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Felicitaties voor 
plantenkwekerij 
Gitzels

Wethouder Harry Nederpelt bezoekt Planten-
kwekerij Gitzels om hen te feliciteren met het 
winnen van de Rabobank Westfriesland Méér 
Prijs. De belangrijkste prijs die werd uitge-
reikt tijdens het Westfries Ondernemersgala. 
De twee andere genomineerden in deze cate-
gorie waren Knipping Kozijnen, ook uit onze 
gemeente, en 706 Seating Group.
Wethouder Nederpelt: “Geweldig dat zulke 
hardwerkende ondernemers geworteld zijn 
in onze gemeente. Een terechte bekroning 
met deze prijs.”

Aanslagbiljet gemeentelijke 
belastingen en WOZ-waarde 2020

De aanslag gemeentelijke belastingen valt zaterdag 22 februari bij u op de mat. Op deze aanslag 
staat ook de WOZ-waarde van uw woning, bedrijf, perceel grond vermeld. De WOZ-waarde voor 
2020 is de plaatselijke marktwaarde van 1 januari 2019. Deze is niet gelijk aan de landelijke 
waarde ontwikkeling. Ontvangt u de aanslag zaterdag niet? Dan heeft u waarschijnlijk op mijn.
overheid.nl aangegeven dat u post van de gemeente Medemblik digitaal wilt ontvangen. U vindt 
uw aanslag daarom in uw berichtenbox op mijn.overheid.nl.

Belastingen betaalt u omdat u gebruik maakt 
van gemeentelijke voorzieningen zoals de wegen, 
openbare verlichting, riolering en afvalinzameling. 
Ook uitgaven voor bijvoorbeeld zorg en welzijn, 
onderwijs en jeugd worden deels uit de opbrengst 
van gemeentelijke belastingen betaald.

Digitale belastingbalie
Op www.medemblik.nl vindt u veel informatie over 
de belastingen en WOZ. Verschillende formulieren, 
waaronder voor automatische incasso van de aan-
slag en vanaf 22 februari ook uw taxatieverslag.

Belasting betalen
Vanaf het aanslagjaar 2020 wordt de automatische 

incasso in 10 termijnen afgeschreven (dit waren 7 
termijnen). Wilt u een machtiging voor automati-
sche incasso afgeven, wijzigen of de aanslag juist 
meteen betalen? Onderaan de aanslag vindt u QR-
codes waarmee u dit eenvoudig kunt regelen. Als u 
al een automatische incasso heeft afgegeven en u 
wilt hem niet wijzigen, dan hoeft u niets te doen.

Vragen over de aanslag of de WOZ-waarde?
Heeft u vragen? Bel ons dan eerst. Wij nemen 
samen met u de gegevens door en bij onjuisthe-
den of wijzigingen passen wij de gegevens aan. 
Bezwaar maken is dan niet nodig. Bent u het 
daarna toch niet eens, dan heeft u altijd nog de 
mogelijkheid om bezwaar in te dienen.

No cure no pay?
U hebt er vast wel eens over gelezen of gehoord: 
“WOZ-waarde te hoog? Wij maken gratis bezwaar 
voor u!” Maar hoe zit het nu echt? Deze no cure no 
pay bedrijven zorgen ervoor dat u uiteindelijk meer 
aan belastingen betaald. Zij claimen hoge onkos-
tenvergoedingen bij de gemeente. Die betaalt u 
als inwoner weer via de belasting. Ook kan het zijn 
dat u een doorlopende machtiging heeft afgege-
ven voor een WOZ-bezwaar zonder dat u dat in de 
gaten had. Het bureau maakt dan voor een volgend 
jaar weer bezwaar, waardoor u alsnog met kosten 
geconfronteerd kan worden.

Dus, bent u het niet eens met de 
WOZ-waarde? Bel ons dat kost u niets! 
Hoe kunt u ons bereiken? 
Door te bellen naar (0229) 85 60 00 
of te mailen naar woz@medemblik.nl.

Waardebepaling van 
stolpwoningen
Afgelopen jaar zijn alle stolpwoningen in onze 
gemeente ingemeten. Dat wil zeggen dat voor elke 
stolpwoning bepaald is wat het woonoppervlak 
is. De WOZ-waarde van woningen wordt namelijk 
onder andere berekend op basis van de inhoud. 
Vanaf 2022 moeten we dat voor alle woningen op 
basis van het woonoppervlak doen. Bij de stolp-
woningen doen we dat dus al vanaf het aanslagjaar 
2020. Dit kan voor stolpeigenaren een verandering 
van de WOZ-waarde betekenen. De WOZ-waarde is 
nog steeds gebaseerd op de marktwaarde van een 
woning, maar het kan zijn dat bij het inmeten bleek 
dat het woonoppervlak groter of kleiner bleek dat 
we op basis van de inhoud dachten.
Heeft u een stolpwoning en is het u niet duidelijk 
hoe de gemeente aan de nieuwe waarde van uw 
woning komt, of bent u het niet eens met de WOZ-
waarde? Bel ons dan! Wij nemen samen met u de 
gegevens door en bij onjuistheden of wijzigingen 
passen wij de gegevens aan. Bezwaar maken is 
dan niet nodig. Bent u het daarna toch niet eens, 
dan heeft u altijd nog de mogelijkheid om bezwaar 
in te dienen.

Hoe kunt u ons bereiken? 
Door te bellen naar (0229) 85 60 00 
of te mailen naar woz@medemblik.nl.
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Regenval zorgt voor wateroverlast
In het afgelopen weekend viel veel regenwater, 
heel veel zelfs. De afvoerputten konden die grote 
hoeveelheid regenwater niet overal verwerken. 
En dus zagen we dat water tijdelijk bleef staan 
in tuinen, langs straten en op pleinen. Bijvoor-
beeld aan de Breek in Medemblik, waar het 
hemelwater zich op het laagste punt ophoopte 
en de brandweer er aan te pas moest komen om 
de straat weer begaanbaar te maken.

Pittige neerslag
De regenmeter op het dak van de Muiter in 
Medemblik registreerde tussen 8u ’s morgens 
en 7u ’s avonds circa 40mm regenwater. Een 
gemiddeld riool kan ca. 20mm aan voordat het 
water op straat komt te staan. De piek in de 
regenval kwam na de middag. Toen stond het 

stelsel al bijna vol. Het is dus niet vreemd dat op 
verschillende plaatsen water op straat ontstond.

Wat doet de gemeente?
Als gemeente zorgen we ervoor dat minstens 
één keer per jaar de putten worden leeggezogen. 
Sommige putten worden meerdere keren per jaar 
leeggehaald. Niet allemaal zijn ze in beheer van 
de gemeente. Denk aan gezamenlijke achterpa-
den en eigen terreinen. Daarnaast maken we 
het af en toe riool schoon en controleren dat op 
gebreken. Sinds vorig jaar onderzoeken we ook 
hoe we moeten inspelen op de gevolgen van een 
veranderend klimaat.

Wat kunt u zelf doen?
Ziet u een verstopte put op straat? Ziet u dat 

een putdeksel op straat omhoog komt? Of staat 
een straat of tunnel al een tijd blank? Als het 
hard regent kan het riool soms al het water niet  
meer verwerken. Doe een melding bij het Service 
& Meldpunt van onze gemeente 
(www.medemblik.nl) of via de Fixi App.
Thuis kunt u wateroverlast beperken door bij de 
inrichting van de tuin de verharde oppervlakte 
klein te houden. Hoe meer gras, grind en grond, 
hoe minder problemen met water.

Eenmalige korting 
afvalstoffenheffing
In het aanslagjaar 2020 ontvangen alle inwo-
ners van de gemeente Medemblik een een-
malige korting op de afvalstoffenheffing. 
Deze korting komt voort uit afspraken die de 
gemeente met HVC heeft gemaakt over de 
kosten voor afvalinzameling. Deze afspraken 
golden al voor 2019, maar konden niet meer 
in dat belastingjaar verwerkt worden. Daarom 
heeft de gemeenteraad besloten in 2020 
eenmalig een korting te verlenen.



  
Contact &
praktische informatie

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
www.twitter.com/ 
gemmedemblik
www.facebook.com/
gemeentemedemblik

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

Publieksbalie/Klantcontact Centrum
Maandag 9.00 – 20.00 uur
Dinsdag 9.00 – 14.00 uur
Woensdag 9.00 – 20.00 uur
Donderdag 9.00 – 14.00 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
Er zijn drie wijkteams: 
Midden, West en Oost
Bereikbaar maandag t/m vrijdag: 
8.30 – 17.00 uur
Telefonisch: (0229) 85 60 00, 
kies voor optie 1.
Per e-mail: info@medemblik.nl

Service- en Meldpunt
Meldingen via het formulier op
www.medemblik.nl
of telefonisch: (0229) 85 60 00

Meer informatie
Voor meer informatie over artikelen of 
publicaties op deze pagina kunt u contact 
opnemen met Het Klantcontact Centrum  
(0229) 85 60 00 of info@medemblik.nl

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

vergunning (met ontvangstdatum):   
 -  Abbekerk: Dorpsstraat, Druijfplaats, 
Helmbloem, Kronkelbaan, Lindenstraat, 
Middenerf en Schoolwerf, Benningbroek:  
Dr. De Vriesstraat en Sportlaan, Nibbixwoud: 
Bessie, Cunerastraat en Kolgans, 
Sijbekarspel: Burg. Elmersstraat,  
Wognum: Julianalaan, Kamgras, Kerkweg,  
Oude Hoornseweg, Ringbalk en Willem  
Saallaan, Zwaagdijk-West: Klokkeweit 
kappen van 31 bomen (12-02-2020)

 - Andijk, Dijkweg 385
plaatsen van een dierenverblijf aan de zijkant 
van de woning (11-02-2020)

 - Andijk, Gedeputeerde Laanweg 57
uitbreiden van de woning en bouwen van  
een loods (14-02-2020)

 - Hauwert, Hauwert 120
verbouwen van de woning (11-02-2020)

 - Medemblik, Egboet 16
uitbreiden van de woning (11-02-2020)

 - Oostwoud, Broerdijk 39 
realiseren van een paardrijbak (10-02-2020)

 - Opperdoes, Oosteinde 37
vestigen van een Bed & Breakfast in  
gastenverblijf (15-02-2020)

 - Opperdoes, ten oosten van Oosteinde 2
dempen en hergraven van een watergang 
(14-02-2020)

 - Wervershoof, Nieuwe Dijk 32A
bouwen van een kas (14-02-2020)

 - Wervershoof, Simon Koopmanstraat 194
verbouwen van de schuur tot  
mantelzorgwoning (13-02-2020)

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen 
bezwaar indienen. 

Ingetrokken aanvraag  
omgevingsvergunning:
 -  Zwaagdijk-Oost, Groothandelsmarkt 17 
realiseren van een Bedrijven Service Punt 
(tankstation)

Ontwerp omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders zijn van plan mee 
te werken aan een omgevingsvergunning voor het 
brandveilig gebruiken van het kinderdagverblijf 
aan Wijmersplantsoen 1 in Medemblik.

Ter inzage 
Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken 
kunt u vanaf 21 februari 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 de afdeling Omgevingszaken.

 
U kunt uw zienswijze niet per e-mail indienen. 

Verlenging beslistermijn omgevings-
vergunning (met verzenddatum):
Bij de volgende aanvragen is de beslistermijn 
verlengd met maximaal zes weken:
 - Opperdoes, Gouw 4C 
wijzigen van het gebruik van kantoorfunctie 
naar wonen (10-02-2020)

 - Medemblik, Kuipershof 2B, 4 tot en met 16
bouwen van acht rijwoningen (12-02-2020)

Uiterlijk op 28-03-2020 (Kuipershof 2B, 4 tot en 
met 16) en op 10-04-2020 (Gouw 4C) wordt een 
beslissing op de aanvraag genomen. 

Verleende reguliere omgevings-
vergunningen (met verzenddatum):
 -  Abbekerk: Dorpsstraat, Druijfplaats, 
Helmbloem, Kronkelbaan, Lindenstraat, 
Middenerf en Schoolwerf, Benningbroek:  
Dr. De Vriesstraat en Sportlaan, Nibbixwoud: 
Bessie, Cunerastraat en Kolgans, 
Sijbekarspel: Burg. Elmersstraat, Wognum: 
Julianalaan, Kamgras, Kerkweg, Oude 
Hoornseweg, Ringbalk en Willem Saallaan,  
Zwaagdijk-West: Klokkeweit 
kappen van 31 in slechte staat verkerende 
bomen welke onveilige situaties kunnen  
opleveren bij storm of harde wind. Er worden 
14 nieuwe bomen geplant. (14-02-2020)

 - Andijk, Gerrit de Vriesweg 16 
plaatsen van een unit voor het huisvesten van 
buitenlandse werknemers (17-02-2020)

 - Andijk, Proefpolder achter 701
oprichten van een hal t.b.v. de facilitaire dienst 
van vakantiepark en camping (13-02-2020)

 - Medemblik, Admiraliteitsweg 2D
intern verbouwen van de bibliotheek t.b.v. het 
kinderdagverblijf (13-02-2020)

 - Wervershoof, Simon Koopmanstraat 56
vergroten van de dakkapel aan de voorzijde 
van de woning (12-02-2020)

 - Zwaagdijk-Oost, Zwaagdijk 242
uitbreiden van de woning (13-02-2020)

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

Verleende uitgebreide 
omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders hebben een omge-
vingsvergunning verleend voor het brandveilig 
gebruiken van een werknemersverblijf voor 30 
buitenlandse werknemers op het perceel Groot-
slagweg 19 B t/m H, J t/m N, P t/m W in Andijk.

Ter inzage 
De omgevingsvergunning met bijbehorende stuk-
ken kunt u vanaf 21 februari zes weken inzien in 
het gemeentehuis.

Beroep
Tijdens de beroepstermijn kan tegen het besluit 
beroep worden ingesteld bij de sector  
Bestuursrecht van de rechtbank Noord-Holland 
(Postbus 1621, 2003 BR Haarlem) door:
•  een belanghebbende die op tijd een zienswijze 

heeft ingediend;
•  een belanghebbende die redelijkerwijs niet 

kan worden verweten dat hij/zij geen ziens-
wijze heeft ingediend.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en 
tenminste bevatten:
•  de naam en het adres van de indiener;
• de dagtekening;
•  een omschrijving van het besluit waartegen  

u in beroep gaat;
• de redenen van het beroep.

U kunt het beroepschrift ook digitaal indienen. 
Op www.rechtspraak.nl leest u hoe u dit doet. 
Voor de ondertekening moet u een digitale 
handtekening (DigiD) hebben.

Omgevingsvergunningvrij bouwen 
(met verzenddatum):
Voor de volgende aanvraag is geen omgevings-
vergunning vereist.
 - Wervershoof, De Kibbel 9
plaatsen en bewonen van een mantelzorg-
woning (verplaatsbaar tiny-house) (11-02-2020)

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

Geaccepteerde sloopmeldingen 
(met verzenddatum):
 - Medemblik, Kanaalstraat 38 
verwijderen van een asbesthoudende  
ontluchtingspijp (13-02-2020)

 - Opperdoes, Hoge Werf 41
verwijderen van asbesthoudende materialen 
uit de berging van de woning (17-02-2020)

 - Wervershoof, van Velzenstraat 37
verwijderen van asbesthoudende materialen 
van een schuur (13-02-2020)

Gildelaan, Medemblik
Opheffen individuele gehandicapten-
parkeerplaats voor Gildelaan 52 in Medemblik 
en ten behoeve van bewoner Gildelaan 52.

Pletering, Oostwoud
Intrekken besluit aanwijzen twee elektrische 
oplaadpunten Pletering in Oostwoud.

Wijmersplantsoen, Medemblik
Aanwijzen twee elektrische oplaadpunten  
Wijmersplantsoen in Medemblik.

Deze besluiten zijn in de digitale Staatscourant 
gepubliceerd. U kunt de verkeersbesluiten inzien 
op www.officielebekendmakingen.nl

Verkeersmaatregelen

Verleende ontheffing sluitingsuur
(met verzenddatum):
 - Benningbroek, Sportlaan 1
vrijdag 5 juni op zaterdag 6 juni tot  
02.00 uur en zaterdag 6 juni op zondag  
7 juni tot 02.00 uur (voetbalweek) (13-02-2020)

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

Verleende standplaatsvergunning 
(met verzenddatum):
 - Wognum, Boogerd 5 
verkoop van planten van 2 t/m 4 april  
van 08.00 uur tot 18.00 uur (14-02-2020)

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

APV/
Bijzondere wetten

Verleende vergunningen/ontheffingen 
(met verzenddatum):
 - Wervershoof, Oosterdijk 1
zondag 19 april, 3, 17 en 31 mei, 14 juni, 5 en 
19 juli, 2, 16 en 30 augustus, 13 september
houden van kofferbakmarkten (11-02-2020)

 - Wervershoof, Onderdijk 117
nader te bepalen datum
Grote Vliet Rondetocht (schaatstocht) 
(11-02-2020)

 - Wognum, Sportlaan 19
maandag 27 april, 08.00 – 17.00 uur 
(meerjarenvergunning t/m 2023) 
Koningsdag (13-02-2020)

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

Evenementen-
vergunning

Officiële bekendmakingen - Omgevingsvergunning (Wabo)
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Foto
van de week

Column raadslid

Golfbaan De Vlietlanden
Foto: Christel Bierman 

Uitnodiging schuldhulp aan zelfstandigen 
Op dinsdag 10 maart 2020 is er een regionale 
bijeenkomst over schuldhulpverlening aan 
ondernemers. De bijeenkomst wordt georga-
niseerd door de 7 Westfriese gemeenten en 
Werksaam Westfriesland in samenwerking met 
Zuidweg & Partners; gespecialiseerd in schuld-
hulpverlening aan ondernemers. 

Doel van de bijeenkomst is om informatie te 
delen over welke hulp er mogelijk is voor onder-
nemers met financiële problemen. Wij nodigen 
u van harte uit voor deze regionale bijeenkomst 

op: Dinsdag 10 maart om 14.00 uur in de raads-
zaal van de gemeente Medemblik (middenge-
bouw) Dick Ketlaan 21, 1687 CD in Wognum. 

Kijk op deze website voor de agenda: 
https://westfrieslandinbedrijf.nl/2020/
agenda-en-bijeenkomsten/uitnodiging-
schuldhulp-aan-zelfstandigen/

Aanmelden kan tot 5 maart met een e-mail naar: 
sabina.dereus@werksaamwf.nl 
Graag tot ziens! 

Facebook
nieuws

Themabijeenkomst 
Omgevingsverordening 
24 februari, 19.30 uur, MBG01 
(Middengebouw, Gemeentehuis)

Raad 
27 februari, 19.30 uur, raadzaal 
(Middengebouw, Gemeentehuis)
De voorlopige agenda: 

-  Zienswijzen concept beleidsplan 2020- 203 
en onderliggend risicoprofiel Veiligheids-
regio NHN

-  Zienswijze GGD HN aansluiten 
werkgeversvereniging

-  Openbaar verklaren fietspad Zwaagdijk 
(tussen Perenmarkt en Markerwaardweg)

-  Voorstel tot aanwijzen griffier en plaats-
vervangend griffiers

-  Zienswijzen kadernota’s 2021  
gemeenschappelijke regelingen

Gepubliceerde agenda’s vindt u op 
www.medemblik.nl, Bestuur en Organisatie > 
gemeenteraad.

De vergaderingen zijn openbaar
U bent van harte uitgenodigd om bij de 
vergaderingen aanwezig te zijn. Ook kunt u 
de vergaderingen in de raadzaal live volgen 
of achteraf via www.medemblik.nl > Raad en 
bestuur > Live uitzending raadsvergadering. 

Inspraak
In de raadscommissie kunt u -afhankelijk 
van het aantal insprekers- in maximaal vijf 
minuten uw mening over een raadsvoorstel 
of een ander onderwerp geven. Vervolgens 
kunnen de commissieleden vragen aan u 
stellen. Als u wilt inspreken, kunt u zich tot 
vlak voor de aanvang van de vergadering 
aanmelden bij de commissiegriffier, eerder 
aanmelden wordt op prijs gesteld. 

Rondetafelgesprek
Een andere mogelijkheid voor informeel 
contact met de gemeenteraad is het ‘ronde-
tafelgesprek’. Hier kan een inwoner of verte-
genwoordiger van een organisatie een niet-
geagendeerd onderwerp onder de aandacht 
van de gemeenteraad brengen. Een rondeta-
felgesprek kan tot 48 uur voor de vergadering 
van de raadscommissie worden aangevraagd 
bij de griffie. Het vindt om 19.00 uur plaats, 
voorafgaand aan de vergadering van de raads-
commissie en is live of achteraf te bekijken via 
de website van de gemeente.

Voor meer informatie over de agenda en 
inspraak kunt u bellen met de griffie (0229) 
85 6367 of mailen naar griffie@medemblik.nl. 

Fractie overleggen
De volgende fracties vergaderen op: 
VVD, 3 maart, 19.30 uur, MBG024 
CDA, 3 maart, 19.30 uur, MBG023
GemeenteBelangen, 3 maart,  
19.30 uur, MBG022
GroenLinks, 3 maart, 19.30 uur, MBG027 
PWF, 4 maart, 18.00 uur, MBG023
D66, 4 maart, 19.30 uur, MBG024
D66, 18 maart, 19.30 uur, MBG024
BAMM, 18 maart, 19.30 uur,  
Wings of Change, Schoolweg 4, Andijk
CDA, 23 maart, 19.30 uur, MBG023
VVD, 24 maart, 19.30 uur, MBG024
GemeenteBelangen, 24 maart,  
18.00 uur, MBG022
GroenLinks, 24 maart, 19.30 uur, MBG027
PWF, 25 maart, 18.00 uur, MBG023
D66, 25 maart, 19.30 uur, MBG024

Als u een vergadering wilt bijwonen, kunt 
u contact opnemen met een van de fractie-
voorzitters. U kunt de gegevens vinden op de  
website www.medemblik.nl : Raad en bestuur, 
Samenstelling gemeenteraad.

Vertrouwen!
Tien politieke partijen kleuren onze gemeente-
raad van Medemblik met 27 raadsleden.
Iedere partij heeft eigen belangen, beginse-
len en maakt op grond daarvan keuzes. Vaak 
zorgt dat voor een grote diversiteit in de discus-
sies, de politieke debatten. Jawel, het kan er 
soms behoorlijk toegaan. Dat hoort ook zo, alle 
belangen en afwegingen worden in een debat 
-de beraadslagingen- aan de orde te kunnen 
komen. Pas dan krijg je goede raadsbesluiten!

Belangrijk punt is hoe die 27 raadsleden 
omgaan met elkaar. Raadsleden schudden voor 
een vergadering de hand en na afloop wordt er 
vaak nog een praatje gemaakt.

Dat is los van de heftigheid van een politieke 
discussie van groot belang. De kunst blijft 
begrip te hebben voor de diversiteit van de 
partijpolitieke inbreng. De gemeenteraad is een 
democratische afspiegeling van de bevolking, 
dus zal een raadsbesluit ook liggen in de lijn 
van de bevolking is mijn gedachte. 

Kijkend naar onze gemeenteraad van Medem-
blik. De raadsleden kennen elkaar onderling op 
een goede manier. Volgens mij ziet de bevol-
king dat de gemeentelijke politiek goed func-
tioneert. Vertrouwen tussen gemeenteraad 

en inwoners is een belangrijke basis voor een 
goede democratie.

Politiek blijft levendig. Je weet nooit wat er 
onverwacht gebeuren kan. Een raadsbesluit 
accepteren is volgens mij een must voor de 
uitstraling, het functioneren naar de inwoners. 
Soms valt het mee, soms valt het tegen.
De kiezer mag weten dat raadsleden de woorden 
respect, vertrouwen en gezag in de omgangs-
vormen hanteren. Mijn wens is dat zo te houden 
in onze gemeente Medemblik.

Piet Mosch (raadslid GemeenteBelangen)
Piet.mosch@raadmedemblik.nl

Raads- en commissievergaderingen

Column raadslid

Westfrieslandinbedrijf.nl

Jouw foto afgedrukt op deze 
pagina? Stuur je foto(’s) in voor 
de rubriek: ‘Foto van de week’.

Voor februari is het thema: 
Waar blijft de vorst?! 

Laat jouw creatieve, mooie 
en/of sprekende beelden 
uit onze gemeente zien.
Mail de foto(‘s) voor de 
rubriek foto van de week aan 
communicatie@medemblik.nl
Check ook even de voorwaarden voor deelname op www.medemblik.nl/foto

Start verkoop kavels  
voormalig SEW-terrein in Nibbixwoud
Begin maart start de verkoop van de vrije kavels 
op het noordveld van het voormalige SEW-ter-
rein in Nibbixwoud. De gemeente organiseert op  
dinsdag 3 maart een inloopavond over de 
verkoop van deze vrije kavels. Dit is tevens 
het startschot van de inschrijvingstermijn 
voor de kavelverkoop. Het gaat om 5 kavels 
voor vrijstaande woningen en 2 kavels voor 
een gezamenlijke 2-onder-1 kap woning. 
Iedereen is van harte welkom op deze inloop-
bijeenkomst. U kunt op 3 maart binnen-
lopen van 17:00 tot 19:30 in De Dres, Lange  
Dres 1 in Nibbixwoud. 

Medewerkers van de gemeente staan tijdens 
de inloopavond klaar om u te informeren over 
prijzen, kavelafmetingen en inrichting van de 
wijk. Ook het Duurzaam Bouwloket is aanwezig 
om vragen te beantwoorden over het gasloos 
bouwen van een nieuwe woning. Na 3 maart  
is ook alle informatie online te vinden op 
www.medemblik.nl/sew 

De inschrijving sluit op 16 april 2020 
om 12:00 uur. 
Bij veel belangstelling wordt er geloot. 

www.medemblik.nl/sew

Inloopavond
start verkoop
bouwkavels
Nibbixwoud

5 kavels voor vrijstaande woning

2 kavels voor een gezamenlijke 2-onder-1 kap
Datum:
dinsdag 3 maart 2020

Locatie:
De Dres Lange Dres 1, Nibbixwoud

Tijd:
17:00 - 19:30 uur inloop


