
Donderdag 29 september 2022

Omgevingsvergunning (Wabo)

Ontvangen aanvragen omgevings
vergunning (met ontvangstdatum):
   Lambertschaag, Westfriesedijk 22 
plaatsen van een nieuw kozijn (20-09-2022)

   Medemblik, Oude Haven 69 
plaatsen van zonnepanelen op het dak 
(22-09-2022)

   Twisk, Bennemeersweg 7 
bouwen van de berging (16-09-2022)

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen 
bezwaar indienen. 

Besluit aanvraag niet te behandelen 
(met verzenddatum): 
   Andijk, Kerkepad 5 
het uitbreiden van de woning (20-09-2022)

   Medemblik, Oostersingel 32 
aanleggen van een in- en/of uitrit (20-09-2022)

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 
het plaatsen van zonnepanelen (22-09-2022)

   Medemblik, Nijverheidsweg 1 
kappen van acht bomen (20-09-2022)

   Nibbixwoud, Overspoor naast nr. 45 
bouwen van een bedrijfsruimte en het 
aanleggen van een in- of uitrit (19-09-2022)

   Twisk, Dorpsweg 172 
bouwen van een dierenverblijf en het slopen 
van de oude stal/schuur (19-09-2022)

   ZwaagdijkWest, Zwaagdijk 322 
bouwen van een poolhouse (19-09-2022)

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

Evenementenvergunning

Verleende vergunningen/ontheffingen  
(met verzenddatum):
   Medemblik, Oosterhaven/kade thv nr. 30 
zondag 9 oktober, 12.00 - 20.00 
(meerjarenvergunning t/m 2025)  
Bokkentoer (21-09-2022)

   Wervershoof, De Kibbel 1A 
vrijdag 14 oktober en zaterdag 15 oktober, 
beide dagen, 16.00 - 23.59 uur. 
Oktoberfest (26-09-2022) 

 
Verkeersmaatregelen

   Wegwerkzaamheden Kruising  
Middenweg/Horn Andijk 
Vanaf maandag 10 t/m vrijdag 14 oktober 
(week 41) is de t-splitsing Middenweg/Horn 
in Andijk afgesloten voor al het verkeer. Onze 
gemeente laat hier werkzaamheden aan de 
weg uitvoeren. De t-splitsing wordt voorzien 
van een nieuwe rode asfaltlaag. Ook wordt de 
ruime bocht van de Horn ingekort en plaatst 
de aannemer een extra verkeerszuil op de 
Middenweg. Deze extra maatregelen zijn 
bedoeld om de snelheid van het verkeer af te 
remmen. Voor verkeer vanuit en naar Andijk 
geldt een omleidingsroute. Aanwonenden 
informeren we met een bewonersbrief, die zij 
van de aannemer ontvangen.

   Andijk, kermis   
Parkeerverbod: parkeerterrein naast sporthal 
De Klamp, Klamptweid 70 van woensdag  
12 oktober t/m maandag 17 oktober. 
Bijzonderheden: wegsleepregeling van kracht.

   Medemblik, Bokketoer 
Wegafsluiting/parkeerverbod: Oosterhaven 
(kade) tussen huisnummers 30 en 32 
op zondag 9 oktober van 12.00 - 20.00 uur 
Bijzonderheden: geldt ook voor aanwezige 
parkeervakken.

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

Officiële bekendmakingen

Raads- en commissievergaderingen
Raad
29 september, 19.30 uur, raadzaal  
(Middengebouw, Gemeentehuis)

Informatiebijeenkomst  
Sociaal Domein in Balans
3 oktober, 20.30 uur, raadzaal  
(Middengebouw, Gemeentehuis)

Raadscommissie
6 oktober, 19.30 uur, raadzaal  
(Middengebouw, Gemeentehuis)
De voorlopige agenda: 
- Integraal Huisvestingsplan onderwijs (IHP)
- Wijziging GR GGD HN
-  Bespreeknotitie Kwaliteit beantwoording 

raadsvragen
-  Normenkader, controleverordening en 

financiële verordening ihkv invoering 
rechtmatigheid

- Benoeming leden Klankbordgroep Wabo
- Fractievergoedingen Q1 2022

10 oktober, 19.30 uur, raadzaal  
(Middengebouw, Gemeentehuis) 
De voorlopige agenda: 
-  Uitbreiding agrarisch bouwvlak  

Cornelis Kuinweg 29 Andijk
-  Vaststelling bestemmingsplan  

Grote Zomerdijk 4a, Wognum
-  Vaststelling bestemmingsplan  

‘Beldersweg 25 Andijk
-  Vaststelling bestemmingsplan  

‘Andijk - Buurtje 3A

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 ‘ronde-
tafelgesprek’. Hier kunt u een onderwerp dat 
niet op de agenda staat onder de aandacht van 
de gemeenteraad brengen. Dit vindt vooraf-
gaand aan de vergadering van de raadscom-
missie plaats en is live en achteraf te bekijken 
via de website van de gemeente. Aanmelden 
uiterlijk 48 uur voor aanvang 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 fractievoorzitters. 
U kunt de gegevens vinden op de  
website www.medemblik.nl :  
Raad en bestuur, Gemeenteraad.

Begroting 2023
Het college van burgemeester en wethouders 
heeft de begroting voor 2023 vastgesteld en 
aangeboden aan de gemeenteraad. De begro-
ting is opgesteld op basis van de richtingge-
vende kadernota. Alle verwachte inkomsten en 
uitgaven voor het komende jaar- met een door-
kijkje naar de jaren erna - zijn weergegeven en 
worden toegelicht. Kort gezegd: hoeveel geld 
komt er binnen en hoe gaan we dat besteden?

U kunt de voorgestelde begroting lezen op: 
https://medemblik.begroting-2023.nl 

Wijzigingen op de begroting
Raadsleden krijgen nu de tijd om zich in te 
lezen en zich te beraden over welke raads-
instrumenten (amendementen en moties) 
zij eventueel willen inzetten om wijzigingen 
of aanvullingen op de begroting voor te stel-
len. Vanaf 24 oktober geven alle fracties hun 
schriftelijke beschouwing op de begroting. 
Deze worden geplaatst op www.medemblik.nl 
(exacte link volgt in een nader bericht). 

Inspreken voor inwoners
Ook u kunt uw mening geven over de  
begroting! Inwoners en organisaties kunnen 
zich uitspreken over de begroting door in te  
spreken tijdens de raadscommissie op  
20 oktober van 19:30 tot 21:00 uur. Wil u  
weten hoe dat werkt? Neem dan contact op 
met de griffie: griffie@medemblik.nl. 

Besluitvorming 
Op 24 oktober vindt de inhoudelijke  
commissievergadering plaats. Tijdens deze 
vergadering kunnen alle fracties vragen  
stellen aan het college en geven zij een  
mondeling beschouwing op de begroting.  
De raadsvergadering is op 10 november.  
Dan worden de begroting en de moties en 
amendementen behandeld en vindt  
besluitvorming plaats. 

Kijk mee
Alle vergaderingen zijn openbaar  
toegankelijk voor publiek en worden  
gehouden in de raadszaal van het  
gemeentehuis. Daarnaast is het mogelijk  
om de vergaderingen digitaal te volgen via:   
https://medemblik.raadsinformatie.nl

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
Email 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 

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