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• Hulp bij belastingaangifte
• Stampotbuffetten

•  Verkiezingen Provinciale Staten en 
Hoogheemraadschap op 20 maart 

• Plan ‘Andijk - Bangert Zuid’ 
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Officiële 
bekendmakingen

• Raadsvergadering 31 januari
• Column raadslid 

Stampotbuffetten
Jongerenwerk Medemblik en de wijkteams 
bieden in februari gratis stamppotbuffetten 
aan. De buffetten zijn voor (eenzame) 
ouderen, hun mantelzorgers en mensen 
met een krappe beurs. Ook mensen die 
nieuw in de omgeving zijn en graag andere 
mensen willen leren kennen zijn van harte 
uitgenodigd. Evenals inwoners die om wat 
voor reden ook niet zo vaak hun huis uit 
komen of om een andere reden graag willen 
deelnemen aan het buffet.

Data en locaties
•  Dinsdag 5 februari, 17.00 uur, 

Dorpshuis De Nieuwe Haven, Abbekerk

•  Woensdag 6 februari, 17.00 uur, 
JC Missing, Medemblik

•  Vrijdag 8 februari, 17.00 uur, 
Dorpshuis de Torenschouw, Opperdoes

•  Maandag 11 februari, 17.30 uur, 
Gemeentehuis, Wognum

•  Woensdag 13 februari, 17.00 uur, 
Dorpshuis Sarto, Andijk

•  Vrijdag 15 februari, 17.00 uur, 
Dorpshuis de Onderdijk, Onderdijk

•  Woensdag 20 februari, 17.00 uur, 
Dorpshuis Over de Leek, Zwaagdijk-Oost          

Op elke locatie zijn ook wijkteamleden 
aanwezig voor een praatje of om vragen 
te beantwoorden.

Aanmelden
De buffetten inclusief 1 consumptie 
zijn gratis voor alle deelnemers. 
Er kunnen maximaal 40 mensen per editie 
deelnemen. Vol=Vol  Opgeven kan 
via j.lomax@meewering.nl.

Hulp bij belastingaangifte
Zoals elk jaar kunnen leden van de ouderenbonden u helpen met het invullen van uw belastingaangifte.

Bent u gepensioneerd en heeft u een verzamelinkomen tot € 35.000 (als u alleenstaand bent) of 
tot € 50.000 (als u gehuwd of samenwonend bent)? Dan kunt u als lid van een ouderenbond gebruik-
maken van de belastinginvullers van de ouderenbonden. Deze doen dit vrijwillig. Wel brengt de invuller 
gemaakte onkosten, zoals reis-, kopieer- en printkosten in rekening. De vergoeding is nooit meer dan 
ongeveer € 10 per huishouden.

Machtigingscode
In januari/februari stuurt de Belastingdienst de machtigingscodebrief automatisch aan burgers die vorig 
jaar ook gebruik hebben gemaakt van zo’n code. Deze is nodig als u iemand anders wilt machtigen voor 
het doen van de aangifte inkomstenbelasting. De code wordt naar uw huisadres gestuurd. U moet voor 
elk jaar een nieuwe machtigingscode hebben.

Als u vorig jaar geen code had, kunt u er een aanvragen bij de Belastingdienst: 
088 12 36 555. U ontvangt de code binnen 5 dagen in een witte envelop.

Meer informatie
Stichting Samenwerkende Ouderen Medemblik, Cisca Groeneveld, (0229) 20 15 19.

Onderhoudsbaggerwerkzaamheden
Onze gemeente laat vanaf februari baggerwerk uitvoeren. Deze onderhoudswerkzaamheden zorgen 
voor een betere doorstroming en dragen bij aan een goede waterberging.   

De werkzaamheden zijn gepland vanaf februari 
tot halverwege maart in de kernen: Sijbekarspel, 
Midwoud, Twisk, Medemblik- locatie Kajuit, 
Andijk- locatie Oranje Nassaulaan en Ooster-
weg. (kijk op www.medemblik.nl voor de exacte 
locaties.)

Overlast
U kunt u af en toe hinder ondervinden van de 
werkzaamheden, bijvoorbeeld door tijdelijke 

wegafzettingen of wegversmallingen. Borden en 
hekken geven de gewijzigde situatie aan. Het 
baggerwerk vindt plaats van maandag tot en 
met vrijdag tussen 7.00 en 17.00 uur.

Sloot vrijmaken voor baggerwerk
De werkzaamheden worden vanaf de kant uitge-
voerd of met behulp van een schuifboot die de 
bagger naar een centraal punt schuift. Vracht-
wagens voeren daarna de bagger af.

Wilt u waterpompen, vaste waterplanten en 
eventuele andere privé eigendommen alvast uit 
de sloot of vijver verwijderen?  Wij vragen u ook 
om overhangend groen te snoeien. Het baggeren 
verloopt dan soepeler.

Heeft u vragen?
Voor meer informatie over de uitvoering door 
J. Koper & Zn. BV uit Wervershoof kunt u contact 
opnemen met de heer T. Koper via 06 53920039 
of per e-mail: t.koper@koperbv.nl.

De Wijk in
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donderdag 31 januari 2019

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

31 januari, 19.30 uur, raadzaal 
(Middengebouw, Gemeentehuis)
De voorlopige agenda is gepubliceerd. 

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. 

Voor meer informatie over de agenda en 
inspraak kunt u bellen met de griffie; 
(0229) 85 63 67 of mail naar 
griffie@medemblik.nl 

Raads- en commissievergaderingen

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 

Foto
van de week

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

‘De toren van de kerk’, is het 
fotothema voor de maand februari. 
De stad Medemblik, maar ook elk 
dorp heeft één of meerdere kerkto-
rens. Bakens in het landschap.
Heb je een kerktoren fraai in beeld 
gebracht? Mail dan je foto(‘s) voor 
de rubriek ‘foto van de week’ aan: 
Communicatie@medembik.nl 
of deel ze op Instragram of Facebook. Check de 
deelnamevoorwaarden op www.medemblik.nl/foto

Jouw foto afgedrukt op deze pagina? 

of deel ze op Instragram of Facebook. Check de 
deelnamevoorwaarden op www.medemblik.nl/foto

Zak van Hauwert
Foto: Peter Veeken

Offi ciële bekendmakingen - Overige bekendmakingen

Offi ciële bekendmakingen - Overige bekendmakingen

Verkiezingen woensdag 20 maart 2019
Op woensdag 20 maart  kunt u uw stem uitbren-
gen voor de verkiezing van de leden van Provin-
ciale staten van Noord-Holland en de leden van 
het Algemeen bestuur van het Hoogheemraad-
schap Hollands Noorderkwartier 

Als u voor beide verkiezingen kiesgerechtigd bent, 
ontvangt u twee stempassen, één voor de provin-
ciale statenverkiezing en één voor de waterschaps-
verkiezing. Wilt u voor beide verkiezingen uw stem 
uitbrengen dan moet u beide stempassen meebren-
gen naar het stembureau. Op de stempas staat het 
adres van een stembureau bij u in de buurt, maar u 
kunt ook in een ander bureau stemmen. 

Stemmen bij volmacht / iemand anders 
gaat voor u stemmen
Als u niet in de gelegenheid bent om zelf te stem-
men, kunt u iemand anders een volmacht verlenen. 
Deze persoon mag namens u uw stem uitbrengen. 
Op de achterzijde van de stempas kunt u de naam 
invullen van degene (gemachtigde) die voor u gaat 
stemmen. De gemachtigde kan iedereen zijn die in 

Medemblik woont en ook een stempas heeft ont-
vangen. Wilt u een andere kiezer voor beide verkie-
zingen machtigen dan moet u op beide stempassen 
de achterzijde invullen. De kiezer die voor u gaat 
stemmen, moet zelf ook voor beide verkiezingen 
gaan stemmen. De gemachtigde mag per verkiezing 
niet meer dan twee machtigingen aannemen en 
moet de volmachtstem tegelijk met de eigen stem 
uitbrengen. Het afgeven van een machtiging kan tot 
en met de dag van de stemming zelf. De kiezer die 
voor u gaat stemmen moet naast het eigen geldig 
identiteitsbewijs ook een kopie van een geldig 
identiteitsbewijs van u aan de voorzitter laten
zien. 

U kunt ook iemand machtigen die niet in de 
gemeente Medemblik woont, maar wel een 
stempas heeft ontvangen voor de verkiezing 
van dezelfde provinciale staten en/of hetzelfde 
waterschap. Hiervoor heeft u een formulier 
nodig, dat u kunt afhalen of aanvragen bij bureau 
verkiezingen of kunt downloaden van onze 
website. Deze schriftelijke aanvraag dient u uiterlijk 
vrijdag 15 maart te doen bij de burgemeester van 

de gemeente, waar u op maandag 4 februari  als 
kiezer staat geregistreerd. De gemachtigde ont-
vangt daarna het volmachtbewijs en hoeft in dat 
geval geen kopie van uw identiteitsbewijs aan de 
voorzitter te laten zien.

Stemmen met een kiezerspas / u wilt gaan 
stemmen in een andere gemeente
Als u in een andere gemeente wilt stemmen, dan 
heeft u een kiezerspas nodig. Deze kiezerspas krijgt 
u door met de stempas naar het gemeentehuis te 
gaan. Daar wordt uw stempas ingenomen en ont-
vangt u een kiezerspas. Met een kiezerspas voor 
de provinciale staten kunt u gaan stemmen in 
elk willekeurig stembureau binnen de provincie 
Noord-Holland. Met een kiezerspas voor de water-
schapsverkiezing kunt u gaan stemmen in een wil-
lekeurig stembureau binnen het Hoogheemraad-
schap Hollands Noorderkwartier. Let op de gren-
zen van de provincie zijn niet dezelfde als van het 
waterschap. Het mondeling aanvragen van 
kiezerspassen kan uiterlijk dinsdag 19 maart 2019
tot 12.00 uur (op afspraak). 

U kunt ook schriftelijk een verzoek doen voor een 
kiezerspas. Het formulier is verkrijgbaar bij het 
taakveld burgerzaken of u kunt het downloaden 
van onze website. De schriftelijke aanvraag moet 
uiterlijk vrijdag 15 maart  door de gemeente zijn ont-
vangen. Uw stempas stuurt u mee bij de aanvraag, 
waarna u een kiezerspas ontvangt. Een eenmaal 
verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden 
vervangen.

Stemmen met stempas én identiteitsbewijs
Zonder een stempas kunt u uw stem niet uitbren-
gen. Vergeet daarom niet uw stempas(sen) mee te 
nemen. Bent u die kwijtgeraakt dan kunt u, uiterlijk 
dinsdag 19 maart  (op afspraak) tot 12.00 uur een 
vervangende stempas aanvragen bij het taakveld 
burgerzaken. Heeft u uw “oude” stempas weer 
gevonden, dan kunt u daarmee niet meer stemmen, 
dat kan alleen met de nieuwe stempas. Neem bij het 
stemmen ook een geldig identiteitsbewijs mee (bij-
voorbeeld paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). 
U bent verplicht dit te tonen aan de voorzitter van 
het stembureau. Voor deze verkiezingen geldt dat 
het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen 
mag zijn. 

Informatie
Bij bureau verkiezingen in het gemeentehuis 
kunt u alle informatie krijgen met betrekking tot 
de verkiezingen. Bel: (0229) 85 60 00 of mail: 
bureauverkiezingen@medemblik.nl 
Meer informatie over de verkiezingen kunt u 
ook vinden op www.medemblik.nl of op 
www.kiesraad.nl/verkiezingen en www.hhnk.nl 

Uitwerkingsplan ‘Andijk - Bangert Zuid’ 
onherroepelijk 
Op 27 november 2018 stelde het college van burge-
meester en wethouders het uitwerkingsplan ‘Andijk 
– Bangert Zuid’ vast. Het uitwerkingsplan gaat uit 
van 11 woningen en vormt de afronding van het 
woongebied Bangert Zuid in Andijk.
Het besluit lag tot 18 januari 2019 ter inzage. In die 
periode konden belanghebbenden beroep instellen 
bij de Raad van State tegen het besluit.
Tegen het besluit is geen beroep ingesteld. Dit 
betekent dat het uitwerkingsplan ‘Andijk – Ban-
gert Zuid’ op 18 januari 2019 in werking is getre-
den en onherroepelijk is geworden. 

Ontwerpbestemmingsplan 
‘Wervershoof - De Ruil 9’
Op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 
ordening maken burgemeester en wethouders 
bekend dat met ingang van 1 februari voor een 
periode van zes weken het ontwerpbestemmings-
plan ‘Wervershoof – De Ruil 9’ ter inzage ligt.
 
Wat houdt het bestemmingsplan in?
Het ontwerpbestemmingsplan brengt het agrarisch 
bouwperceel terug aan De Ruil 9 in Wervershoof om 
een passende invulling te geven aan de locatie en 
de bestaande bebouwing. Het perceel krijgt een 
agrarische bestemming, met een bouwvlak. Ook 
wordt de huidige burgerwoning weer omgezet in 
een agrarische bedrijfswoning.
 

Ontwerpbestemmingsplan bekijken?
Het ontwerpbestemmingsplan kunt u van 1 februari 
tot 15 maart op de volgende manieren inzien:
•  Op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze site kunt 

u zoeken op het identificatienummer of PlanID: 
NL.IMRO.0420.BPWHDeRuil9-ON01.

•  Een papieren versie van het ontwerpbestem-
mingsplan kunt u inzien in het gemeentehuis 
van Medemblik bij het Klantcontact Centrum in 
Wognum.

 
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 voor-

zien te zijn van uw naam, adres en een motivatie 
waarom u het niet eens bent met het ontwerpbe-
stemmingsplan. U kunt uw zienswijze per post 
versturen aan de gemeenteraad van Medemblik, 
Postbus 45, 1687 ZG Wognum, onder vermelding 
van nummer Z-18-045955. U kunt uw schriftelijke 
zienswijze ook als bijlage via de e-mail versturen. 
Dit kan naar info@medemblik.nl.

•  Mondeling: u maakt via het Klantcontact Centrum, 
telefoonnummer (0229) 85 60 00, een afspraak 
met één van de medewerkers van de afdeling 
Ruimtelijke Ontwikkeling 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.

Ontvangen aanvragen omgevings-
vergunning  (met ontvangstdatum):
 - Abbekerk, Noordzicht 27 
uitbouwen van tweede verdieping  (21-01-2019)

 - Medemblik, Pampus 21
plaatsen dakkapel op voorzijde 
van woning (21-01-2019)

 - Oostwoud, Dr. Mulderstraat 14
plaatsen dakkapel aan zuidzijde 
van woning (22-01-2019)

 - Wervershoof, Knoe 18 
plaatsen beschoeiing en aanleg 
van een vlonder (21-01-2019)

 - Zwaagdijk-Oost, Zwaagdijk 282  
uitbreiden warenhuis (22-01-2019)

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen 
bezwaar indienen.

Verleende omgevingsvergunningen 
(met verzenddatum):
 - Medemblik, Pekelharinghaven 48  
wijzigen van de bestemming van kantoor naar 
wonen  (23-01-2019)

 - Medemblik, Poelweg 12 
aanleggen natuurvriendelijke oever  
(24-01-2019)

 - Nibbixwoud, De Vriendschap 2
(kavel 10)  bouwen van woning  (24-01-2019)

 - Opperdoes, Gouw 4A 
plaatsen dakterras met rondom een 
privacyscherm  (23-01-2019)

 - Twisk, Dorpsweg 202  
vestigen van een Bed & Breakfast  (24-01-2019)

 - Wervershoof, Onderdijk 129  
uitbreiden van de woning  (23-01-2019)

 - Zwaagdijk-Oost, Graanmarkt 2K 
wijzigen van voorgevel  (24-01-2019)

Geaccepteerde sloopmelding 
(met verzenddatum):
 - Andijk, Kleingouw 36 
verwijderen van asbesthoudende golf-
platen en dakgoot van een overkapping 
(24-01-2019)

 - Wervershoof, van Velzenstraat 49
verwijderen van asbesthoudende materialen 
van een schuur (24-01-2019)

Verleende Drank- en horecavergunning   
(met verzenddatum):   
 - Wervershoof, Theo Koomenlaan 5
Sportpark ‘De Westrand’ 25-01-2019

Ter inzage
De drank- en horecavergunning met bijbehorende 
stukken kunt u vanaf 1 februari 2019 zes weken 
inzien in het gemeentehuis.
 
Beroep
Tijdens de eerder genoemde termijn 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 zienswijze 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.

Verleende standplaatsvergunning 
(met verzenddatum):
 - Wervershoof, Raadhuisplein 
Verkoop van aardappels, groente en fruit op 
vrijdag van 08.00 – 16.00 uur (24-01-2019)

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

Evenementenvergunning 
 -  Wognum, Sportlaan, Willem Saallaan,
Andries Magneelaan  
zaterdag 27 april, 08.00 – 17.00 uur   
Koningsdag  (23-01-2019)

 - Raadhuisplein 
zaterdag 27 april, 08.00 – 17.00 uur (meerjaren-
vergunning t/m 2021)  Koningsdag  (23-01-2019)

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

Column raadslid

Belang + Trots 
Is eigenbelang hebben egoïsme? Welnee, doe 
het wel op de goede manier. De gemeente heeft 
beleidsregels en daarbinnen mag je het eigen-
belang toetsen. Heb je het niet zo breed, dan 
is er mogelijk een kans op kwijtscheiding van 
een heffing. Dat wordt getoetst aan bestaand 
gemeentelijk beleid.

Is er een (nieuwe) voorziening mogelijk/wenselijk 
voor een kern, kom je op voor het belang van 
je bedrijf of verbetering van je woonomgeving, 
dan mag je daarover in gesprek gaan met de 
gemeente. Ook dat belang is geen egoïsme. Je 
kunt raadsfracties bezoeken, een mail sturen aan 
raadsleden, inspreken bij een commissie, mee-
doen aan een ronde tafelgesprek enzovoorts-
Het gemeentebestuur moet luisteren, vragen, 
afwegen. 

Nou, dat doen ze wel! Soms zijn er prachtige 
politieke avonden in een kern zelf over een dorps-
huis, een zwembad, een basisschool et cetera. 
En mijn ervaring is dat er dan goed, openhartig 
en waardig gesproken en geluisterd wordt. De 
gemeenteraad of B&W van de gemeente kan 
vervolgens een besluit nemen.

Heb je persoonlijk succes bij een toetsing aan 
beleid, de komst van een gewenste voorziening in 
een kern, voor je bedrijf of voor je woonomgeving 
dan mag je daar trots op zijn. 
Natuurlijk is het een teleurstelling als iets niet 
slaagt. De kunst is dan de argumentatie te 
accepteren.

Een raadslid moet weten waar het over gaat, 
overleggen binnen de fractie en een keuze maken 
waarbij je belangen goed weegt. 

Politieke besluiten komen niet uit de lucht vallen! 

Piet Mosch (raadslid GemeenteBelangen)
p.mosch@quicknet.nl

APV/
Bijzondere wetten

Omgevings-
vergunning (Wabo)

Verkiezingen 20 maart
Omdat je waterschapsbelasting betaalt, heb 
je ook invloed op de manier waarop dat geld 
wordt besteed. Hoe schoon moet het opper-
vlaktewater zijn, hoe voorkomen we over-
stromingen, wateroverlast en droogte nu het 
klimaat verandert. Over dit soort zaken gaat 
het bestuur van het waterschap. Belangrijke 
vragen die uw stem verdienen op 20 maart.

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

Wervershoof, foto Gerda Schutte
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