NIEUWS
VAN DE GEMEENTE OPMEER

Voor ouders met pubers!

Geen avond
openstelling
Burgerzaken
In de weken van 6 augustus tot en met
31 augustus 2018, is Burgerzaken op de
donderdagavond gesloten.

De gemeente Opmeer biedt in samenwerking
met Theatergroep PlayBack de interactieve
thema-avond ‘Onder Invloed’ aan, speciaal voor
ouders met pubers. Een feest der herkenning,
maar bovenal een ouderavond gericht op communicatie tussen ouders en hun pubers, over
het gebruik van alcohol- en/of drugs.

Zet het in uw agenda: ‘Onder Invloed’ op 11 oktober,
van 20.00 - 21.30 uur (inloop vanaf 19.30 uur) in
Jongerencentrum Pardoes in Hoogwoud.
Aanmelden kan al via gemeente@opmeer.nl, vermeld a.u.b. met hoeveel personen u komt. Er zijn
geen kosten aan verbonden. Kijk voor meer informatie op www.tgplayback.nl/onderinvloed.

Veel zaken kunt u ook online regelen, zoals
het aangeven van een geboorte of het
regelen van een huwelijk. Maar ook voor
het maken van een afspraak kunt op
www.opmeer.nl terecht. U kunt ook bellen
met 0226 - 363 333 of uw vraag stellen via
gemeente@opmeer.nl.

35.000E BEZOEKER
Op donderdagochtend 16 augustus kwam
Baris Kalkan uit Opmeer nietsvermoedend het
zwembad binnen. Baris werd echter gelijk in
een extra zomerzonnetje gezet, want hij was
de 35.000e bezoeker van het zwembad dit jaar.
Gefeliciteerd Baris!

Tijdens Zomerpop worden willekeurige metingen
gedaan door gemeente en de RUD én er wordt een
continu geluidmeter geïnstalleerd in de buurt van
het festival.
De organisatie maakt voor het toezicht gebruik
van geluidsbureau DB Control. Dit bureau heeft veel
ervaring met muziekfestivals, dus naar verwachting
zou de overlast minder moeten zijn en blijft alles
binnen de opgestelde normen.
Ervaart u overlast tijdens Zomerpop meldt dit dan bij:
RegioControl 0226 - 360 200, zij nemen dan contact
op met de toezichthouders.

De Wipbrug in de Lage Hoek is
door Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier (HHNK) in samenwerking met gemeente Opmeer gerestaureerd en beweegbaar gemaakt. Speciaal
voor de Westfriese waterweken is de brug
begin augustus eenmalig voor doorvaart
geopend geweest.

DIPLOMAZWEMMEN
Zaterdag 18 augustus werd er weer hard gewerkt
aan het behalen van zwemdiploma’s. Wij kunnen
gelukkig weer een aantal kinderen feliciteren:
Diploma A: Xavier Alberts
Diploma B: D amian Deken, Fleur Karreman,
Kjell Bankert, Suhaib Alhanash
Snorkelen 1: Ayden Kalhan, Lincy Groeneweg

Snorkelen 2: Baris Kalhan
Allemaal van harte gefeliciteerd!
Kijk op www.zwembadopmeer.nl of op
www.facebook.com/zwembadwoudmeer naar
alle leuke activiteiten, zoals het kussengevecht op
29 augustus. Of kom gewoon lekker zwemmen in
’t Woudmeer.

Raads-/coalitieprogramma

De coalitiepartijen, CDA, DSV en VVD hebben het

Naar aanleiding van meldingen, ervaringen
en toetsingen vanuit 2017 wordt de
controle op de geluidsnormen tijdens het
Zomerpopfestival aangescherpt.

Afrondende
werkzaamheden
Wipbrug

Zwembadnieuwtjes

Het college schrijft geen eigen collegeprogramma, maar werkt vanuit het coalitie
akkoord / raadsprogramma. Het college vindt
het belangrijk dat inwoners op de hoogte
zijn van de plannen die daar in staan, en dat
inwoners mee kunnen denken.

Geluidsnormen
Zomerpop

concept coalitieakkoord 2018-2022 (raadsprogramma) opgesteld. Raad en college vragen u om het
programma, of alleen dát deel dat uw interesse
heeft, door te lezen.
En heeft u een mening over de inhoud, of heeft u
vragen, geef die dan vóór 10 september 2018 door
aan de heer Nico Bosch via njjm.bosch14@gmail.com.

Nico is contactpersoon namens de drie coalitie
partijen.
De verwachting is dat het concept coalitieakkoord
op donderdag 20 september 2018 besproken wordt
in de gemeenteraad. Het coalitieakkoord / raads
programma 2018-2022 vindt u op www.opmeer.nl.

De gemeente en HHNK zijn nog in overleg
over een eenvoudige en veilige wijze van zelf
bediening van de brug. Er moeten door beide
partijen hiervoor nog enkele werkzaamheden
uitgevoerd worden. Ook moeten er nog af
spraken worden gemaakt over het op slot doen
van de brug in de avonduren. Als dit geregeld
is, kan de brug in het vaarseizoen handmatig
bediend worden door de vaarrecreant. Helaas
vergen deze laatste zaken nog wel wat tijd en
daarom kan dit vaarseizoen de brug nog niet in
bedrijf worden genomen.
De gemeente neemt het beheer van de brug
over van het HHNK zodra alles is geregeld.
Als straks de brug weer wipt, is hiermee het
vaarroutenetwerk in de omgeving van Opmeer
uitgebreid, een lang gekoesterde wens.

Zorgkalender Opmeer
Op www.opmeer.nl/zorg-en-ondersteuning
vindt u de kalender. Op de kalender vindt u informatie over diverse workshops, bijeenkomsten en inloopspreekuren. Neem eens een
kijkje, misschien zit er iets voor u tussen.

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.

WOENSDAG
22 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.

BEKENDMAKINGEN
BEKENDMAKINGEN
Inspraak voorontwerp-bestemmingsplan “Herziening Aartswoud, De Weere en De Gouwe 2018”
Burgemeester en wethouders van Opmeer maken bekend, dat op grond van de gemeentelijke
inspraakverordening het voorontwerp-bestemmingsplan “Herziening Aartswoud, De Weere en
De Gouwe 2018” ter inzage ligt.
Plangebied
Het plangebied omvat de bebouwde kommen van de kernen Aartswoud, De Weere en De Gouwe, gelegen
in de gemeente Opmeer. De plangrens is afgestemd op de grens van het rondom geldende en actuele
bestemmingsplan “Landelijk Gebied Opmeer 2014” (vastgesteld op 5 november 2015).
Inhoud
Met het nieuwe plan wordt het bestaande bestemmingsplan “Aartswoud, De Weere en De Gouwe” uit 2006
geactualiseerd. Het bestemmingsplan “Herziening Aartswoud, De Weere en De Gouwe 2018” heeft als doel
om voor de huidige situatie in deze drie kernen een actuele en uniforme juridisch-planologische regeling te
treffen. Het plan bevat verder mogelijkheden voor het toestaan van nevenactiviteiten bij agrarische bedrijven
en woningen en een wijzigingsregeling voor het toestaan van bepaalde functieveranderingen.
Terinzagelegging
Het schriftelijke voorontwerp-bestemmingsplan “Herziening Aartswoud, De Weere en De Gouwe 2018” ligt
met ingang van donderdag 23 augustus 2018 gedurende 6 weken op werkdagen ter inzage van 09:00 tot
17:00 uur (op vrijdag tot 12.00 uur) en op donderdagavond van 18:00 tot 20:00 uur bij de publieksbalie in het
gemeentehuis, Klaproos 1 te Opmeer. Ook is het voorontwerp-bestemmingsplan digitaal raadpleegbaar via
www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer NL.IMRO.0432BPHAWG2017-VO01.
Verder is er over dit voorontwerp-bestemmingsplan een inloopavond. Deze avond wordt gehouden op
donderdag 30 augustus 2018 van 18.00 - 21.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Opmeer,

Klaproos 1. Ook tijdens de inloopavond kan het voorontwerp-bestemmingsplan worden bekeken en er kan dan
aan een medewerker van de gemeente om een toelichting worden gevraagd. Er is geen algemene presentatie.
Als u gebruik wilt maken van deze inloopavond wordt u verzocht om uw komst vooraf door te geven. Dit in
verband met de planning. U kunt uw aanwezigheid doorgeven via efijma@opmeer.nl Een opgave van naam en
adres is hierbij voldoende.
Inspraakreactie
Ingezetenen van de gemeente Opmeer en zij die een belang hebben, kunnen tijdens de termijn van de
terinzagelegging een inspraakreactie over het voorontwerp-bestemmingsplan “Herziening Aartswoud,
De Weere en De Gouwe 2018” indienen. In de brief dient helder en gemotiveerd te worden aangegeven
op welke punten en waarom tot aanpassing moet worden overgegaan. De brief dient te worden gericht
aan het college van burgemeester en wethouders van Opmeer, Postbus 199, 1715 ZK te Spanbroek (graag
‘inspraakreactie’ vermelden op brief).
OMGEVINGSVERGUNNINGEN (WABO)
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
datum ontvangst
perceel
aard activiteit
18-08-2018
Herenweg 57, Hoogwoud
Plaatsen reclame
Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen bezwaar indienen.
Verleende reguliere omgevingsvergunningen
datum verzonden
perceel
aard activiteit
21-08-2018
Heerenvest 24, Spanbroek	Bouwen woning, geluidwerende
erfafscheiding en maken uitweg
Hiertegen kunt u schriftelijk bezwaar indienen binnen 6 weken na ‘datum verzending’.

