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

Officiële bekendmakingen

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 

Omgevingsvergunning
 
Ontvangen aanvragen omgevings- 
vergunning (met ontvangstdatum):
 -  Andijk, Knokkel 98 
plaatsen van zonnepanelen (23-01-2023)

 -  Hauwert, Hauwert 105 
vervangen van de dakkapel aan de voorzijde 
(26-01-2023)

 -  Hauwert, Papenveer 35 
vervangen en vergroten van de veranda 
(26-01-2023)

 -   Medemblik, Randweg 17 
plaatsen van een container inclusief omheining 
(23-01-2023)

 -  Nibbixwoud, Wijzend 33-1 
bouwen van een mantelzorgwoning 
(26-01-2023)

 -  Opperdoes, Nieuweweg 48A 
plaatsen van een overkapping achter de 
schuur (24-01-2023)

 -  Opperdoes, Zuiderweg 2 
verbouwen van de woning (26-01-2023)

 -  Zwaagdijk-Oost, Zwaagdijk 8 
bouwen van een schuur (26-01-2023)

 -  Zwaagdijk-West, Zwaagdijk 338A t/m K  
(niet I en J) 
brandveilig gebruiken van 9 tijdelijke units 
voor de huisvesting van 18 buitenlandse 
werknemers (23-01-2023)

 -  Zwaagdijk-West, Zwaagdijk 338A t/m K  
(niet I en J) 
plaatsen van 9 tijdelijke woonunits voor 
huisvesten van buitenlandse werknemers 
(21-01-2023)

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen 
bezwaar indienen. 

  

Besluit aanvraag niet te behandelen 
(met verzenddatum):
 -  Lambertschaag, Oosterboekelweg 70 
tijdelijk gebruiken van een stacaravan tijdens 
het verbouwen van de woning (24-01-2023)

Verleende omgevingsvergunningen 
(met verzenddatum):
 -  Zwaagdijk-Oost, Zwaagdijk 191 
vervangen en vergroten van een dakkapel 
(24-01-2023)

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, Boegbeeld 4 
uitbreiden van de woning (25-01-2023)

 -  Nibbixwoud, Het Woud 11 
bouwen van een woning (26-01-2023)

 -  Zwaagdijk-Oost, Zaadmarkt 37 
plaatsen van een BESS opstelling (26-01-2023)

 

Evenementenvergunning 

Verleende vergunningen/ontheffingen 
(met verzenddatum):
 -  Zwaagdijk-Oost, Tolweg 13 
donderdag 16 en vrijdag 17 februari,  
10.00 – 23.00 uur, zaterdag 18 en 
zondag 19 februari, 10.00 – 17.00 uur 
(meerjarenvergunning t/m 2026) 
vak tentoonstelling (14-01-2023)

 -  Wognum, kern 
zondag 19 februari, 10.30 - 14.30 uur 
Carnavalsoptocht (30-01-2023)

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

Verkeersbesluiten

 -  Wipmolenstraat te Abbekerk  
Aanwijzen twee elektrische oplaadpunten  
Wipmolenstraat te Abbekerk. 

 -  Molenwoid te Midwoud  
Aanwijzen gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van 
bewoner Molenwoid te Midwoud. 

De besluiten zijn in het digitale gemeenteblad 
gepubliceerd. U kunt de verkeersbesluiten inzien 
op www.officielebekendmakingen.nl 

Bestemmingsplanen

Bestemmingsplan Medemblik-Molenblik
Burgemeester en wethouders maken bekend dat 
met ingang van 3 februari gedurende zes weken 
in ontwerp ter inzage ligt het bestemmingsplan 
Molenblik.
 
Ontwerpbestemmingsplan bekijken?
Het ontwerpbestemmingsplan kunt u van 3 
febru ari tot en met 17 maart 2023 op de volgende 
manieren inzien: Op www.ruimtelijkeplannen.nl.  
•  Op deze site kunt u zoeken op plannaam of -  

nummer: Molenblik; NL.IMRO.0420 BPK- 
 MEDMOLENBLIK-on01;

•  Een papieren versie van het ontwerpbestem-
mingsplan kunt u op afspraak inzien in het 
gemeentehuis van Medemblik bij het Klant-
contact Centrum in Wognum (KCC). Voor  
het maken van een afspraak kunt u contact 
opnemen met één van onze medewerkers van  
ruimtelijke ordening, bereikbaar via het KCC  
tel: (0229) 85 6000.

 
Reageren op het ontwerpbestemmingsplan?
U kunt op het ontwerpbestemmingsplan reageren 
door een zienswijze in te dienen tijdens de periode 
dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt. 
Dit kan op de volgende manieren:
•  Schriftelijk: een schriftelijke zienswijze dient 

voorzien te zijn van uw naam, adres en een moti-
vatie waarom u het niet eens bent met het ont-
werpbestemmingsplan. U kunt uw zienswijze 
per post versturen aan de gemeenteraad van 
Medemblik, Postbus 45, 1687 ZG Wognum, onder 
vermelding van: Dossiernummer: Z-23-440650 
U kunt uw schriftelijke zienswijze ook als 
bijlage via de e-mail versturen. Dit kan naar  
info@medemblik.nl

•  Mondeling: u kunt een afspraak maken met één 
van onze medewerkers van ruimtelijke ordening, 
bereikbaar via het KCC tel: (0229) 85 6000, voor 
het indienen van een mondelinge zienswijze.

 
Iedereen die een zienswijze indient, ontvangt een 
brief of e-mail met een uitleg over de procedure en 
wat de gemeente met uw zienswijze doet.

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

6 februari, 19.30 uur, raadzaal  
(Middengebouw, Gemeentehuis)
De voorlopige agenda is gepubliceerd. 

Presidium 
6 februari, 19.00-20.30 uur, MBG01  
(Middengebouw, Gemeentehuis)

Themabijeenkomst  
Tussenrapportage recycletarief
9 februari, 19.30 uur, raadzaal  
(Middengebouw, Gemeentehuis)

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

Donderdag 2 februari 2023

Rectificatie
Op 12 januari 2023 is gepubliceerd dat een 
aanvraag voor een omgevingsvergunning is 
ontvangen voor het kappen van 25 bomen 
in de kern Wognum. Dit is niet juist. 
Dit moet zijn:

Op 22 december 2022 is een aanvraag  
ontvangen voor een omgevingsvergunning 
voor het kappen van 31 bomen in de kernen 
Abbekerk, Benningbroek, Nibbixwoud, 
Wognum en Zwaagdijk-West.

https://medemblik.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/522327b6-e9ac-4f9a-99f5-a52043abff3d
https://medemblik.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/522327b6-e9ac-4f9a-99f5-a52043abff3d
https://medemblik.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/522327b6-e9ac-4f9a-99f5-a52043abff3d
https://medemblik.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/522327b6-e9ac-4f9a-99f5-a52043abff3d
https://medemblik.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/ed20df40-1d2e-4f5c-b511-d01316871182
https://medemblik.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/ed20df40-1d2e-4f5c-b511-d01316871182
https://medemblik.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/522327b6-e9ac-4f9a-99f5-a52043abff3d
https://medemblik.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/522327b6-e9ac-4f9a-99f5-a52043abff3d
http://medemblik.raadsinformatie.nl
https://medemblik.bestuurlijkeinformatie.nl/People/Profiles/5320a26c-ce32-405d-be1c-85f32e811e19

