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

Officiële bekendmakingen

Raads- en commissievergaderingen
Informatiebijeenkomst Sociaal Domein in 
Balans
23 januari, 19.30 uur, raadzaal
(Middengebouw, Gemeentehuis)

Raad
26 januari, 19.30 uur, raadzaal
(Middengebouw, Gemeentehuis)
De voorlopige agenda: 
- Toelating raadslid
- Benoeming lid auditcommissie
-  Benoeming plaatsvervangend 

commissievoorzitter
-  Benoeming plaatsvervangend griffier voor 

procedure (her)benoeming burgemeester
-  Verordening fysieke leefomgeving 2e tranche 

en Algemene plaatselijke verordening 2023
- Beleidskaders openbaar groen
-  Vaststellen Gemeentelijk Verkeers- en 

Vervoersplan (GVVP)

- 11e herziening exploitatieplan Het Lint
- Onderzoek RKC naar GGD/gezondheidsbeleid
-  Regionaal beleidskader Zorg voor de Jeugd 

2022-2026
-  Wijziging Wet gemeenschappelijke 

regelingen

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 

Fractieoverleggen
Als u een vergadering van een van de poli-
tieke fracties wilt bijwonen, kunt u contact 
opnemen met een van de fractievoorzitters. U 
kunt de gegevens vinden op
medemblik.bestuurlijkeinformatie.nl. 

Omgevingsvergunning
 
Ontvangen aanvragen omgevings- 
vergunning (met ontvangstdatum):
 -  Andijk, Viskuil 2 t/m 16, 9 t/m 23, 34 t/m 52 
en Flamingolaan 46 t/m 56 
renoveren van de gevels (13-01-2023)

 -  Benningbroek, Dokter de Vriesstraat 25 
kappen van 2 Hollandse linden (Tilia Europaea) 
(07-01-2023)

 -  Medemblik, Kerkplein 9 
plegen van onderhoud aan de Bonifaciuskerk 
(13-01-2023)

 -  Wervershoof, Belmolendijk 26 
uitbreiden van de woning (13-01-2023)

 -  Zwaagdijk-Oost, Liederik 1 
bouwen van een technische ruimte 
(09-01-2023)

 -  Zwaagdijk-Oost, Zwaagdijk 402 
realiseren van een kapel ter plaatse van 
de begraafplaats (10-01-2023)

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen 
bezwaar indienen. 

Besluit aanvraag niet te behandelen 
(met verzenddatum):
 -  Oostwoud, Oostwouder Dorpsstraat 17 
bouwen van een brug en het aanleggen van 
een in- en/of uitrit (11-01-2023)

Verleende omgevingsvergunningen 
(met verzenddatum):
 -  Andijk, Beldersweg 25 
bouwen van een woning met garage en 
tuinhuis (11-01-2023)

 -  Medemblik, Brakeweg 67 
plaatsen van een tijdelijke woonunit 
(12-01-2023)

 -  Medemblik, Zeldenrust 5 
realiseren van een ruimte voor culturele 
activiteiten (12-01-2023)

 -  Nibbixwoud, tussen Ganker 6 en 30 en nabij 
Dorpsstraat 50 
kappen van 12 bomen (11 esdoorns en 1 es), 
met herplantplicht (12-01-2023)

 -  Opperdoes, Tempel 2 
wijzigen van de noord- en westgevel van de 
stolp (provinciaal monument) 
(16-01-2023)

 -  Sijbekarspel, Westerstraat 6 
verbouwen van de woning (rijksmonument) 
(10-01-2023)

 -  Wognum, Geert Scholtenslaan 10 
plaatsen van lichtreclame (tweede verdieping) 
(12-01-2023)

 -  Wognum, Grietje Slagterlaan 20 
intern verbouwen van de woning (09-01-2023)

 -  Wognum, Rietveen 46 
uitbreiden van de woning  (10-01-2023)

 -  Wognum, tegenover Jaagband 68 
kappen van een winterlinde, met 
herplantplicht (10-01-2023)

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

Verlenging beslistermijn omgevings- 
vergunning (met verzenddatum):
 -  Medemblik, Binnenkruier 37 
(kavel 5 DEK-terrein) 
bouwen van een woning (16-01-2023)

 -  Sijbekarspel, Westerstraat 32 
splitsen van de stolpboerderij en de 
stolpschuur in 2 woningen (12-01-2023)

 -  Wervershoof, Jochems 58 
uitbreiden van de woning (11-01-2023 

Bestemmingsplannen

’Transformatie recreatieparken De Maar, De 
Kogge 1 en De Kogge 3’ onherroepelijk
Op 21 januari 2021 stelde de gemeenteraad van 
de gemeente Medemblik het bestemmingsplan 
‘Transformatie recreatieparken De Maar,
De Kogge 1 en De Kogge 3’ vast. Naar aanleiding
van een tussenuitspraak van de afdeling-
bestuursrechtspraak van de Raad van State stelde 

de gemeenteraad het bestemmingsplan op 14 juli 
2022 opnieuw, maar dan gewijzigd, vast. Door 
de einduitspraak van de Raad van State van 
14 december 2022 is het bestemmingsplan 
onherroepelijk geworden. Het bestemmingsplan 
betreft een juridisch-planologische regeling voor 
de transformatie van de recreatieparken De Maar 
te Twisk en De Kogge 1 naar een woonbestemming. 

Bestemmingsplan ‘Wognum- 
Bloesemgaerde Noord’
De gemeenteraad van Medemblik heeft het bestem-
mingsplan ‘Wognum-Bloesemgaerde Noord’ op 22 
december 2022 vastgesteld. Het college van burge-
meester en wethouders stelde in zijn vergadering 
van 22 november 2022 het Besluit hogere waarde 
Wet Geluidhinder vast. In deze bekendmaking ziet 
u hoe u het bestemmingsplan en het besluit hogere 
waarde kunt bekijken, hoe u beroep kunt instellen 
en vanaf welke datum het plan in werking treedt.

Wat houdt het bestemmingsplan en besluit 
hogere waarde in?
Het bestemmingsplan is een jur idisch- 
planologische regeling voor het realiseren van 
maximaal 50 woningen op de locatie Bloesem-
gaerde Noord gelegen tussen Westeinderweg 5 
en 7 te Wognum. Het programma bestaat uit circa 
25% sociale huurwoningen, circa 25% goedkope 
koopwoningen en circa 50% middeldure en dure 
koopwoningen. Het besluit hogere grenswaarde 
is nodig omdat niet kan worden voldaan aan de 
voorkeurgrenswaarde voor het geluid van de 
Westeinderweg. De geluidsbelasting blijft wel 
binnen de maximale grenswaarde van de Wet 
geluidhinder. Het college kan daarom een hogere 
waarde vaststellen.

Bestemmingsplan en besluit bekijken? 
Het bestemmingsplan en besluit hoger grens-
waarde kunt u met ingang van 20 januari tot
4 maart 2023 raadplegen. Dat kunt u op de
volgende manieren doen:

•  Het bestemmingsplan staat op de website 
ruimtelijkeplannen.nl. Op deze site kunt u zoeken 
op het plannummer: NL.IMRO.0420.BPWOGNUM-
BLSMGN-VA01. Het Besluit hogere grenswaarde 
Wet geluidhinder en de bijbehorende kaart treft 
u als bijlage in het bestemmingsplan. 

•  Een papieren versie van het vastgestelde bestem-
mingsplan en het besluit hogere grenswaarde 
kunt u inzien in het gemeentehuis van Medemblik 
bij het Klantcontact Centrum in Wognum, Dick 
Ketlaan 21, 1687 CD Wognum. 

Reageren op het bestemmingsplan en besluit? 
Als u het niet eens bent met het besluit van de 
gemeenteraad en/of het besluit van het college 
van burgemeester en wethouders, kunt u daarte-
gen bezwaar maken. Formeel stelt u dan beroep 
in tegen het bestemmingsplan en/of het besluit. U 
kunt alleen beroep instellen als u belanghebbende 
bent of als u geen belanghebbende bent maar wel 
een zienswijze heeft ingediend. 

Hoe stelt u beroep in? 
U gaat in beroep door een brief te sturen aan de 
Raad van State. U heeft hiervoor 6 weken de tijd. Dit 
is de beroepstermijn. De beroepstermijn is van 21 
januari 2023 tot 4 maart 2023. Stuur uw brief vóór 
4 maart naar de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den 
Haag. U kunt ook via internet beroep instellen. Meer 
informatie hierover staat op de website
www.raadvanstate.nl. 

Voor het instellen van beroep bij de Raad van State 
moet u betalen. Dit is het zogenaamde griffierecht. 
Voor particulieren bedraagt dit € 184,-. Voor niet-
particulieren (stichtingen, verenigingen, bedrijven 
etc.) bedraagt dit € 365,-. 

Wanneer treden het bestemmingsplan en besluit 
in werking? 
Het bestemmingsplan en het besluit hogere grens-
waarde treden in werking op 4 maart 2023. Dit is 
de eerste dag na afloop van de beroepstermijn 
van 6 weken. 

Heeft u op tijd beroep ingesteld en wilt u niet dat het 
bestemmingsplan en/of besluit in werking treden 
op 4 maart 2023? Dan moet u een ‘verzoek om 
voorlopige voorziening’ indienen bij de voorzitter 
van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State. Dit is een aparte procedure waarin de 
voorzitter het besluit kan nemen om het bestem-
mingsplan en/of besluit hogere grenswaarde niet 
in werking te laten treden totdat er een uitspraak 
is gedaan in uw beroepszaak. Als u een verzoek 
om voorlopige voorziening indient, moet u daar 
griffierecht voor betalen. 

Crisis- en herstelwet
Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van
toepassing. Dit betekent dat u in het beroepschrift 
moet aangeven welke beroepsgronden
(bezwaren) u aanvoert tegen het besluit anders 
wordt uw beroep niet-ontvankelijk verklaard door 
de Afdeling bestuursrechtspraak.  Na afloop van 
de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe 
beroepsgronden meer worden aangevoerd en 
kunnen tijdig ingediende beroepsgronden niet 
worden aangevuld. Vermeld in uw beroepschrift 
dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Verkoop gemeentegrond bij Hazepad 3 te 
Opperdoes
De gemeente Medemblik maakt bekend dat zij
voornemens is een perceel gemeentegrond,
plaatselijk bekend als bij Hazepad 5 in Opperdoes, 
kadastraal bekend gemeente Noorder-Koggenland, 
sectie T, nummer 2322 gedeeltelijk, grootte circa
31 m2,  te verkopen aan de bewoners van Hazepad 
3 in Opperdoes. 

Motivatie
De gemeente beschouwt de eigenaar van Hazepad 
3 als enige serieuze gegadigde voor deze voor-
genomen verkoop vanwege de ligging van het te 
verkopen perceel. De bewoner gebruik de grond al 
geruime tijd en vanwege de verkoop van Hazepad 
5 komt deze grond in aanmerking voor verkoop aan 
deze bewoner. Het gaat hier om een smalle strook 
grond die langs het woonperceel van Hazepad 3 
loopt. De grond is al geruime tijd in gebruik als 
ondergrond voor de garage en als oprijpad. 

Indien u wenst te reageren op het voornemen
tot verkoop wordt u verzocht dit uiterlijk binnen
14 dagen na deze bekendmaking kenbaar te maken 
met een gemotiveerde toelichting. 
De gemeente zal 14 dagen na datum van deze 
bekendmaking haar voornemen tot verkoop voort-
zetten. Met reacties en vragen kunt u terecht bij het 
taakveld Grondzaken en Vastgoed, via email adres 
info@medemblik.nl

Verkoop gemeentegrond bij Zuiderpad 23 
in Opperdoes
De gemeente Medemblik maakt bekend dat zij
voornemens is een perceel gemeentegrond,
plaatselijk bekend als bij Hazepad 5 in Opperdoes, 

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 burgemees-
ter 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.

https://medemblik.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/8a98a2df-a7cf-4218-968b-a6e84ae6ec05
https://medemblik.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/522327b6-e9ac-4f9a-99f5-a52043abff3d
http://medemblik.raadsinformatie.nl
http://medemblik.bestuurlijkeinformatie.nl
http://ruimtelijkeplannen.nl
http://www.raadvanstate.nl


kadastraal bekend gemeente Noorder-Koggenland, 
sectie T, nummer 2322 gedeeltelijk, grootte circa
98 m2,  te verkopen aan de bewoners van
Zuiderpad 23 in Opperdoes. 

Motivatie
De gemeente beschouwt de eigenaren van
Zuiderpad 23 als enige serieuze gegadigden voor 
deze voorgenomen verkoop vanwege de ligging 
van het te verkopen perceel. De grond ligt voor 
de woning aan het Zuiderpad 23. Inrichting door 
derden kan en zal een onwenselijke woonsituatie 
voor de bewoners van Zuiderpad 23 veroorzaken.
Deze grondverkoop vindt plaats vanwege de
verkoop van het pand aan Hazepad 5. 

Indien u wenst te reageren op het voornemen tot 
verkoop wordt u verzocht dit uiterlijk binnen
14 dagen na deze bekendmaking kenbaar te 
maken met een gemotiveerde toelichting. 
De gemeente zal 14 dagen na datum van deze 
bekendmaking haar voornemen tot verkoop voort-
zetten. Met reacties en vragen kunt u terecht bij 
het taakveld Grondzaken en Vastgoed, via email 
adres info@medemblik.nl.

Verkoop perceel gemeentegrond bij
Boogerd in Wognum
De gemeente Medemblik maakt bekend dat zij
voornemens is een perceel gemeentegrond,
plaatselijk bekend als achter Boogerd 7 in Wognum, 
kadastraal bekend gemeente Wognum, sectie B, 
nummer 3763 gedeeltelijk, grootte circa 12 m2, te 
verkopen aan de eigenaren van Boogerd 7.

Motivatie
De gemeente beschouwt de eigenaren van Boog-
erd 7 als enige in aanmerking komende gegadig-
den voor de aankoop van het perceel gemeente-
grond zoals hiervoor omschreven omdat de grond 
tegen hun pand aanligt en gedeeltelijk onder de 
luifel/dakrand van het pand ligt. Het perceel grond 
heeft  geen functie voor de inrichting van de open-
bare ruimte en er liggen geen kabels en leidingen 
in de grond.  

Indien u wenst te reageren op het voornemen tot 
verkoop wordt u verzocht dit uiterlijk binnen
14 dagen na deze bekendmaking kenbaar te 
maken met een gemotiveerde toelichting. 
De gemeente zal 14 dagen na datum van deze 
bekendmaking haar voornemen tot verkoop 

voortzetten. Met reacties en vragen kunt u terecht 
bij het taakveld Grondzaken en Vastgoed via email 
adres info@medemblik.nl.

Donderdag 19 januari 2023

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

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

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

Klikt u liever dan 
dat u bladert?
Meld u dan nu aan voor de nieuwsbrief 
van de gemeente! www.medemblik.nl/
nieuwsbrief


