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

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

Omgevingsvergunning (Wabo)                   

Ontvangen aanvragen omgevings-
vergunning (met ontvangstdatum):
 - Nibbixwoud, nabij Overspoor 31

 bouwen van een opslagruimte (07-10-2021)
 - Medemblik, Schootsvel 9A

  bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw 
(13-10-2021)

 - Medemblik, Vlietsingel 53
 bouwen van een boothuis (12-10-2021)
 - Wervershoof, Schenkeldijk 31

 plaatsen van een dakkapel (10-10-2021)
 - Wervershoof, Raiffeisenlaan 55

 bestraten van de oprit (07-10-2021)

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen 
bezwaar indienen. 

Verleende omgevingsvergunningen  
(met verzenddatum):
 - Abbekerk, Zuideinde 6B

 bouwen van een machineberging (13-10-2021)
 - Andijk, Kleingouw nabij 115

 kappen van een iep (11-10-2021)
 - Andijk, Knokkel tegenover 54 

 kappen van een es (11-10-2021)
 - Andijk, La Reinestraat 3

 kappen van een iep (11-10-2021)
 - Medemblik, Nijverheidsweg 16

  bouwen van een opslagloods (13-10-2021)
 - Twisk, Gangwerf 7A

 realiseren van een Bed and Breakfast
 (11-10-2021)
 -  Wervershoof, Natuurgebied Groote Vliet 
(kadastrale aanduiding R119)

 aanplanten van bomen (14-10-2021)
 - Wervershoof, Zeeweg 39

 kappen van een iep (11-10-2021)
 - Wognum, Oosteinderweg 20

 verbouwen van de woning (13-10-2021)
 - Zwaagdijk-Oost, Bollenmarkt 11

  uitbreiden van een bedrijfsruimte (18-10-2021)

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

Ontwerp omgevingsvergunning                                                       
Burgemeester en wethouders zijn van plan 
mee te werken aan:  
•  Het realiseren van woningen, winkels en 

horeca en het herinrichten van terreinen op 
en bij het perceel Dam 4 in Medemblik, en 
het herinrichten van het busstation Overtoom 
en het parkeerterrein aan het Kerkplein in 
Medemblik.  

 
Ter inzage  
Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken 
kunt u vanaf 22 oktober 2021 zes weken inzien 
in het gemeentehuis aan de Dick Ketlaan 21 in 
Wognum. Dit kan alleen op afspraak. 
Bel hiervoor met de afdeling Omgevingszaken 
via (0229) 85 60 00.  
  
Zienswijze  
Tijdens de termijn van terinzagelegging kan een 
ieder een schriftelijke of mondelinge ziens-
wijze indienen bij burgemeester en wethou-
ders (Postbus 45, 1687 ZG Wognum). Voor een 
mondelinge zienswijze kunt u een afspraak 
maken met de afdeling Omgevingszaken via 
(0229) 85 60 00.  
   
U kunt uw zienswijze niet per e-mail indienen.     

Verleende uitgebreide omgevings    
vergunning                                    
Burgemeester en wethouders hebben een 
omgevingsvergunning verleend voor: 
•  Het aanleggen van een zonnepark op het per-

ceel Zwaagdijk 396 Zwaagdijk-West. 
Tegen de ontwerp omgevingsvergunning zijn 
geen zienswijzen ingediend.  
Op de landelijke website 
www.ruimtelijkeplannen.nl (planid: 
NL.IMRO.0420.OMGZWAAGDIJK396-VA01) is de 
locatie van het aan te leggen zonnepark te zien. 
U kunt op afspraak bij de gemeente Medemblik 
(afdeling Omgevingszaken) de stukken inzien 
tijdens de beroepstermijn. 

Beroep 
Tijdens de beroepstermijn kan tegen het besluit 
beroep worden ingesteld bij de sector Bestuurs-
recht 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. 
 
U kunt het beroepschrift ook digitaal indienen. 
Op www.rechtspraak.nl leest u hoe u dit doet. 
Voor de ondertekening moet u een digitale hand-
tekening (DigiD) hebben. 

Vaststelling wijzigingsplan                                                        
Burgemeester en wethouders hebben het 
 wijzigingsplan “Liederik 8a” op 12 oktober 
2021 vastgesteld.  
 Het wijzigingsplan gaat over de vergroting van 
het bouwvlak naar 0,99 hectare op het perceel 
Liederik 8a te Wervershoof.  
 

Ter inzage 
Het wijzigingsplan ligt vanaf vrijdag 
22 oktober 2021 ter inzage gedurende de 
beroepstermijn. Op de landelijke web-
site www.ruimtelijkeplannen.nl (planid: 
NL.IMRO.0420.WPLiederik8a-VA01) is het 
wijzigingsplan te zien. U kunt op afspraak 
bij de gemeente Medemblik (afdeling Omge-
vingszaken) de stukken inzien tijdens de 
beroepstermijn.
 
Beroep 
Tijdens de eerder genoemde termijn kan tegen 
het besluit beroep worden ingesteld bij de Afde-
ling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
(Postbus 20019, 2500 EA Den Haag) 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. 

Verlenging beslistermijn omgevings-
vergunning (met verzenddatum):
Bij de volgende aanvraag is de beslistermijn 
verlengd met maximaal zes weken:
 - Abbekerk, Zuideinde 11

  verbouwen van de bestaande woning  
(15-10-2021)

 - Medemblik, Kruisstraat 15
  verbouwen van het bestaande gebouw tot 

woning met inpandige garage  (15-10-2021)
 -  Zwaagdijk-Oost, De Kreekrug 19 (kavel 28)

  bouwen van een woning (15-10-2021)
 -  Zwaagdijk-Oost, De Kreekrug 19 (kavel 28)

  plaatsen van een tijdelijke woonunit 
(15-10-2021)

Uiterlijk op 29-11-2021 (De Kreekrug 19, kavel 28 
betreft bouwen van een woning), op 06-12-2021 
(De Kreekrug 19, kavel 28 betreft plaatsen van 
een tijdelijke woonunit), op 30-11-2021 (Kruis-
straat 15) en op 02-12-2021 (Zuideinde 11) wordt 
een beslissing op de aanvraag genomen.

Verkeersbesluiten
 - Verkeersbesluit Hoge Werf te Opperdoes

  Aanwijzen gereserveerde gehandicaptenparkeer-
plaats voor en ten behoeve van bewoner Hoge 
Werf 35 te Opperdoes.

 -  Verkeersbesluit Burgemeester Elmersstraat 
te Sijbekarspel

  Aanwijzen gereserveerde gehandicaptenpar-
keerplaats voor en ten behoeve van bewoner 
Burgemeester Elmersstraat 2 te Sijbekarspel

  De besluiten zijn in het digitale gemeenteblad 
gepubliceerd. U kunt de verkeersbesluiten 
inzien op www.officielebekendmakingen.nl

Een melding 
doen over je 
woonomgeving?
Gebruik de Fixi app! Download deze in 
de App Store, Google Playstore 
of op fixi.nl

http://www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt
http://www.ruimtelijkeplannen.nl
http://www.rechtspraak.nl
http://www.ruimtelijkeplannen.nl
http://www.officielebekendmakingen.nl
http://fixi.nl


Donderdag 21 oktober 2021

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

Telefonische bereikbaarheid
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

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

Bezwaarprocedure
Bent u het niet eens met een besluit? U 
kunt binnen zes weken na de datum van 
verzending van een besluit een bezwaar-
schrift indienen bij (meestal) het college van 
burgemeester en wethouders (tenzij bij het 
betreffende besluit iets anders staat ver-
meld). 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
25 oktober, 19.00-20.30 uur, digitaal 
De voorlopige agenda is gepubliceerd. 

Informatiebijeenkomst Krapte op het 
Elektriciteitsnetwerk in gemeente Medemblik
25 oktober, 20.30 uur, digitaal

Raad
28 oktober, 19.30 uur, raadzaal  
(Middengebouw, Gemeentehuis)
De voorlopige agenda: 
-  Transformatievisie JeugdzorgPlus 2023  

en verder
-  Kapitaalversterking Alliander
-  Uitvoeringsprogramma Energieneutraal 

Westfriesland

De vergaderingen zijn openbaar
U bent van harte uitgenodigd om bij de verga-
deringen aanwezig te zijn. Ook kunt u de verga-
deringen in de raadzaal live volgen of achteraf 
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 com-
missie of u levert vooraf een tekst aan die door 
de commissiegriffier wordt voorgelezen. Aanmel-
den bij voorkeur minimaal 24 uur voor aanvang.

Aanmelden of meer info? 
Neem contact op met de griffie (0229) 85 6367 
of mail naar griffie@medemblik.nl. 

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 verga-
dering van de raadscommissie plaats en is live 
en achteraf te bekijken via de website van de 
gemeente. Aanmelden uiterlijk 48 uur voor aan-
vang 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 con-
tact opnemen met een van de fractievoorzitters. 
U kunt de gegevens vinden op de website 
www.medemblik.nl: Raad en bestuur, Samen-
stelling gemeenteraad. 

Morgen! en Hart voor Medemblik, 
nieuwe namen in verkiezingsregister
Het centraal stembureau voor de verkiezing van 
de leden van de raad van de gemeente Medem-
blik heeft besloten:
 •  de naam van de politieke groepering Hart 

voor Medemblik op te nemen in het register 
voor de verkiezingen van de leden van de 
raad van de gemeente Medemblik en;

•  de naam van de politieke aanduiding: 
 Progressief West-Friesland te wijzigen in 
Morgen! en deze naam te registreren in het 
register.
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