspers 5
	plaatsen van tijdelijke huisvesting links naast
het pand (23-09-2021)
- Zwaagdijk-Oost, Zwaagdijk 248
uitbreiden van de woning (01-10-2021)
Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen
bezwaar indienen.

Besluit aanvraag niet te behandelen
(met verzenddatum):
- Wervershoof, Raadhuisplein 1
	renoveren van de gevels van het pand
(28-09-2021)

Ontwerp uitgebreide omgevings
vergunning
Burgemeester en wethouders zijn van plan mee
te werken aan een omgevingsvergunning voor het
brandveilig gebruiken van het werknemersverblijf
na verbouwing aan de Gedeputeerde Laanweg 44
in Andijk.
Ter inzage
Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken
kunt u vanaf 8 oktober zes weken inzien in het
gemeentehuis. 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. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een
afspraak maken met de afdeling Omgevingszaken.
U kunt uw zienswijze niet per e-mail indienen.

Verleende reguliere omgevings
vergunningen (met verzenddatum):
- Andijk, Dijkweg 276
aanleggen van een mestopslag (28-09-2021)
- Medemblik, Aambeeld 19
uitbreiden van de kantoorruimte (30-09-2021)
- Medemblik, Binnenkruier 51 (kavel 9
DEK-terrein)
bouwen van een woning (01-10-2021)
- Twisk, Dorpsweg 52
plaatsen van een tuinberging (28-09-2021)
- Wervershoof, Simon Koopmanstraat 54
	renoveren van een schuur tot hobbyruimte en
berging (30-09-2021)
- Wognum, A.C. de Graafweg tussen N242 en
aansluiting A7
	voorbereiden van werkzaamheden (ophogen en
graven) aan de N241 (27-09-2021)

- Zwaagdijk-Oost, Zwaagdijk 192
	plaatsen van nieuwe kozijnen, funderingsherstel
en het plaatsen van twee nieuwe dakkapellen
(28-09-2021)
De bezwaarprocedure vindt u aan het einde van
deze pagina Gemeentenieuws.

Omgevingsvergunning,
van rechtswege verleend
Op 30 september is een omgevingsvergunning van
rechtswege verleend voor het verbouwen van de
woning aan de Knokkel 90 in Andijk.
Ter inzage
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen
vanaf 8 oktober ter inzage op het gemeentehuis.

Bezwaar
De bezwaarprocedure vindt u aan het einde van
deze pagina Gemeentenieuws
Inwerkingtreding en voorlopige voorziening
De inwerkingtreding van deze vergunning wordt
opgeschort totdat de bezwaartermijn is verstreken of, indien bezwaar is gemaakt, totdat
is beslist op dit bezwaar. Wilt u dat het besluit
wordt geschorst of dat de rechter een voorlopige voorziening treft, dan kunt u daartoe een
verzoek doen aan de Rechtbank Noord-Holland,
Postbus 1621, 2003 BR, Haarlem. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen via http://loket.
rechtspraak.nl/bestuursrecht. Zo’n verzoek kunt
u alleen doen als u bezwaar heeft gemaakt. Aan
de rechtbank moet u een griffierecht betalen. Voor
de hoogte van het griffierecht verwijzen wij u naar
www.rechtspraak.nl.

ook digitaal bij de rechtbank indienen via:
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische
handtekening (DigiD). Voor meer informatie verwijzen wij naar www.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van het verzoek wordt griffierecht geheven
Informatie/Besluit inzien
Mocht u dit besluit willen inzien, dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Dampten 2 in Hoorn, telefoonnummer:
088 -1021300 (o.v.v. zaaknummer OD. 349059).

Verlenging beslistermijn omgevings
vergunning (met verzenddatum):
Bij de volgende aanvraag is de beslistermijn
verlengd met maximaal zes weken:
- Andijk, Vleetweg 1
	bouwen van een nieuwe kantoorruimte en
een werknemersverblijf voor 60 werknemers
(29-09-2021)
Uiterlijk op 05-11-2021 (Vleetweg 1) wordt een
beslissing op de aanvraag genomen.

Verkeersbesluiten

- Verkeersbesluit Minnewei te Midwoud
	Opheffen gereser veerde gehandicapten
parkeerplaats voor en ten behoeve van bewoner
Minnewei 27, te Midwoud.
- Verkeersbesluit Boogerd te Wognum
	Aanwijzen één elektrisch oplaadpunt Boogerd te
Wognum.

-V
 erkeersbesluit Pekelharinghaven te
Medemblik
	Aanwijzen één elektrisch oplaadpunt Pekelharinghaven te Medemblik.
- Verkeersbesluit Raiffeisenlaan te
Wervershoof
	Aanwijzen één elektrisch oplaadpunt Raiffeisenlaan te Wervershoof.
- Medemblik, Open Dutch Sailing
Championships
	Eenrichtingsverkeer: Oosterdijk vanaf de
Vlietsingel tot aan het Oudevaartsgat v.v. van
vrijdag 8 oktober, 8.00 uur tot zondag 10 oktober,
20.00 uur.
	Bijzonderheden: de botenhelling bij het Regatta
Center is afgesloten voor recreanten op zaterdag
9 en zondag 10 oktober.
Deze besluiten zijn in het digitale gemeenteblad
gepubliceerd. U kunt dit verkeersbesluit inzien op
www.officielebekendmakingen.nl

APV/Bijzondere wetten
Verleende standplaatsvergunning
(met verzenddatum):
- Medemblik, Pekelharinghaven 51
	Onderzoekscentrum voor bevolkingsonderzoek
borstkanker van 15 oktober t/m 31 december (ma
t/m vr 8.30 tot 16.45 uur) (30-09-2021)
De bezwaarprocedure vindt u aan het einde van
deze pagina Gemeentenieuws.

Besluit maatwerkvoorschriften geluid,
Breek 22 in Medemblik
Burgemeester en wethouders maken, gelet op
het Activiteitenbesluit milieubeheer, bekend dat
zij op 30 september 2021 hebben besloten maatwerk te stellen ten aanzien van het garagebedrijf
Nesville Karaktermotoren, Breek 22 in Medemblik.
Het betreft maatwerkvoorschriften met betrekking
tot geluid.
Datum van verzending besluit: 30 september 2021.
Rechtsbescherming
Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit
besluit, kunnen binnen 6 weken, gerekend vanaf
de dag na datum van verzending van dit besluit,
een bezwaarschrift indienen bij de gemeente
Medemblik, Postbus 45, 1687ZG in Wognum. Het
bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende
bevatten:
• uw naam, adres, postcode en woonplaats;
• de datum;
• over welke beschikking het gaat (u kunt het beste
een kopie van dit besluit bijsluiten);
• de redenen waarom u het niet eens bent met
het besluit;
• uw handtekening.
U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen.
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).
Het indienen van een bezwaarschrift schorst
de werking van het besluit niet. Indien onverwijlde spoed dit vereist, kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland
Noord, Sectie bestuursrecht, Postbus 1621,
2003 BR Haarlem vragen om een voorlopige
voorziening te treffen. U kunt het verzoekschrift
Donderdag 7 oktober 2021

Donderdag 7 oktober 2021

Raads- en commissievergaderingen
Raadscommissie
7 oktober, 19.30 uur, raadzaal
De voorlopige agenda is gepubliceerd.
Raadscommissie
11 en 14 oktober, 19.30 uur, raadzaal
De voorlopige agenda:
-Programmabegroting 2022 en meerjarenraming
2023-2025
De vergaderingen zijn openbaar.
U bent van harte uitgenodigd om bij
devergaderingen aanwezig te zijn.
U kunt de vergaderingen ook live
volgen of a chteraf terugkijken via
medemblik.raadsinformatie.nl

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 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

Telefonische bereikbaarheid
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
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.

Openingstijden

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

Een melding doen over je woonomgeving?

Vragen over zorg?

Gebruik de Fixi app! Download deze in de App Store, Google Playstore of op fixi.nl

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

Contactgegevens
Bezoekadres

Dick Ketlaan 21, 1687 CD Wognum

E-mail info@medemblik.nl
Website www.medemblik.nl

Postadres
Postbus 45, 1687 ZG Wognum
Telefoon (0229) 85 60 00

06 82 07 66 83
twitter.com/gemmedemblik

Algemeen
Ma t/m do 8.30 – 17.00 uur
Vrij 8.30 – 14.00 uur
Wijkteams
Bereikbaar ma t/m vrij 8.30 – 17.00 uur
Tel.: (0229) 85 60 00, kies voor optie 1.
E-mail: info@medemblik.nl
Service- en Meldpunt
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

facebook.com/GemeenteMedemblik
linkedin.com/company/
gemeente-medemblik
nl.pinterest.com/gemmedemblik
instagram.com/gemeente_medemblik

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

