
Donderdag 12 mei 2022

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

Officiële bekendmakingen

Raads- en commissievergaderingen
Raad
12 mei, 19.30 uur, raadzaal

Themabijeenkomst Kadernota
19 mei, 19.30 uur, raadzaal 

Ga voor de agenda’s naar:
https://medemblik.bestuurlijkeinformatie.nl/ 

De vergaderingen zijn openbaar
U bent van harte uitgenodigd om bij de vergade-
ringen aanwezig te zijn. 
U kunt de vergaderingen ook live volgen of ach-
teraf terugkijken via medemblik.raadsinforma-
tie.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 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 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.

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

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

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

Publieksbalie/Klantcontact Centrum
Maandag 9.00 – 20.00 uur
Dinsdag 9.00 – 17.00 uur
Woensdag 9.00 – 20.00 uur
Donderdag 9.00 – 17.00 uur
Vrijdag 9.00 – 14.00 uur

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
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? 
Belanghebbenden kunnen 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 betref-
fende 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 

Omgevingsvergunning (Wabo)

Ontvangen aanvragen omgevings-
vergunning (met ontvangstdatum): 
 - Andijk, Dijkweg 309 
verbouwen van de woning (02-05-2022)

 - Andijk, Dijkweg 318
realiseren van een woning (02-05-2022)

 - Twisk, Dorpsweg 74
plaatsen van zonnepanelen op de schuur 
(02-05-2022)

 - Wognum, Grietje Slagterlaan 8
verlengen en verhogen van de daken 
(04-05-2022)

 - Wognum, Julianalaan 7
plaatsen van een hobbykas (01-05-2022)

 - Zwaagdijk-Oost, nabij Zwaagdijk 278
dempen en verbreden van een sloot 
(04-05-2022)

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen 
bezwaar indienen. 

Verleende omgevingsvergunningen  
(met verzenddatum):
 - Andijk, Horn 29
plaatsen van zonnepanelen (03-05-2022)

 - Benningbroek, Kreek nabij 19
kappen van een es met herplantplicht 
(03-05-2022)

 - Medemblik, Gasthuysweydt achter 32
kappen van een esdoorn (Acer) (02-05-2022)

 - Medemblik, achter Oostersteeg
kappen van 2 kastanjebomen in het park met 
herplantplicht (03-05-2022)

 - Medemblik, Pekelharinghaven 5
realiseren van een aanbouw aan de achterzijde 
van de woning en het realiseren van een dak-
terras op een gedeelte van de nieuwe aanbouw 
(03-05-2022)

 - Midwoud, Burgemeester Zijpstraat 10
plaatsen van een grondkering (03-05-2022)

 - Nibbixwoud, Wijzend 43
bouwen van een berging met veranda 
(04-05-2022)

 - Oostwoud, Broerdijk 35
verplaatsen van een machineberging 
(03-05-2022)

 - Wervershoof, Kalverstraat 33
bouwen van een vrijstaande schuur/garage 
(04-05-2022)

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

Verlenging beslistermijn omgevings-
vergunning (met verzenddatum):

Bij de volgende aanvragen is de beslistermijn 
verlengd met maximaal zes weken:

 - Benningbroek, Nieuweweg 5
splitsen van de stolpwoning (02-05-2022)

 - Oostwoud, Oosteinde 42
plaatsen van een kapschuur (03-05-2022)

APV/Bijzondere wetten

Verleende standplaatsvergunning  
(met verzenddatum):
 - Wognum, Kerkstraat 28
verkopen van snacks tijdens kortebaandra-
verij op vrijdag 27 mei van 12.00 - 19.00 uur 
(10-05-2022)

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

Evenementenvergunning

Verleende vergunningen/ontheffingen  
(met verzenddatum):
 - Wognum, Kerkstraat
vrijdag 27 mei, 13.30 – 18.30 uur
kortebaandraverij (03-05-2022)

 - Medemblik, Oosterhaven kade thv nr. 30
zaterdag 25 juni, 19.00 - 01.00 uur
zondag 26 juni, 14.00 -22.00 uur
Haven muziekfestival (04-05-2022)

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

Verkeersmaatregelen
 - Medemblik, Truckfestival West-Friesland

Wegafsluiting: Kaasmarkt, Nieuwstraat en 
Oude Haven (nummer 5 t/m 18) op zondag 29 
mei van
07.00 uur tot 19.00 uur.

Parkeerverbod: Nieuwstraat en Kaasmarkt 
(inclusief de parkeervakken), de Oude Haven 
(nummer 5 t/m 18), de 3 parkeervakken aan de 
Dam en de parkeervakken voor het station van 
de stoomtram en naast het voormalige stadhuis 
op zondag 29 mei van 05.00 uur tot 19.00 uur.
Bijzonderheden: geldt ook voor aanwezige par-
keervakken en wegsleepregeling van kracht 
vanaf 05.00 uur. 

 - Medemblik, Harbour café racers day                  
Wegafsluiting/parkeerverbod: Oosterhaven 
kade vanaf huisnummer 30 t/m 57 op zondag 
12 juni  van 10.00 uur tot 20.00 uur. 
Bijzonderheden: geldt ook voor aanwezige 
parkeervakken.

 - Medemblik, Havenmuziekfestival       
Wegafsluiting/parkeerverbod: Oosterhaven 
(kade) tussen huisnummers 30 en 32
op zaterdag 25 juni van 10.00 uur tot 01.00 en 
zondag 26 juni van 14.00 tot 22.00 uur.
Bijzonderheden: geldt ook voor aanwezige 
parkeervakken. 

 - Midwoud, Tuinfair
Parkeerverbod: De Zuid vanaf de kruising Trip-
kouw tot de toegang parkeerveld, de Tripkouw 
en de Midwouder Dorpsstraat vanaf de kruising 
Korteling/Weder tot aan het Kerkelaantje van 
zaterdag 4 tot en met maandag 6 juni, elke dag 
van 09.00 – 18.00 uur. Geldt ook voor aanwezige 
parkeervakken.
Bijzonderheden: wegsleepregeling van kracht.

Verkeersbesluiten
 - Verkeersbesluit Dijkweg-Schoolweg te Andijk
Wijzigen voorrangssituatie kruispunt  
Dijkweg - Schoolweg te Andijk. 

 - Verkeersbesluit Schoolweg-Knokkel te Andijk
Wijzigen voorrangssituatie kruispunt  
Schoolweg - Knokkel te Andijk.

 -  Verkeersbesluit Veilingweg-Knokkel te Andijk
Wijzigen voorrangssituatie kruispunt  
Veilingweg - Knokkel te Andijk.

U kunt de verkeersbesluiten inzien op 
www.officielebekendmakingen.nl 

Afspraak maken
Direct geholpen worden? Plan zelf uw afspraak in. www.medemblik.nl/afspraak 

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


