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Aan het  

College van burgemeester en wethouders 

en de leden van de gemeenteraad 

Gemeente Medemblik 

te Wognum 

Verzonden per e-mail aan de Griffie 

 

Geacht College, geachte raadsleden, 

Tijdens de op 6 april j.l. gehouden bijeenkomst van de kernraden van de 

gemeente Medemblik, op uitnodiging van de gemeente Medemblik, hebben wij 

te kennen gegeven dat we niet in de positie zijn om ons uit te spreken inzake de 

Warmtetransitie, maar dat wij hooguit de Andijker bevolking kunnen wijzen op 

wat er gaande is op dit gebied binnen onze gemeente. 

Wij kunnen niet aangeven dat de dorpsraad hiermee akkoord gaat omdat de 

transitie (vergaande) financiële gevolgen kan hebben voor de individuele 

bewoners. Het is daarom dat het aan de bewoners is of zij en zo ja, op welke 

wijze zij hieraan mee kunnen of willen doen en niet aan de dorpsraad. 

Dit geldt ook voor het voornemen van uw College om een ander 

huisvuilinzamelingssyteem op poten te zetten welke ook financiële 

consequenties zal hebben voor de bewoners. In een reactie aan de wethouder, 

de heer D. Kuipers, hebben wij al tijdens de bijeenkomst van 17 februari j.l., 

hieromtrent aangegeven dat er helder gecommuniceerd moet worden met de 

inwoners als het over de kosten gaat en welke (financiële) voordelen / en 

nadelen er zijn als men hieraan mee wil doen. 

Andijk, woensdag 5 mei 
2021 
 

Ons ref.nr: 
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Uw ref.nr: 
Betreft: Warmtetransitie en 
nieuw inzameling 
huisvuilsysteem 

Stichting Dorpsraad Andijk 

Witte Valkstaat 12 
tlf 0228 571 889 (13:00-
18:00 uur) 
dorpsraadandijk@gmail.com
KvK 51248433 
 
ANBI-status 
 
Lid van de Vereniging 
Dorpswerk Noord-Holland 
 
De Dorpsraad Andijk is 
opgericht op 16-11-2010 en 
is een autonome stichting 
dat de algemeen maatschap-
pelijke belangen van de 
Andijker gemeenschap 
behartigt. 

U kunt ons vinden op 
Facebook + Twitter 
‘Dorpsraad Andijk’ 

Onder de dorpsraad Andijk 
ressorteert ook de  
 
Gemeentelijke Werkgroep 
Toegankelijkheid.  
 
Deze werkgroep beoogt het 
verbeteren van toegankelijk-
heid in openbare ruimte en 
gebouwen voor mensen met 
een beperking. 

gwtmedemblik@gmail.com 
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Wij adviseren uw College in beide gevallen onderzoeken te laten houden onder de bevolking, zoals 

eerder is gedaan met betrekking tot de dorpshuizen / MFA’s in onze gemeente. Op een dergelijke 

wijze wordt er voldaan aan de wijze waarop burgers kunnen participeren en stelt een dergelijke 

onderzoek elke inwoner van deze gemeente in staat zich hierover uit te spreken. 

Hierbij willen we opmerking dat het in het belang is van de burgers dat hen een reëel beeld wordt 

voorgehouden aan de inwoners van de financiële consequenties wanneer men akkoord gaat met de 

warmtetransitie en de voorgenomen nieuwe huisvuilinzamelingssyteem (positief en negatief). 

 

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, verblijven wij met de meeste 
hoogachting. 
 
DORPSRAAD ANDIJK 
voor dezen, 

Gerrit van Keulen 
Voorzitter 

 
 

b.c.c.  
Fractievoorzitters  
Kernraden 
Leden dorpsraad Andijk 
Kernconsulente 

 


