
Officiële bekendmakingen
Omgevingsvergunning (Wabo)

Ontvangen aanvragen omgevings
vergunning (met ontvangstdatum):
   Andijk, Gerrit de Vriesweg 12 
bouwen van een werknemersverblijf 
(02-01-2023)

   Andijk, Gerrit de Vriesweg 12 
brandveilig gebruiken van verblijf voor 
huisvesting van 30 buitenlandse werknemers 
(02-01-2023) 

   Medemblik, Bangert 38A 
vervangen van een berging tot veranda 
(04-01-2023)

   Medemblik, Breedstraat 20 
plaatsen van airco’s (03-01-2023)

   Medemblik, Graaf Florislaan 14 
aanbouwen van een erker en het wijzigen van 
kozijnen in de voorgevel (05-01-2023)

   Medemblik, nabij Laak 15 en  
Midwoud, nabij Ganzehof 9, 13 en 21 
kappen van 2 iepen en 3 perenbomen 
(30-12-2022)

   Oostwoud, Oosteinde 30 
plaatsen van een pergola (06-01-2023

   Wervershoof, Onderdijk 175 
bouwen van een woning (06-01-2023

   Wervershoof, Zeeweg 34 
verbouwen van de woning (03-01-2023)

   Nibbixwoud, nabij Ganker 24 
kappen van 12 bomen (06-01-2023)

   Wognum, kern 
kappen van 25 bomen (05-01-2023)

   Wognum, Sportlaan 48 
kappen van een Suikeresdoorn (06-01-2023)

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen 
bezwaar indienen. 

Besluit aanvraag niet te behandelen 
(met verzenddatum):
   Wervershoof, Sportlaan 5 
aanleggen van een in- of uitrit (03-01-2023)

Verleende omgevingsvergunningen 
(met verzenddatum):
   Medemblik, Kaapstander 178 
plaatsen van transparante balkonbeglazing 
(02-01-2023)

   Wognum, Dick Ketlaan 21 
tijdelijk plaatsen van een reclamebord achter 
het gemeentehuis (05-01-2023)

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

Verlenging beslistermijn omgevingsver
gunning (met verzenddatum):
Bij de volgende aanvragen is de beslistermijn 
verlengd met maximaal zes weken:
   Andijk, Kleingouw 180B 
realiseren van een grondkering en het bouwen 
van een overkapping/tuinhuis (09-01-2023)

   Benningbroek, Oosterstraat 12 
bovengronds plaatsen van een 
propaangastank (06-01-2023)

   Wognum, Nieuweweg 24C 
uitbreiden van de ambulancepost  
(05-01-2023)

APV/Bijzondere wetten

Verleende ontheffing sluitingsuur 
(met verzenddatum):
   Abbekerk, Plantsoenstraat 24C 
75 jarig bestaan ALC op 13 januari tot 01.30 uur 
(05-01-2023)

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

Bestemmingsplannen

Bestemmingsplan ‘AndijkCornelis  
Kuinweg 15’
De gemeenteraad van Medemblik heeft het 
bestemmingsplan op 22 december 2022 vast-
gesteld. In deze bekendmaking ziet u hoe u het 
bestemmingsplan kunt bekijken, hoe u beroep 
kunt aantekenen en vanaf welke datum het plan 
in werking treedt.

Wat houdt het plan in?
Het bestemmingsplan gaat uit van de vergroting 
van het bouwvlak ter uitbreiding van de bedrijfs-
voering van het bloembollenbedrijf op de locatie 
Cornelis Kuinweg 15 in Andijk. Het bouwvlak zou 
uitgebreid worden van circa 2.24 hectare naar 
3.36 hectare.

Bestemmingsplan en besluit bekijken?
Het bestemmingsplan kunt u van 13 januari 2023 
tot 25 februari 2023 op de volgende manieren 
inzien.
1.  Het bestemmingsplan staat op de website  

www.ruimtelijkeplannen.nl . Op deze site kunt u 
zoeken op plannaam, of met de identificatiecode 
IMRO-code: NL.IMRO.0420.20201839-VA01

2.  Een papieren versie van het vastgestelde 
bestemmingsplan kunt u op afspraak in het 
gemeentehuis van Medemblik inzien, bij het 
Klantcontact Centrum in Wognum.

Reageren op het bestemmingsplan?
Als u het niet eens bent met het besluit van de 
gemeenteraad, dan kunt u daartegen beroep 
indienen.

Hoe stelt u beroep in?
U stelt beroep in door een brief te schrijven aan 
de Raad van State. U heeft hiervoor 6 weken 
de tijd. Dit is de termijn van ter inzage legging 
van het vastgestelde bestemmingsplan. Stuur 
uw brief vóór 26 februari 2023 aan de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State, Post-
bus 20019, 2500 EA Den Haag. U kunt ook via 
internet beroep instellen. Meer informatie hierover 
staat op de website www.raadvanstate.nl.
In uw beroepschrift vermeldt u waarom  het niet 
eens bent met de vaststelling van het bestem-
mingsplan. Voor het instellen van beroep moet 
u griffierecht betalen. Voor particulieren is dit 
€184,-, voor niet-particulieren als stichtingen, 
verenigingen, of bedrijven bedraagt dit €365,-.

Wanneer treedt het bestemmingsplan  
in werking?
Het bestemmingsplan treedt in werking op 26 
februari 2023. Dit is de eerste dag na afloop van 
de beroepstermijn van zes weken.
Heeft u op tijd beroep ingesteld en wilt u niet dat 
het bestemmingsplan in werking treedt, dan kunt 
u een “verzoek om voorlopige voorziening” indie-
nen bij de voorzitter van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State. Dit is een 
aparte procedure, waarin de voorzitter kan beslui-
ten het bestemmingsplan niet in werking te laten 
treden totdat in de beroepszaak een uitspraak is 
gedaan. Als u een verzoek om voorlopige voorzie-
ning indient, moet u daar griffierecht over betalen.

 
Bestemmingsplan ‘Andijk  Buurtje 3A’ 
onherroepelijk
De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan op 
27 oktober vastgesteld. Het bestemmingsplan 
is een juridisch planologische regeling voor het 
verplaatsen van een onbenut bouwvlak voor één 
woning naar de plek waar de schuur staat aan 
Buurtje 3A in Andijk. Ook wordt het toegestaan 
om twee woningen te realiseren in het bouw-
vlak in plaats van één woning. Hierdoor is het 
mogelijk om de schuur te transformeren in een 
twee-onder-één-kapwoning.
Het bestemmingsplan heeft van 18 november 

2022 tot 31 december 2022 ter inzage gelegen. In 
deze periode konden belanghebbenden beroep 
instellen bij de Raad van State tegen het bestem-
mingsplan. Tegen het bestemmingsplan is geen 
beroep ingesteld. Het bestemmingsplan is daarom 
op 31 december 2022 onherroepelijk geworden.

Bestemmingsplan ‘Andijk  Beldersweg 25’ 
onherroepelijk
De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan op 
27 oktober vastgesteld. Het bestemmingsplan 
is een juridisch planologische regeling voor het 
realiseren van een woning met twee bijgebouwen 
in de plaats van een kassencomplex en bijbeho-
rend bedrijfsgebouw. De bedrijfsbebouwing wordt 
gesloopt en de woning met bijgebouwen wordt 
daarvoor in de plaats gebouwd.

Het bestemmingsplan heeft van 18 november 
2022 tot 31 december 2022 ter inzage gelegen. In 
deze periode konden belanghebbenden beroep 
instellen bij de Raad van State tegen het bestem-
mingsplan. Tegen het bestemmingsplan is geen 
beroep ingesteld. Het bestemmingsplan is daarom 
op 31 december 2022 onherroepelijk geworden.

Evenementenvergunning

Verleende vergunningen/ontheffingen  
(met verzenddatum):
   Midwoud, Tripkouw 28 
zaterdag 28 januari, 19.00 - 01.00 uur 
Los Banditos (22-12-2022)

  Wervershoof
 zondag 29 januari, 10.00 - 12.00 uur
 HUBO Kaagloop (22-11-2022)
De bezwaarprocedure vindt u aan het einde van 
deze pagina Gemeentenieuws.  

 Andijk, foto Ellen Slort



Donderdag 12 januari 2023

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

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

Bezwaarprocedure
Bent u het niet eens met een besluit? U 
kunt binnen zes weken na de datum van 
verzending van een besluit een bezwaar-
schrift indienen bij (meestal) het college van 
burgemeester en wethouders (tenzij bij het 
betreffende besluit iets anders staat ver-
meld). 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

Raads- en commissievergaderingen
Raadscommissie
12 januari, 19.30 uur, raadzaal  
(Middengebouw, Gemeentehuis)
De voorlopige agenda is gepubliceerd.

16 januari, 20.30 uur, raadzaal  
(Middengebouw, Gemeentehuis)
De voorlopige agenda is gepubliceerd.

Presidium
16 januari, 19.00-20.30 uur, MBG01  
(Middengebouw, Gemeentehuis)
De voorlopige agenda is gepubliceerd.

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 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 voorafgaand aan de vergadering 
van de raadscommissie 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 van een van de  
politieke fracties wilt bijwonen, kunt u contact 
opnemen met een van de fractievoorzitters. 
U kunt de gegevens vinden op de website 
https://medemblik.bestuurlijkeinformatie.nl

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

Waar wordt op dit moment aan de weg gewerkt? 
De provincie heeft een overzicht op www.nhbereikbaar.nl
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