
Donderdag 22 september 2022

Omgevingsvergunning (Wabo)

Ontvangen aanvragen omgevings-
vergunning (met ontvangstdatum):
-  Andijk, Kleingouw 61

bouwen van een woning  (14-09-2022)
-  Medemblik, Kruisstraat 17A

plaatsen van de voordeur (13-09-2022)
-  Wognum, Julianalaan 6

uitbreiden van de carport (13-09-2022)

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen 
bezwaar indienen. 

Verleende omgevingsvergunningen
(met verzenddatum):
-  Lambertschaag, Noordeinde 1

plaatsen van een dakkapel op de linkerzijde 
van de woning (14-09-2022)

-  Wervershoof, Matjador 90
uitbreiden van de uitbouw en het plaatsen 
van een dakkapel aan de zij- en achtergevel 
(13-09-2022)

-  Zwaagdijk-Oost, Fustmarkt 3
aanleggen van een sloot (14-09-2022)

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:
-  Medemblik, Kielkade 3

plaatsen van zonnepanelen (15-09-2022)
-  Opperdoes, Zuiderweg 9

plaatsen van zonnepanelen (16-09-2022)
-  Wervershoof, Droge Wijmersweg 5-282

bouwen van een appartement op het 
bestaande pand (15-09-2022)

Verkeersmaatregelen

- Asfalteren Hoekweg Andijk
  Vanaf maandag 26 september zijn er wegwerk-

zaamheden op de Hoekweg in Andijk vanaf de 
Kleingouw tot de Beldersweg. De aannemer 
vervangt de toplaag van het asfalt en verbetert 
de berm. Op vrijdag 30 september wordt de 
nieuwe laag asfalt aangebracht. De weg is 
tijdens het asfalteren en afkoelen geheel 
afgesloten. Gedurende de werkzaamheden 
geldt een omleidingsroute.

Evenementenvergunning

Verleende vergunningen/ontheffi ngen 
(met verzenddatum):
-  Wervershoof, Zijdwerk 15
  zondag 25 september, 13.00 - 18.00 uur

Molenpop (19-09-2022)

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

Aanmelden (grote) evenementen in 2023
Gaat u in 2023 een (groot) evenement in de 
gemeente Medemblik organiseren? Dan vragen 
wij u dit te melden. 
Veel organisaties en instanties die bij de gemeente 
bekend zijn, hebben hierover al een e-mail ontvan-
gen. 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 via onze website indienen. Dit kan via 
www.medemblik.nl/aanmelden (via de groene 
knop) met uw Digid. 

Meld uw evenement in elk geval vóór 
21 oktober 2022 aan.
U kunt het formulier ook opvragen bij 
de afdeling Omgevingszaken, 
telefoonnummer (0229) 85 60 00 of 
per e-mail apv@medemblik.nl.  

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

Officiële bekendmakingen

Raads- en commissievergaderingen
Presidium
22 september, 19.00-20.30 uur, MBG01
(Middengebouw, Gemeentehuis)
26 september, 19.00-20.00 uur, MBG01
(Middengebouw, Gemeentehuis)

Themabijeenkomst Integraal 
Veiligheidsplan 2023-2026
26 september, 20.30-22.30 uur, raadzaal 
(Middengebouw, Gemeentehuis)

Auditcommissie 
27 september, 19.30 uur, MBG022 (Middenge-
bouw, Gemeentehuis)

Raadsvergadering
29 september, 19.30 uur, raadzaal
(Middengebouw, Gemeentehuis)
De voorlopige agenda: 
-  Bekrachtigen geheimhouding op grond van 

artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet
- Meicirculaire 2022
-  Ontwerp omgevingsvergunning Wings of 

Change Schoolweg 4 Andijk 
-  Vaststelling BP Centrumplan Woningbouw 

Abbekerk 
-  Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) 

2020-2036
- Nota wonen en zorg 2022
-  Aanwijzen AB leden gemeenschappelijke 

regelingen
- RKC-onderzoek informatieveiligheid

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

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 
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 contact opnemen met een van de fractie-
voorzitters. U kunt de gegevens vinden op de 
website www.medemblik.nl: Raad en bestuur, 
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

Egboetswater, foto: Koos Dol


