
Donderdag 19 mei 2022

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

Officiële bekendmakingen

Raads- en commissievergaderingen
Themabijeenkomst Kadernota
19 mei, 19.30 uur, raadzaal 

Presidium
23 mei, 19.00-20.30 uur, MBG01 
 (Middengebouw, Gemeentehuis)

Raadscommissie 
23 mei, 20.30 uur, raadzaal  
(Middengebouw, Gemeentehuis)
De voorlopige agenda: 
-  Aanvulling regeling huishoudens met medi-

sche indicatie
-  Vaststellen bestemmingsplan Midwouder 

Dorpsstraat 25

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

De vergaderingen zijn openbaar.
U bent van harte uitgenodigd om bij de verga-
deringen aanwezig te zijn. U kunt de vergade-
ringen ook live volgen of achteraf 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 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):      
 - Abbekerk, Zuideinde 47
isoleren van het dak (09-05-2022)

 - Benningbroek, het Hogeland 13
verbouwen van een stolpboerderij  
(05-05-2022)

 - Medemblik, Oude Haven 43
uitbreiden van de woning (09-05-2022)

 - Oostwoud, Oostwouder Dorpsstraat 48
bouwen van een schuur (11-05-2022)

 - Twisk, Dorpsweg 26
realiseren van een bed en breakfast, theetuin 
en plaatsen van een pipokar (10-05-2022)

 - Twisk, Dorpsweg 172
vervangen van de beschoeiing (10-05-2022)

 - Wervershoof, de Kibbel 14
bouwen van een schuurkas  (09-05-2022)

 - Wervershoof, Molenweg 17
verlengen van afwijkend gebruik (04-05-2022)

 - Wervershoof, Onderdijk 5 t/m 25
kappen van 24 essen (16-05-2022)

 - Wervershoof, Onderdijk 251
vervangen van een schuur en plaatsen van 
zonnepanelen (08-05-2022)

 - Wervershoof, Raiffeisenlaan 97
bouwen van een berging en aanleggen van een 
uitrit (07-05-2022)

 - Wognum, Kerkweg 4
vergroten van een woning door het bouwen 
van een nieuw dak (06-05-2022)

 - Wognum, Oude Hoornseweg 23
aanleggen van een dam en uitgraven van een 
sloot (16-05-2022)

 - Zwaagdijk-Oost, Zwaagdijk 257
bouwen van een schuur (10-05-2022)

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen 
bezwaar indienen. 

Verleende omgevingsvergunningen  
(met verzenddatum):
 - Abbekerk, Dorpsstraat 101
uitbreiden van de bedrijfswoning door middel 
van een dakopbouw (10-05-2022)

 - Andijk, Langeweer naast 11
kappen van een boom (Prunus avium) met her-
plantplicht (11-05-2022)

 - Hauwert, Hauwert 20A
wijzigen van de gevels (10-05-2022)

 - Medemblik, Nieuwstraat 41A
splitsen van een woning (12-05-2022)

 - Midwoud, Burgemeester Zijpstraat 10
verbreden van een inrit (10-05-2022)

 - Midwoud, Weder 20
plaatsen van een staalconstructie  (11-05-2022)

 - Opperdoes, Hoge Weis 10
aanleggen van een in- en/of uitrit (13-05-2022)

 - Twisk, Dorpsweg 38A
renoveren en wijzigen van de voor- en 
 linkerzijgevel  (09-05-2022)

 - Twisk, Dorpsweg 55
vervangen van de kozijnen en het plaatsen van 
een dakraam (11-05-2022)

 - Twisk, Dorpsweg 70
vervangen van twee dakramen (10-05-2022)

 - Twisk, Hornderweg 10
plaatsen van zonnepanelen (10-05-2022)

 - Wognum, Jan Schagenlaan 16
aanbrengen van een portaalconstructie in de 
achtergevel (10-05-2022)

 - Wognum, Oosteinderweg 9
aanleggen van een paardrijbak en het plaatsen 
van een mestbak (12-05-2022)

 - Wognum, Parelgras 53
plaatsen van een dakraam (10-05-2022)

 - Zwaagdijk-Oost, Fustmarkt 3
bouwen van een bedrijfspand (11-05-2022)

 - Zwaagdijk-West, Zwaagdijk 441
plaatsen van 2 schuren en een speeltoestel 
(12-05-2022)

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

APV/Bijzondere wetten

Verleende ontheffing sluitingsuur  
(met verzenddatum):
 - Wervershoof
Kantine Sportpark De Westrand op 10 en 11 juni, 
00.00 uur - 02.00 uur  (10-05-2022)

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

Geaccepteerde melding terras
 - Medemblik, Nieuwstraat 69
tijdelijke uitbreiding terras (11-05-2022)

 - Wervershoof, De Hoek 6
tijdelijke uitbreiding terras (11-05-2022)

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

Evenementenvergunning

Verleende vergunningen/ontheffingen  
(met verzenddatum):
 - Wognum, Westeinderweg 20
maandag 6 juni, 10.00 - 16.00 uur
Campina open boerderijdag (11-05-2022)

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

Verkeersmaatregelen
 - Medemblik, braderie Moskee
Parkeerverbod: Admiraliteitsweg, gedeelte van 
de parkeerplaats, voor huisnummers 2A – 2D op 
zaterdag 28 en zondag 29 mei de gehele dag.
Bijzonderheden: wegsleepregeling van kracht

 - Nibbixwoud, Knock-Out Show
Wegafsluiting/parkeerverbod: Lange Dres 
(gedeelte) op zondag 5 juni
Bijzonderheden: wegsleepregeling van kracht

 - Andijk, jaarmarkt 
Wegafsluiting/parkeerverbod: de Middenweg 
vanaf de Sorghvlietlaan t/m de kruising met 
de Kleingouw, de Kleingouw vanaf de Klampt-
weid t/m de kruising met de Middenweg en de 
Sorghvlietlaan na de Bernhardstraat. Verder de 
kruisingen Kleingouw/Keizerskroon en Sorgh-
vlietlaan/Kleingouw op donderdag 9 juni, van 
07.00 uur tot 21.00 uur. 
Bijzonderheden: Na de kruisingen Generaal de 
Wetlaan/Dijkgraaf Grootweg en Beldersweg/ 
Middenweg wordt een schrikhek geplaatst met 
bord met de tekst ‘Doorgaand verkeer gestremd’. 
Wegsleepregeling van kracht.

 - Medemblik, HP Regatta
Eenrichtingsverkeer: de Oosterdijk eenrich-
tingsverkeer van de Vlietsingel naar het Regatta 
Center, Regatta Center eenrichtingsverkeer van 
het Regatta Center zuidelijk naar de Oosterdijk 
op vrijdag 10 juni gedurende de hele dag.

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

http://medemblik.bestuurlijkeinformatie.nl/
http://medemblik.raadsinformatie.nl
mailto:griffie%40medemblik.nl?subject=
http://www.medemblik.nl/afspraak

