NIEUWS
VAN DE GEMEENTE OPMEER

Het college van Burgemeester en Wethouders stelt zich voor

Deze week wethouder Bram Beemster
Bram is 33 jaar en verantwoordelijk voor de portefeuille ruimtelijke ordening, duurzaamheid,
milieu, afvalverwerking, riolering, verkeer en vervoer, volkshuisvesting en woningbedrijf, be
heer openbare ruimte en de omgevingswet. Bram is contact wethouder voor de kernen Opmeer,
Zandwerven en Wadway.
vraagt ons goed te luisteren naar de wensen van in
woners en bedrijven. Uitgangspunt moet zijn: “Ja,
mits… én natuurlijk binnen de wettelijke mogelijk
heden die we hebben. Verder zou ik graag zien dat we
slimme keuzes hebben gemaakt op het gebied van
duurzaamheid en de energietransitie. Wat dat be
treft komt er veel op gemeenten en inwoners af. Het
is zaak stap voor stap aan de slag te gaan met deze
veelzijdige onderwerpen. Naar mijn mening moeten
we kiezen voor acties die echt resultaat opleveren,
zodat we onze gemeente met een gerust hart door
kunnen geven aan de generaties die volgen.”

WAT WIL JE HEBBEN BEREIKT OVER 4 JAAR?
“Mijn taakveld is breed en over alles wil ik wel iets
zeggen. Maar over vier jaar hoop ik te hebben bereikt
dat onze inwoners en bedrijven zien dat de gemeen
telijke dienstverlening op het gebied van vergun
ningverlening verder is verbeterd. De Omgevingswet

WAT DRIJFT JOU?
“Mijn passie voor de publieke zaak. Daarnaast de we
tenschap dat ik als wethouder werk voor een unieke
gemeente. Gemeente Opmeer is mijn thuis en heeft
een bijzonder hechte gemeenschap. Het voelt als een
voorrecht mij daarvoor in te mogen zetten.”
WELKE GEMEENTELIJKE REGEL ZOU JIJ DIRECT
WILLEN AFSCHAFFEN?
“Geen. Regels zijn er niet voor niets. Ze ordenen onze
maatschappij. Het gaat wat mij betreft vooral om de

Inloopspreekuren
Hebt u hulp nodig bij het invullen van een formulier? Of wilt u uw administratie weer op orde
krijgen? Heeft u een vraag over opvoeden en opgroeien? Of wilt u uw kind helpen om beter om
te gaan met zakgeld? Al deze vragen kunt u stellen aan het Wijkteam Opmeer.
WAAR & WANNEER
• Hoogwoud, Wijkcentrum De Lindehof: 27 september, 11 en 25 oktober van 11.00 tot 12.00 uur
• Spanbroek, Wijkcentrum De Schakel: 20 september, 4 en 18 oktober van 11.00 tot 12.00 uur

manier waarop je die regels toepast en uitlegt. Met
mijn juridische achtergrond helpt het hopelijk dat
ik die regels goed kan vertalen naar de belevings
wereld van inwoners en hen van daaruit goed
kan adviseren.”
WAAR BEN JE NU MEE BEZIG
“Ik ben op dit moment bezig met de voorbereiding
van een commissievergadering van volgende week.
Op de agenda staan onder andere de beantwoor
ding van vragen over de organisatiestructuur van het
Centrale Afvalverwijderingsbedrijf West-Friesland
(CAW) en de Huisvuilcentrale (HVC) op de agenda. En
er wordt een plan behandeld om de verkeersveilig
heid van de Westfriesedijk te verbeteren.”
DE JONGSTE VAN DE DRIE WETHOUDERS. WAT
GA JIJ DOEN OM MEER JONGEREN BIJ DE POLITIEK TE BETREKKEN?
“Ik hoop dat mijn wethouderschap de gemeentelijke
politiek ook voor jongeren interessant maakt. Er zijn
voldoende jongeren met het hart op de goede plaats,
gevoel voor de publieke taak en de motivatie iets
voor onze gemeenschap te betekenen. Kijk bijvoor
beeld naar onze vrijwilligersorganisaties. Het enige
wat ik kan doen om te laten zien hoe aantrekkelijk
een job in de gemeentelijke politiek is, is door daar
mee naar buiten te treden, de gemeentelijke politiek
laagdrempelig te maken en mijn werk goed te doen.”

Zaterdag 10 november is de Dag van de
Mantelzorg. Het programma voor deze
leuke en interessante dag voor mantel
zorgers is bijna rond. Staat u geregistreerd
als mantelzorger dan ontvangt u hiervoor een
uitnodiging. Bent u nog niet geregistreerd
doe dit dan voor 1 oktober 2018!

SPREEKRECHT
Het is voor een ieder mogelijk de raadsleden
toe te spreken. Wilt u dit dan uiterlijk 4 uur
voor aanvang van de vergadering kenbaar
maken? Aan het spreekrecht zijn voorwaarden
verbonden. Voor meer informatie, kunt u
contact opnemen met de gemeente
Opmeer, telefoon 0226 - 363 333, e-mail
gemeente@opmeer.nl.

NIEUW BEREGENINGSSYSTEEM VOOR
SPORTVELDEN
De afgelopen zomer hebben de medewerkers
van de afdeling Groen het druk gehad om de
(sport)velden in goede conditie te houden.
De beregening was arbeidsintensief en
werd bemoeilijkt omdat het huidige buizen
systeem verouderd is (25 jaar oud). Het
college is akkoord met de aanschaf van een
nieuw systeem.
VERKOOP 19 VRIJE SECTOR KAVELS
HEERENWEIDE
Op 30 juni 2018 is op het kantoor van
Taams Makelaardij in Spanbroek een start ge
maakt met de verkoop van 19 vrije sector ka
vels. De verkoopdag werd druk bezocht en
inmiddels zijn er vijf kavels verkocht en vijf
kavels zijn er onder optie genomen. De ver
koop verloopt dus voorspoedig.

MANTELZORGWAARDERING
Als u geregistreerd bent dan komt u ook in aan
merking voor de mantelzorgwaardering. De waarde
ring is dit jaar een geldbedrag dat u naar eigen idee
kunt besteden. Aanmelden kan via het formulier op
www.opmeer.nl/zorg-en-ondersteuning of bel met
0226 - 363 333 en vraag naar mevrouw Vlaar van
de afdeling Zorg en Welzijn.

Workshop: Praten met je baby
voor ouders/opvoeders van baby’s van 6 weken
tot 1 jaar. Baby’s hebben zo hun eigen manier van
praten. Wat vertellen ze eigenlijk en wat kun je
daarmee doen? Neem je baby gezellig mee.

Wij nodigen u uit om de raadsvergadering bij te wonen op donderdag 20 september. De raads
vergadering begint om 20.00 uur en vindt plaats in het gemeentehuis van Opmeer.
AGENDAPUNTEN
•	Voorstel tot het verstrekken van een lening en het
verlenen van subsidie aan DWB voor installatie van
een douchesysteem en aanpassing waterleiding
•	Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op
de tweede begrotingswijziging van de RUD NHN
•	Voorstel tot het vaststellen van het bestemmings
plan Paraplubestemmingsplan Parkeernormen
Opmeer
•	Voorstel tot het vaststellen van het
bestemmingsplan Ruimte voor ruimteregeling
Spanbroekerweg 231a te Spanbroek
•	Voorstel tot het vaststellen van het coalitieakkoord
Opmeer vernieuwd verder en de inwoners centraal

Iedere week vergadert het college van
burgemeester en wethouders over
beleid en plannen. Deze week leest u
over de belangrijkste besluiten van
11 september 2018.

Zorgt u voor iemand in
uw omgeving?

Kunt u niet naar het spreekuur komen, neem dan contact op met het Wijkteam Opmeer en
maak een afspraak. Zij kunnen ook naar u toekomen. Kijk voor meer informatie op
www.opmeer.nl/zorg-en-ondersteuning

Raadsvergadering

Bericht van het
college van B&W

Komt u naar de leukste workshop? Uw kindje mag
mee! De workshop ‘Praten met je baby’ is bedoeld

Heeft u al gestemd?

De Lastdrager
genomineerd voor de
Molenprijs 2018

MEER WETEN?
De workshop wordt gehouden op 18 oktober van
10.30 - 11.30 uur in het wijkcentrum De Schakel
in Spanbroek. De workshop is gratis. Kijk op
www.ggdnhn.nl/cursussen.

Meelmolen De Lastdrager in Hoogwoud is ge
nomineerd voor de Molenprijs 2018. Aan de
hoofdprijs hangt een bedrag van 95 mille. En zij
hebben dit geld hard nodig voor de restauratie.
Heeft u nog niet gestemd? Dat kan nog tot 1 oktober
op www.molenprijs.nl/lastdrager.
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EN OPENINGSTIJDEN

NIEUWS
VAN DE GEMEENTE OPMEER

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

WOENSDAG
19 SEPTEMBER 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.

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.

BEKENDMAKINGEN
OMGEVINGSVERGUNNING (WABO)
Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
besluit verzonden op perceel
aard activiteit
17-09-2018
De Veken 104, Opmeer
Vestigen metaalconstructie- en lasbedrijf
VOORNEMEN ADRES OP TE NEMEN ALS:
Vertrokken naar onbekende bestemming
Uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken is gebleken dat onderstaande persoon niet woonachtig is op
het adres waar hij in de Basisregistratie Personen (BRP) staat ingeschreven. Het college van Burgemeester
en Wethouders heeft het voornemen 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
Dhr. R. Ismail

Geboortedatum
27-08-1991

Adres
Schoolstraat 36f, 1719 AW Aartswoud

Datum publicatie
19-09-2018

U wordt in de gelegenheid gesteld te reageren op dit voornemen. Op grond van artikel 2.47 Wet BRP
bent u verplicht om inlichtingen te verstrekken. Ook kunt u alsnog binnen twee weken aangifte doen van
uw verhuizing. Als wij binnen twee weken geen reactie van u ontvangen zijn wij verplicht bovenstaand
voornemen uit te voeren. Dit staat in artikel 2.22 van de Wet BRP. U kunt uw zienswijze schrijven naar:
Burgemeester en Wethouders van Opmeer, Postbus 199, 1715 ZK Spanbroek.

BESLUIT ADRES OP TE NEMEN ALS:
Vertrokken naar onbekende bestemming
Uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken is gebleken dat onderstaande personen niet woonachtig zijn op
het adres waar 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
overheidsvoorzieningen en –diensten.
Naam
Dhr. D.L. Mucha
Dhr. P. Tancoš
Dhr. M. Beñak

Geboortedatum
14-02-1989
28-07-1998
16-01-1978

Adres
Koninginneweg 71, 1716 DG Opmeer
De Dreef 3 C045, 1716 KK Opmeer
De Dreef 3 C045, 1716 KK Opmeer

Datum publicatie
19-09-2018
19-09-2018
19-09-2018

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.

