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CONTACT
Bezoekadres: Klaproos 1, 1716 VS  Opmeer
Postadres: Postbus 199, 1715 ZK  Spanbroek
Telefoon: 0226 - 363 333 | E-mail: gemeente@opmeer.nl
www.opmeer.nl |  @gem_opmeer |  /gemeenteopmeer

OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS
Maandag tot en met donderdag van 09.00 - 17.00 uur
op vrijdag tot 12.00 uur.
Wij werken op afspraak. U kunt een afspraak maken op  
www.opmeer.nl of bel 0226 - 363 333.

OPENINGSTIJDEN BURGERZAKEN
Alle werkdagen van 09.00 - 12.00 uur
Donderdag ook van 13.00 - 17.00 uur en van 18.00 - 20.00 uur.
Wij werken op afspraak. U kunt een afspraak maken op  
www.opmeer.nl of bel 0226 - 363 333.

WOENSDAG 
11 SEPTEMBER 2019

Workshop ‘De kinderen scheiden mee’
Als ouders scheiden, scheiden de kinderen mee. Alles 
wat vertrouwd was, gaat ineens veranderen. Kinde-
ren kunnen in deze onzekere periode een steuntje in 
de rug goed gebruiken. De workshop ‘De kinderen 
scheiden mee’ geeft kinderen handvatten om met de 
echtscheiding om te gaan. Zij leren hoe zij gevoelens 
over de scheiding bij zichzelf kunnen herkennen en 
deze te uiten. De workshop is bedoeld voor kinderen 
tussen de 6 en 12 jaar. 

APARTE OUDERBIJEENKOMST
Voorafgaand aan de workshop vindt een aparte ou-
derbijeenkomst plaats. Ouders krijgen dan informa-
tie over wat een echtscheiding betekent voor een 
kind. Daarnaast geeft de trainer tips om op de juis-
te manier in gesprek te gaan met hun kind over de 
echtscheiding. 

WAAR, WANNEER EN KOSTEN
Ouderbijeenkomst: donderdag 3 oktober 2019 van 
20.00 – 21.00 uur
Workshop voor de kinderen: zaterdag 
5 oktober 2019 van 09.00 – 12.30 uur

Locatie: wijksteunpunt De Schakel in Spanbroek
Kosten: de gemeente Opmeer biedt deze workshop 
gratis aan.

AANMELDEN EN MEER INFORMATIE
Aanmelden kan op www.ggdhn.nl/cursussen. 

BEKENDMAKINGEN

OMGEVINGSVERGUNNING (WABO)
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
datum ontvangst perceel aard activiteit
31-08-2019 Barnsteen 12, Hoogwoud Realiseren houten beschoeiing
02-09-2019 Kaag 19a, Spanbroek  Plaatsen tijdelijke woonunits voor 

bewoning door arbeidsmigranten
04-09-2019 Weidehof 1, Spanbroek Brandveilig gebruik woonzorgcentrum

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen bezwaar indienen.

Liever eerst 
een persoonlijk 
gesprek? 
Ouders/opvoeders die liever (eerst) een per-
soonlijk gesprek hebben, kunnen een afspraak 
maken bij het opvoedspreekuur in de buurt. 
Ook voor andere opvoedvragen kunnen zij hier 
terecht. Bel 088 – 0100555 voor een afspraak. 

Zwerfvuil?
Ruim het
gewoon op.

Voor kinderen uit groep 5 en 6

Weerbaarheidstraining Rots en Water
Heb je een kind die onzeker is, stress voelt of groepsdruk ervaart? Of wordt je kind gepest? Dan is 
de weerbaarheidstraining Rots en Water misschien een goede training voor je kind. De training 
start op 29 oktober in de gymzaal aan de Meibloem in Opmeer. 
 
WERKEN AAN HET ZELFVERTROUWEN
In acht weken krijgen de kinderen handvatten zodat ze leren omgaan met stress, groepsdruk en pestgedrag. 
Belangrijk in de training is de lichaamstaal. Door te werken aan het zelfvertrouwen leren de kinderen zich beter 
te uiten. Ook wordt er getraind op simpele verdedigings- en bevrijdingstechnieken.

WANNEER, WANNEER EN KOSTEN
Data: dinsdag 29 oktober, 5, 12 19 en 26 november en 3, 10 en 17 december.
Tijd: 15.30 – 16.30 uur.
Locatie: Gymzaal Opmeer, Meibloem 4, 1716 VA Opmeer.
Kosten: de gemeente Opmeer biedt deze training gratis aan.

AANMELDEN OF MEER INFORMATIE
Aanmelden kan op www.ggdhn.nl/cursussen.

Jonge mantelzorger? Meld je aan!
Julia is de eerste jonge mantelzorger die aan-
gemeld is bij de gemeente Opmeer. De moeder 
van Julia heeft haar aangemeld, omdat zij veel 
waardering heeft voor haar dochter en inziet 
hoe moeilijk het af en toe voor haar dochter 
is om op te groeien met zoveel extra taken en 
zorgen. 

Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren t/m 
24 jaar die opgroeien met een familielid dat chronisch 
ziek, gehandicapt is of een psychische aandoening heeft. 
Sommige jonge mantelzorgers doen boodschappen, 
huishoudelijke taken of moeten af en toe oppassen. 
Sommigen regelen zaken buitenshuis, zoals bijvoor-
beeld naar de apotheek gaan. Ook geven jonge mantel-
zorgers vaak emotionele steun, zoals troosten of 
zorgen voor afleiding. 

Het wijkteam van de gemeente kan mantelzorgen 
ondersteunen en een luisterend oor bieden. Wij willen 
graag weten wie de jonge mantelzorgers binnen onze 
gemeente zijn. Ben of ken je een jonge mantelzorger? 
Meld je dan aan op de website van de gemeente of bel 
naar 0226-363 333 en vraag naar Wendy Kok van het 
wijkteam. Appen met Wendy kan ook op 06-53172894. 
De jonge mantelzorger krijgt bovendien van de ge-
meente Opmeer als waardering een VVV-bon van 25 euro. 

Meer informatie op Wijkteam Opmeer opmeer.nl/
zorg-en-ondersteuning, Mee & de Wering 
(www.meewering.nl), Kennisplatform Mantelzorg 
(www.ikzorg.nu/jmz) 

Besluitenlijst 
raadsvergadering 
14 november 2019
Op donderdag 14 november 2019 werd er een 
raadsvergadering gehouden in het gemeente-
huis van Opmeer. De raad heeft een besluit 
genomen over de volgende onderwerpen:

1.     Voorstel tot het toelaten van de heer  
L.J.J. Schilder tot lid van de raad van  
de gemeente Opmeer

2.     Voorstel tot het vaststellen van de  
Najaarsnota 2019

3.     Voorstel tot het vaststellen van de  
programmabegroting 2020 en de  
meerjarenraming 2021-2023

4.     Voorstel tot het vaststellen van de  
Startnotitie Regionale Energiestrategie 
NHN en het Westfries Energiekompas

5.     Voorstel tot het vaststellen van het  
bestemmingsplan N239

6.     Voorstel tot het vaststellen van het  
Integraal Veiligheidsplan 2020 - 2022

7.     Voorstel tot het benoemen van een lid  
in de welstandscommissie

8.     Voorstel tot het vaststellen van de  
Algemene Plaatselijke Verordening  
gemeente Opmeer 2019

9.     Voorstel tot het vaststellen van de  
Financiële Verordening 2020

10.   Voorstel tot het benoemen van een lid in 
de commissie geloofsbrieven

11.   Voorstel tot het vaststellen van het  
overzicht raadscommissies 2019-2022

De uitgebreidere (exacte) raadsbesluiten  
en eventuele moties en amendementen zijn 
binnenkort na te lezen op de website www.
opmeer.nl  (onder 'bestuur en organisatie' -> 
gemeenteraad). U kunt daar tevens de  
volledige vergadering terugluisteren,  
per agendapunt of per spreker.

Aanbesteding: wie organiseert Westfries 
diner tijdens VNG Jaarcongres 2020

Gemeentehuis ruimer 
telefonisch bereikbaar 

Regio Westfriesland is op 9 en 10 juni 2020 gast-
heer van het VNG Jaarcongres. Een onderdeel van 
het congres is een diner op dinsdag 9 juni. De 
regio zet hiervoor een aanbesteding uit, wij 
zoeken een ondernemer die een écht Westfries 
diner voor 1600 gemeentebestuurders tot een 
succes kan maken.

OPDRACHT
Voor de organisatie van het diner doet regio West-
friesland een beroep op een gedreven, ervaren 
ondernemer. De opdracht is het bereiden en serveren 
van een origineel, écht Westfries diner aan 1600 

Het gemeentehuis van Opmeer is van maandag tot 
en met donderdag doorlopend telefonisch bereikbaar 
tussen 09.00 en 17.00 uur. Op vrijdag is dat tussen 
09.00 en 12.00 uur. 

Wij werken uitsluitend op afspraak, waardoor u nooit 
lang hoeft te wachten. Via www.opmeer.nl kunt u 24/7 
een afspraak inplannen. Dit kan voor de afdeling 
Burgerzaken ook op donderdagavond tussen 18.00 en 
20.00 uur. 

Het is niet altijd nodig om naar het gemeentehuis 
te komen, op www.opmeer.nl kunt u ook veel zaken 
regelen.

Julia kreeg van wethouder sociaal domein Robert Tesselaar een VVV-bon als blijk van waardering en steuntje in de rug.

Zwerfvuil?
Ruim het gewoon op.

HEEFT U EEN KLACHT OVER DE GEMEENTE OPMEER?
Als u niet tevreden bent over onze dienstverlening, dan 
kunt u een klacht indienen bij de gemeente Opmeer. 
Dat kan op drie manieren:
•    Telefonisch, bel 0226 - 363 333 en vraag naar  

mevrouw E. Bruijn. Zij is bereikbaar op maandag, 
woensdag en donderdag tot 14.15 uur. Ook als u 
hulp nodig heeft bij het formuleren van uw klacht, 
kan zij u helpen.     

•    Schriftelijk, stuur een brief of e-mail naar de  
gemeente Opmeer, Postbus 199, 1715 ZK Opmeer, 
e-mail gemeente@opmeer.nl

•    Online, vul het formulier in op www.opmeer.nl, 
zoek op ‘klacht indienen’. 

gasten. Ondernemers lezen alles over een informatie-
bijeenkomst op 9 december, de opdracht, aanbe-
steding en inschrijving via de website 
https://regiowestfriesland.nl/vngdiner
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over de scheiding bij zichzelf kunnen herkennen en 
deze te uiten. De workshop is bedoeld voor kinderen 
tussen de 6 en 12 jaar. 

APARTE OUDERBIJEENKOMST
Voorafgaand aan de workshop vindt een aparte ou-
derbijeenkomst plaats. Ouders krijgen dan informa-
tie over wat een echtscheiding betekent voor een 
kind. Daarnaast geeft de trainer tips om op de juis-
te manier in gesprek te gaan met hun kind over de 
echtscheiding. 

WAAR, WANNEER EN KOSTEN
Ouderbijeenkomst: donderdag 3 oktober 2019 van 
20.00 – 21.00 uur
Workshop voor de kinderen: zaterdag 
5 oktober 2019 van 09.00 – 12.30 uur

Locatie: wijksteunpunt De Schakel in Spanbroek
Kosten: de gemeente Opmeer biedt deze workshop 
gratis aan.

AANMELDEN EN MEER INFORMATIE
Aanmelden kan op www.ggdhn.nl/cursussen. 

BEKENDMAKINGEN

OMGEVINGSVERGUNNING (WABO)
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
datum ontvangst perceel aard activiteit
31-08-2019 Barnsteen 12, Hoogwoud Realiseren houten beschoeiing
02-09-2019 Kaag 19a, Spanbroek  Plaatsen tijdelijke woonunits voor 

bewoning door arbeidsmigranten
04-09-2019 Weidehof 1, Spanbroek Brandveilig gebruik woonzorgcentrum

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen bezwaar indienen.

Liever eerst 
een persoonlijk 
gesprek? 
Ouders/opvoeders die liever (eerst) een per-
soonlijk gesprek hebben, kunnen een afspraak 
maken bij het opvoedspreekuur in de buurt. 
Ook voor andere opvoedvragen kunnen zij hier 
terecht. Bel 088 – 0100555 voor een afspraak. 

Zwerfvuil?
Ruim het
gewoon op.

Voor kinderen uit groep 5 en 6

Weerbaarheidstraining Rots en Water
Heb je een kind die onzeker is, stress voelt of groepsdruk ervaart? Of wordt je kind gepest? Dan is 
de weerbaarheidstraining Rots en Water misschien een goede training voor je kind. De training 
start op 29 oktober in de gymzaal aan de Meibloem in Opmeer. 
 
WERKEN AAN HET ZELFVERTROUWEN
In acht weken krijgen de kinderen handvatten zodat ze leren omgaan met stress, groepsdruk en pestgedrag. 
Belangrijk in de training is de lichaamstaal. Door te werken aan het zelfvertrouwen leren de kinderen zich beter 
te uiten. Ook wordt er getraind op simpele verdedigings- en bevrijdingstechnieken.

WANNEER, WANNEER EN KOSTEN
Data: dinsdag 29 oktober, 5, 12 19 en 26 november en 3, 10 en 17 december.
Tijd: 15.30 – 16.30 uur.
Locatie: Gymzaal Opmeer, Meibloem 4, 1716 VA Opmeer.
Kosten: de gemeente Opmeer biedt deze training gratis aan.

AANMELDEN OF MEER INFORMATIE
Aanmelden kan op www.ggdhn.nl/cursussen.

DONDERDAG
21 NOVEMBER 2019

BEKENDMAKINGEN

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
datum ontvangst  perceel  aard activiteit
11-11-2019 Pinksterbloem 2, Opmeer  Het realiseren van een garage.
12-11-2019 Spanbroekerweg 120, Spanbroek Het bouwen van een bijgebouw 
   en berging met tuinkamer
Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen bezwaar indienen.

Verleende reguliere omgevingsvergunningen
datum verzonden  perceel  aard activiteit
20-11-2019 Pade 10, Opmeer   Het vergroten van een dakkapel aan de  
   voorzijde van de woning.
Hiertegen kunt u schriftelijk bezwaar indienen binnen 6 weken na ‘datum verzending’

Besluiten omgevingsvergunningsvrij
besluit verzonden op  perceel  aard activiteit
4-11-2019 Plevier 9, Spanbroek  Het realiseren van een aanbouw en garage.
Hiertegen kunt u schriftelijk bezwaar indienen binnen 6 weken na ‘datum verzending’

Bezwaar
Bent u het niet eens met dit besluit dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de gemeente Opmeer. Let u erop 
dat u het bezwaar indient binnen zes weken na bekendmaking. In het ondertekende bezwaarschrift moet staan: 
naam en adres van degene die het stuurt, de datum en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar-
schrift zich richt. Ook moet de bezwaarmaker de redenen vermelden waarom hij/zij het niet eens is met besluit.

OMGEVINGSVERGUNNING (WABO) BESLUIT ADRES OP TE NEMEN ALS: VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE BESTEMMING

Naam Geboortedatum Adres  Datum publicatie
Mw. R. Rostaş 11-05-1966 Oeverwal 54, 1718 DA, Hoogwoud  21-11-2019
Dhr. S. Rostaş 22-09-1996 Oeverwal 54, 1718 DA, Hoogwoud  21-11-2019
Mw. R.N. Rostaş 31-01-2001 Oeverwal 54, 1718 DA, Hoogwoud  21-11-2019
Dhr. V. Rostaş 28-10-1999 Oeverwal 54, 1718 DA, Hoogwoud  21-11-2019
Dhr. V. Rostaş 23-03-1963 Oeverwal 54, 1718 DA, Hoogwoud  21-11-2019

Uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken is gebleken dat onderstaande personen niet woonachtig zijn op het 
adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven. Het college van burgemeester en 
wethouders heeft besloten om uw adresgegevens als onbekend op te nemen in de BRP. Dit houdt in dat uw 
vertrek naar een onbekend land wordt geregistreerd. Dit kan gevolgen hebben voor uw recht op overheids-
voorzieningen en -diensten.
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