Officiële bekendmakingen

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

Omgevingsvergunning (Wabo)
Ontvangen aanvragen omgevings
vergunning (met ontvangstdatum):

Verlenging beslistermijn omgevings
vergunning (met verzenddatum):

- Andijk, Beldersweg 20
bouwen van een garage (21-09-2021)
- Andijk, Dijkweg 182A
	wijzigen van bestemming van gastenverblijf in
mantelzorgwoning (24-09-2021)
- Andijk, Grootslagweg 24
	aanleggen van een dam en een duiker
(24-09-2021)
- Medemblik, Gasthuysweydt 42
bouwen van een terrasoverkapping (21-09-2021)
- Opperdoes, Zuiderweg 3
	vervangen van de garagedeur voor een kozijn
(23-09-2021)
- Opperdoes, Zwartepad 19
	bouwen van een tuinkamer (21-09-2021)
- Wognum, nabij AC. De Graafweg 21A
	aanleggen van een Spirosol vaarduiker
(22-09-2021)

Bij de volgende aanvraag is de beslistermijn
verlengd met maximaal zes weken:
- Medemblik, Torenstraat 24
	plaatsen van twee dakkapellen aan de voorzijde en een dakopbouw aan de achterzijde
(22-09-2021)
- Wognum, Tender 2
	uitbreiden van een kantoorruimte (24-09-2021)

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen
bezwaar indienen.

Ontwerp omgevingsvergunning
Grootslagweg 24 te Andijk
-B
 urgemeester en wethouders zijn van plan
mee te werken aan:
	een omgevingsvergunning voor het verbouwen
van een bestaande kas met dagbesteding naar
een zorgcomplex met nachtverblijven en het
brandveilig in gebruik nemen van het complex
op het perceel Grootslagweg 24 in Andijk
(dossiernummer Z-20-126615).
Ter inzage
Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken kunt
u vanaf 1 oktober 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 zienswijze
indienen bij burgemeester en wethouders (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.  

Uiterlijk op 05-11-2021 (Torenstraat 24) en op
18-11-2021 (Tender 2) wordt een beslissing op de
aanvraag genomen.

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

Verkeersmaatregelen

- Andijk, kermis
	
Parkeerverbod: parkeerterrein naast sporthal
De Klamp, Klamptweid 70 van woensdag
13 oktober t/m maandag 18 oktober.
Bijzonderheden: wegsleepregeling van kracht.

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

Verleende omgevingsvergunningen
(met verzenddatum):
- Andijk, Dijkweg 276
	aanleggen van een paddock voor de paarden
fokkerij (20-09-2021)
- Andijk, Middenweg 4
	vervangen van de legmortel van het metselwerk
van de kerktoren (23-09-2021)
- Andijk, Proefpolder 129 -278
	vervangen van oude plat afgedekte chalets, voor
chalets met een licht hellend dak (21-09-2021)
- Medemblik, Nieuwstraat 76
	verbouwen van kantoren naar een appartement
(21-09-2021)
- Nibbixwoud, Dorpsstraat 49
	bouwen van een carport (23-09-2021)
- Nibbixwoud, Overspoor 15
	vergroten van een bedrijfsgebouw (23-09-2021)
- Wervershoof, De Ruil nabij 9
	plaatsen van een dam in een bestaande sloot
(21-09-2021)
- Wervershoof, Slikkerdijk 4
	plaatsen van een dakopbouw aan de voorzijde
van de woning (20-09-2021)
- Wognum, Kaaspers 11
	bouwen van een dakopbouw op de bestaande
garage (20-09-2021)
- Wognum, Nieuweweg 2C
	p laatsen van een kunstwerk aan de gevel
(23-09-2021)
De bezwaarprocedure vindt u aan het einde van
deze pagina Gemeentenieuws.

Afspraak maken?
www.medemblik.nl/afspraak

Twisk, foto: Koos Dol

Programmabegroting 2022 – raad is aan zet
De programma begroting 2022 is aangeboden aan de gemeenteraad. In de programmabegroting staan de inkomsten van de
gemeente en hoe de gemeente het geld wil
gaan uitgeven. Voor komend jaar heeft het
college stevige keuzes moeten maken omdat
er minder financiële middelen beschikbaar
zijn. Het is nu aan de raad om zich te beraden
op de voorgestelde keuzes, zich een mening
te vormen en zich voor te bereiden op het
besluitvormingsproces.
Commissievergaderingen
Tijdens de raadsbrede commissievergaderingen op maandag 11 en donderdag 14 oktober
kunnen de fracties politieke vragen stellen
aan het college en hun mening geven over de
begroting. In de vergadering van 11 oktober
kunnen inwoners en vertegenwoordigers van
organisaties en belangengroepen inspreken.

Wilt u weten hoe dat werkt?
Neem dan contact op met de griffie
via griffie@medemblik.nl of bel
met (0229) 85 63 67. Bekijk de
stukken op www.medemblik.nl
(Raad en bestuur-> vergaderingen raad
en commissies-> 11 oktober).
Raadsvergadering
Op donderdag 4 november is de ‘begrotingsraad’. Tijdens deze vergadering kunnen
fracties wijzigingsvoorstellen op de begroting
(amendementen) en moties (aanvullingen) op
de begroting doen.
Meer info
Zowel de commissievergadering als de
raadsvergadering is live te volgen via:
https://medemblik.raadsinformatie.nl. In de
week van 25 oktober kunt u de standpunten
van de fracties vinden op deze pagina:
www.medemblik.nl/programmabegroting2022

Aanmelden (grote) evenementen in 2022
Gaat u in 2022 een (groot) evenement in ge
meente Medemblik organiseren? Dan vragen
wij u dit te melden.

Harddraverij Medemblik Fotografie RG

Veel organisaties en instanties die bij de gemeente
bekend zijn, hebben hierover al een e-mail ontvangen. Heeft u geen e-mail ontvangen en organiseert
u wel een evenement dan ontvangen wij ook graag

uw meldingsformulier. Het meldingsformulier kunt
u dit jaar digitaal via onze website indienen. Dit
kan via www.medemblik.nl/aanmelden (zie het
groene blok) met uw Digid.
Meld uw evenement vóór 29 oktober 2021 aan.
U kunt het formulier ook opvragen bij de afdeling Omgevingszaken, tel: (0229) 85 60 00 of per
e-mail apv@medemblik.nl.

Donderdag 30 september 2021

Raads- en commissievergaderingen
Raad
30 september, 19.30 uur, raadzaal
De voorlopige agenda is gepubliceerd.
Informatiebijeenkomst Begroting
4 oktober, 19.30 uur, digitaal
Inspreken Begroting
Op de website (www.medemblik.nl/programmabegroting2022) vindt u informatie over de
begroting, het begrotingsproces en de mogelijkheid om op de begroting in te spreken. Inspreken kan in de raadscommissievergadering van
11 oktober.
Raadscommissie
7 oktober, 19.30 uur, raadzaal
De voorlopige agenda:
- Kapitaalversterking Alliander
-	Transformatievisie JeugdzorgPlus 2023 en
verder
-	Uitvoeringsprogramma Energieneutraal
Westfriesland

Contactgegevens
Bezoekadres

Dick Ketlaan 21, 1687 CD Wognum

De vergaderingen zijn openbaar.
U bent van harte uitgenodigd om bij de vergaderingen aanwezig te zijn. U kunt de vergaderingen ook live volgen of achteraf terugkijken via
www.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.

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.

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

Openingstijden

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

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

Telefonische bereikbaarheid
en achteraf te bekijken via de website van de
gemeente. Aanmelden uiterlijk 48 uur voor aanvang vergadering.

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

Bezwaarprocedure

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

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

