NIEUWS
VAN DE GEMEENTE OPMEER

Westfriese Waterweken

Vaar mee met de historische vaartocht
van Opmeer naar Rustenburg
Zaterdag 4 augustus kunt u meevaren met de historische vaartocht van Opmeer naar Rustenburg en
weer terug. Om 10.00 uur kunt u instappen bij de Wipbrug. En om 10.15 uur kunt u instappen bij de
wandelaarsbrug bij de ijsbaan in Spanbroek.

ONDER DE WIPBRUG
Dit jaar kunnen de bootjes ook onder de Wipbrug bij
de Lage Hoek door. En daarmee wordt een mooie
traditie in ere hersteld. Namelijk dat het brugdek op
handkracht omhoog kantelt en daarmee vrije doorgang verschaft aan de schuiten naar Spanbroek. Afgelopen voorjaar is de brug volledig in oude luister
hersteld. Daarbij zijn de oorspronkelijke karakteristieke materiaal zoveel mogelijk hergebruikt bij de
restauratie.
VAART U MEE?
Belangstellenden kunnen bij de Wipbrug instappen voor een vaartochtje naar de Gouden Karper in
Rustenburg. Neem daar eens een kijkje bij het sluisje
van Rustenburg in afwachting van de bootjes. In de
loop van de middag varen we weer terug naar Opmeer
en leggen we weer aan bij de Wipbrug. Kom op tijd.
Vol = vol.
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16 kanjers behalen hun zwemdiploma

Afgelopen zondag hebben 16 kanjers hun zwemdiploma gehaald in zwembad ’t Woudmeer.
Allemaal van harte gefeliciteerd. Dit zijn de kanjers:

Zwembad ‘t Woudmeer
Een zomervakantie vol spetterende activiteiten
• Woensdag 8 augustus: touwtrekken
• Vrijdag 10 augustus: schatduiken
• Woensdag 15 augustus: spijkerbroek hangen
De activiteiten beginnen om 14.00 uur. Meedoen is gratis. Je betaalt alleen een entreekaartje. En ’t Woudmeer heeft Free Wifi beschikbaar.
Maandag 6 augustus is het zwembad
alleen geopend voor bezoekers van de
Landbouwtentoonstelling.

Geen avondopenstelling Burgerzaken
in de zomermaanden
Van 6 tot en met 31 augustus 2018 is de afdeling
Burgerzaken op de donderdagavond gesloten. Als
het gaat om een spoedsituatie, neem dan contact met ons op. U kunt ook uw vraag stellen via
gemeente@opmeer.nl of bellen met 0226 – 363 333.

Gemeentehuis gesloten
•		Diploma A: Damian Deken, Kyana Elemans, Suhaib Alhanash, Fleur Karreman, Caitlin Knijn
•		Diploma B: Jeffrey Conijn, Rick Vlaar, Dominique Feringa, Bor Hagen, Sten Hagen, Yvette Bakker,
Malva Khahil, Mohamad Alhanash
•		Diploma Snorkel 1: Isabel Huijberts
•		Diploma Survival 1: Marij Jonker, Elvy Kocks

Vanwege de vakantieperiode vervalt de
gemeentepagina op
8 augustus.

Vanwege
de
Landbouwtentoonstelling is het gemeentehuis op maandag
6 augustus vanaf 12.00 uur gesloten. Op
dinsdag 7 augustus zijn we u vanaf 09.00 uur
weer graag van dienst.

U KUNT STEEDS MEER PRODUCTEN ONLINE
REGELEN
Steeds meer producten kunt u online regelen, zoals
het aangeven van een geboorte of het regelen van
een huwelijk. Ook het maken van een afspraak kunt u
online regelen via www.opmeer.nl.

Repair Café in
De Schakel
Iets stuk? Laat het maken, in plaats van het weg te
gooien. Elke eerste maandag van de maand bent u
welkom van 09.30 – 11.30 uur in het wijksteunpunt
De Schakel, Spanbroek. Adviezen en hulp van de deskundigen in het Repair Café zijn gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

BEKENDMAKINGEN
OMGEVINGSVERGUNNING (WABO)
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
datum ontvangst
perceel
23-07-2018
Graaf Willemstraat 17, Hoogwoud
25-07-2018
Plan Heerenweide fase 1d te Spanbroek
25-07-2018
Herenweg 95 a, Hoogwoud
Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen bezwaar indienen.

aard activiteit
Maken oprit
Bouwen 20 startersappartementen
Bouwen woning

VERLEENDE REGULIERE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
datum verzonden
perceel
aard activiteit
24-07-2018
Zandwerven 35, Spanbroek
Plaatsen veranda
25-07-2018
Albrecht van Beierenstraat 76, Hoogwoud
Dakkapel voorzijde
25-07-2018
Herenweg 98, Hoogwoud
Verbouwen en splitsen stolpboerderij
25-07-2018
H.J.M. Keijzerlaan 31, Spanbroek
Bouwen woning
25-07-2018
Spanbroekerweg 168, Spanbroek
Brandveilig gebruik woonzorgcentrum
26-07-2018
Burgemeester Breebaartstraat 71, Hoogwoud Vergroten woning
26-07-2018
Spanbroekerweg 31,Spanbroek
Vestigen horecabestemming
26-07-2018
Koningspade 16b, Hoogwoud
Bouwen opslagloods
Hiertegen kunt u schriftelijk bezwaar indienen binnen 6 weken na ‘datum verzending’

ALGEMENE INFORMATIE
EN OPENINGSTIJDEN
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

NIEUWS
VAN DE GEMEENTE OPMEER
OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS
Alle werkdagen van 09.00 - 12.00 uur en van 13.00 - 17.00 uur
(op vrijdag alleen ’s ochtends)
Wij werken op afspraak. U kunt een afspraak maken op
www.opmeer.nl of bel 0226 - 363 333.

VERVOLG BEKENDMAKINGEN
BESLUIT ADRES OP TE NEMEN ALS:
Vertrokken naar onbekende bestemming
Uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken is gebleken dat onderstaand persoon niet woonachtig is op het adres
waar hij in de Basisregistratie Personen (BRP) staat 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 overheidsvoorzieningen en –diensten.

Naam
Geboortedatum
Dhr. W.C.R.W. Zwaan 24-04-1990

WOENSDAG
1 AUGUSTUS 2018

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.

Adres		
Datum publicatie
Pastoor Meriusstraat 3a, 1715 VA Spanbroek 1 augustus 2018

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 bezwaarschrift
zich richt. Ook moet de bezwaarmaker de redenen vermelden waarom hij/zij het niet eens is met besluit.

