
Officiële bekendmakingen
Omgevingsvergunning
 
Ontvangen aanvragen omgevings- 
vergunning (met ontvangstdatum):
 -  Andijk, Dijkweg 349 
verbouwen van de woning (17-01-2023)

 -  Medemblik, Achterom 25A 
plaatsen van zonnepanelen op het achterdak 
van de woning en het bijgebouw achter in de 
tuin (18-01-2023)

 -  Medemblik, Oosterschans 2 en 3 en 
Binnenkruier 13, 15, 19, 21, 23 en 25 (vlp. 
adressen) (DEK-terrein kavels 13, 14, 18, 19, 
20, 21, 23 en 24) 
bouwen van 8 twee-onder-een-kapwoningen 
(18-01-2023)

 -  Medemblik, Oostersingel 36 
intern verbouwen van de woning (20-01-2023)

 -  Medemblik, nabij Oudevaartsgat 8 
renoveren en uitbreiden van een steiger 
(20-01-2022)

 -  Medemblik, Pekelharinghaven 32 
plaatsen van zonnepanelen (14-01-2023)

 -  Opperdoes, Zuiderweg 15 
bouwen van een carport (20-01-2023)

 -  Sijbekarspel, Westerstraat 128 
plaatsen van een blokhut (19-01-2023)

 -  Wervershoof, Matjador 108 
plaatsen van een dakkapel (17-01-2023)

 -  Wervershoof, Sportlaan 5 
verbreden van de bestaande in- of uitrit  
(18-01-2023)

 -  Wognum, nabij Grote Zomerdijk 43 
aanleggen van een in- of uitrit (20-01-2023)

 -  Wognum, Jacob Kwastlaan 78 
plaatsen van een dakkapel op de achtergevel 
(18-01-2023)

 -  Zwaagdijk-West, Zwaagdijk 338 
plaatsen van woonunits voor het huisvesten 
van buitenlandse werknemers (21-01-2023)

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen 
bezwaar indienen. 
 

Besluit aanvraag niet te behandelen 
 (met overzenddatum):
 -  Andijk, Gerrit de Vriesweg 3 
plaatsen van een propaangastank (19-01-2023)

 -  Andijk, Kerkepad 7 
plaatsen van een carport (19-01-2023)

 -  Wervershoof, Vok Koomenweg 1A 
tijdelijk plaatsen van 3 tiny houses (17-01-2023)

 -  Wognum, Lekermeer 11A 
verkleinen van een paardrijbak (19-01-2023)

 

 

Verleende omgevingsvergunningen 
(met verzenddatum):
 -  Benningbroek, Dokter de Vriesstraat 3 
bouwen van een dakopbouw aan de 
achterzijde van de woning (18-01-2023)

 -  Medemblik, nabij Laak 15 en Midwoud,  
nabij Ganzehof 9, 13 en 21 
kappen van 2 iepen en 3 perenbomen,  
met herplantplicht (19-01-2023)

 -  Medemblik, nabij Parklaan 7A, 9A, 11A, 15A, 
17A en 19A 
kappen van 21 sierappels en 1 kronkelwilg, 
met herplantplicht (17-01-2023)

 -  Twisk, Hornderweg tussen nr. 14 en 20 
egaliseren van het perceel (23-01-2023)

 -  Wervershoof, Wiel 15 
verbreden van de huidige in- en/of uitrit  
(19-01-2023)

 -  Wognum, Nieuweweg 24C 
uitbreiden van de ambulancepost (18-01-2023)

 -  Wognum, tegenover Sportlaan 46 en 48 
kappen van een suikeresdoorn (Acer 
saccharum) (19-01-2023)

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

Verlenging beslistermijn omgevings- 
vergunning (met verzenddatum):
Bij de volgende aanvraag is de beslistermijn ver-
lengd met maximaal zes weken:
 -  Opperdoes, Oosteinde nabij 12-1 t/m 12-30 
realiseren van een vakantieresort (17-01-2023) 
 
 

APV/Bijzondere wetten

Verleende Alcoholwetvergunning  
(met verzenddatum):
 -  Wervershoof, Dorpsstraat 82 
Snackerie Het Zonnetje (17-01-2023)

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

Ontwerp Alcoholwetvergunning 
Burgemeester en wethouders zijn van plan mee  
te werken aan het verzoek van:
•  Alcoholwetvergunning para commercieel aan  

het Gouwtje 9A in Midwoud

 

Inzage
Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken 
kunt u vanaf vrijdag 27 januari zes weken inzien 
in het gemeentehuis.

Zienswijze
Tijdens de termijn van terinzagelegging kunnen 
belanghebbenden een schriftelijke of mondelinge 
zienswijze indienen bij burgemeester en wethou-
ders. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een 
afspraak maken met het team Omgevingszaken.
U kunt uw zienswijze niet per e-mail indienen.  
 
 

Evenementenvergunning

Verleende vergunningen/ontheffingen 
(met verzenddatum):
 -   Zwaagdijk-Oost, Perenmarkt 15 
zondag 29 januari, 9.00 - 17.00 uur 
sponsorrun (23-01-2023)

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

Voorgenomen verkoop percelen gemeente-
grond bij Noorderpad in Opperdoes
De gemeente Medemblik maakt bekend dat zij 
voornemens is een tweetal percelen gemeente-
grond te verkopen, plaatselijk bekend als achter 
Noorderpad 41 en 47 in Opperdoes, kadastraal 
bekend gemeente Noorder-Koggenland, sectie O, 
nummer 824 gedeeltelijk, grootte circa 159 m2 en 
81 m2. De betreffende percelen worden verkocht 
aan de bewoners van deze adressen. 

Motivatie
De gemeente beschouwt de eigenaren van Noor-
derpad 41 en 47 als enige serieuze gegadigden 
voor deze voorgenomen verkoop vanwege de lig-
ging van de te verkopen percelen. De bewoners 
gebruiken de grond al geruime tijd en de percelen 
zijn onlosmakelijk verbonden aan deze tuinen. Het 
gaat hier om zogenaamde taluds, smalle stroken 
grond die tussen de achtertuin en de sloot liggen. 

Reageren
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. 
Het voornemen tot verkoop wordt 14 dagen na 
datum van deze bekendmaking uitgevoerd.  
 
Met reacties en vragen kunt u terecht bij het taakveld  
Grondzaken en Vastgoed, stuur een e-mail naar: 
info@medemblik.nl
 

Toekenning straatnaam De Akker in Andijk
Het college van burgemeester en wethouders heeft 
op 17 januari 2023 besloten tot vaststelling van de 
volgende straatnaam, gelegen in de woonplaats 
Andijk.
 - De Akker 

Met dit besluit wordt voldaan aan:
- Artikel 108 van de Gemeentewet
-  Artikel 2 van de Verordening naamgeving en 

nummering (adressen) Medemblik en de Uitvoe-
ringsvoorschriften naamgeving en nummering 
(adressen) Medemblik

-  Artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en 
gebouwen, waarin gemeenten onder andere wordt 
opgedragen openbare ruimten vast te stellen.

Raads- en commissievergaderingen
Raad
26 januari, 19.00 uur, raadzaal  
(Middengebouw, Gemeentehuis)
De voorlopige agenda is gepubliceerd. 

Raadscommissie 
2 februari, 19.30 uur, raadzaal  
(Middengebouw, Gemeentehuis)
De voorlopige agenda:
- Verkoop gemaal Stichting Oud-Andijk
-  Bespreeknotitie Kaders en prioriteiten 

sociaal domein
-  Aanwijzing regionale zendmachtiging 

2023-2027
- Financieel herstelplan GGiD 
- Plan van aanpak bestuurskracht

6 februari, 19.30 uur, raadzaal  
(Middengebouw, Gemeentehuis)
De voorlopige agenda: 
-  Beleidsuitgangspunten Inkoop Jeugd en Wmo 

Westfriesland 2024 en verder
-  Kadernota’s 2024 gemeenschappelijke  

regelingen en begrotingswijziging 2023  
Westfries Archief

- Klachtenregeling 2023

De vergaderingen zijn openbaar
U bent van harte uitgenodigd om bij de verga-
deringen aanwezig te zijn. U kunt de vergaderin-
gen ook live volgen of achteraf terugkijken via 
medemblik.raadsinformatie.nl  

Inspraak
In de raadscommissie kunt u in maximaal 5 minu-
ten uw mening over een raadsvoorstel of ander 
onderwerp geven. Vervolgens kunnen de com-
missieleden vragen aan u stellen. U spreekt zelf 
in tijdens de vergadering van de commissie of 
u levert vooraf een tekst aan die door de com-
missiegriffier 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 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

Donderdag 26 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

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
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
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