Omgevingsvergunning (Wabo)
Ontvangen aanvragen omgevings
vergunning (met ontvangstdatum):
-N
 ibbixwoud, Het Woud 8
bouwen van een woning (31-03-2021)
- Opperdoes, Kraaiebuurt 1
plaatsen van een schuur (30-03-2021)
- Medemblik, Aambeeld 19
plaatsen van een vultoren (31-03-2021)
- Medemblik, Kaapstander 204
verhuren van de woning aan buitenlandse
werknemers (29-03-2021)
- Medemblik, Oude Haven 42
uitbreiden van de woning (30-03-2021)
- Twisk, Dorpsweg 153 11
verbouwen en uitbreiden van een woning
(03-04-2021)
- Wognum, Kroft 10
plaatsen van een dakkapel, bouwen van een
erker en een gevelwijziging (02-04-2021)
- Zwaagdijk-Oost, Tolweg 40
uitbreiden van de woning (30-03-2021)
- Zwaagdijk-Oost, Tulpenmarkt nst. nr. 11
bouwen van een bedrijfsruimte (25-03-2021)
Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen
bezwaar indienen.

Besluit aanvraag niet te behandelen
(met verzenddatum):
-A
 ndijk, Proefpolder 211
bouwen van een schuurtje (30-03-2021)
- Andijk, Proefpolder 252
plaatsen van een tuinhuis (30-03-2021)
- Sijbekarspel, Westerstraat 40
bouwen van een carport (30-03-2021)
- Zwaagdijk-Oost, Zwaagdijk 314
plaatsen van een carport en veranda
(30-03-2021)

Verleende omgevingsvergunningen
(met verzenddatum):

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning (met verzenddatum):

Contactgegevens

-A
 bbekerk, Dreef 12
bouwen van een schuur naast de woning
en het aanleggen van een in- of uitrit
31-03-2021)
- Andijk, Dijkweg 12
aanbrengen van een PSA-1 inlaatbrug
(01-04-2021)
- Medemblik, Hazewaal 78
uitbreiden van de woning (29-03-2021)
- Nibbixwoud, Oosterwijzend 38
renoveren van de woning (01-04-2021)
- Nibbixwoud, Wijzend 32
verbouwen en uitbreiden van de woning
(01-04-2021)
- Opperdoes, Oosteinde 1
bouwen van een kapschuur (30-03-2021)
- Oostwoud, Komweg 1
uitbreiden van de woning (01-04-2021)
- Oostwoud, Veldhuis 15A
plaatsen van 3 dakkapellen en wijzigen
van de gevels (30-03-2021)
- Wervershoof, De Gouw 32
plaatsen van een tuinhuis (01-04-2021)
- Wervershoof, naast Harmanszplantsoen 5
kappen van een iep (01-04-2021)
- Wognum, Parelgras 43A
plaatsen van een dakkapel (30-03-2021)
- Wognum, Ringbalk 28
plaatsen van een carport (30-03-2021)
- Wognum, Willem Saallaan 23
plaatsen van een dakkapel aan de
voor- en achtergevel (01-04-2021)

Bij de volgende aanvraag is de beslistermijn
verlengd met maximaal zes weken:
- Oostwoud, Komweg 2
uitbreiden van een mestkelder (01-04-2021)
- Twisk, Dorpsweg 50A
plaatsen van een hobbykas (31-03-2021)
- Twisk, Dorpsweg 162
revisie op de vergunde situatie van 2016
(31-03-2021)

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

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

Uiterlijk op 14-05-2021 (Dorpsweg 50A),
op 17-05-2021 (Komweg 2) en op 31-05-2021
(Dorpsweg 162), en wordt een beslissing op
de aanvraag genomen.

RECTIFICATIE

In de publicatie van 01-04-2021 stond bij de
verlenging beslistermijn omgevingsvergunning vermeld: Andijk, Proefpolder 4 – bouwen
van een groepsbungalow – verzenddatum
24-05-2021. Dit moet zijn: verzenddatum
24-03-2021.

12 april, 19.00-20.30 uur, digitaal
De voorlopige agenda is gepubliceerd.

Raad
15 april, 19.30 uur, digitaal
De voorlopige agenda is gepubliceerd.
Gepubliceerde agenda’s vindt u op
www.medemblik.nl, Bestuur en
Organisatie > gemeenteraad.
De vergaderingen zijn openbaar
U kunt de digitale 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

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

In opdracht van de gemeente wordt de t-splitsing
Dorpsstraat-Rietgans voorzien van asfalt. De
bestaande steenbestrating wordt verwijderd om
overlast van trillingen weg te nemen.
Er is een omleidingsroute voor het verkeer van
en naar Nibbixwoud. Aanwonenden ontvangen
informatie in een bewonersbrief van de aannemer.

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

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
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

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.

Asfalteringswerkzaamheden t-splitsing Dorpsstraat-Rietgans
te Nibbixwoud
In de periode van 19 t/m 30 april (week 16
en 17) is de t-splitsing Dorpsstraat-Rietgans
Nibbixwoud afgesloten voor al het verkeer
vanwege werkzaamheden aan de weg.

06 82 07 66 83

Telefonische bereikbaarheid

Raads- en commissievergaderingen
Presidium

Bezoekadres

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

Met één klik naar
de meest recente
berichten over de
ontwikkelingen
in uw buurt of wijk?
Abonneer je op de e-mailservice,
download de app of bekijk
de berichten online
overuwbuurt.overheid.nl

Donderdag 8 april 2021

