NIEUWS
VAN DE GEMEENTE OPMEER

HuiswerkLAB in de Bibliotheek Opmeer

Seniorendag 2018
Muziek en cultuur in je leven

De Seniorendag Opmeer wordt dit jaar georganiseerd op donderdag 25 oktober 2018 in
wijksteunpunt De Lindehof in Hoogwoud. Het thema is Muziek en Cultuur in je leven.
PROGRAMMA
10.00 uur

Welkom
Op reis door je lichaam: begin bij jezelf
Gepresenteerd door Annemarie van Oostrum
Workshops en puzzeltocht

12.30 uur

Pauze en gelegenheid om bij te praten. U kunt voor 6 euro gebruikmaken van de lunch

13.30 uur

Cultuur in Cambodja en Vietnam, gepresenteerd door Gea en Harry
Optreden van Charlotte Glorie, muziek en acts

16.00 uur
Loop je vaak vast tijdens het maken van je huiswerk? En kun je wel wat inhoudelijke ondersteuning
gebruiken? Kom dan vanaf woensdag 7 november van 14.00 tot 17.00 uur naar HuiswerkLAB in de
Bibliotheek Opmeer.
HUISWERKLAB
HuiswerkLAB is voor leerlingen vanaf groep 7 van de
basisschool tot de laatste klas van het voortgezet onderwijs. Leerlingen kunnen terecht voor huiswerkbegeleiding met de nodige inhoudelijke ondersteuning.

Daarnaast kunnen leerlingen gebruik maken van de
boeken, computers en printer van de Bibliotheek.
STUDIEHULP
Je krijgt ondersteuning van een getrainde vrijwilliger
van de bibliotheek en wanneer blijkt dat je nog méér
hulp nodig hebt dan kun je, gemakkelijk bijles krijgen van Studiehulp Montijn. Samen huiswerk maken
heeft ook veel voordelen. Allereest is het natuurlijk
gezelliger! En je kunt tijdens het leren elkaar helpen
en overhoren.

Uw paspoort, ID-kaart en rijbewijs
Veilig en betrouwbaar bezorgd voor 4,95 euro!
Uw paspoort, ID-kaart of rijbewijs bezorgd krijgen waar én wanneer u wilt? Het kan! Hoe? Bij
de aanvraag van uw nieuw document geeft u
aan dat u het document wenst te laten bezorgen. Als uw paspoort, ID-kaart en rijbewijs ge-

reed is, krijgt u een seintje en vervolgens kunt
u zelf de afspraak inplannen. Het bezorgbedrijf
Dynasure bezorgt het document veilig en betrouwbaar, u hoeft de deur dus niet meer uit!

Zorgaanbieder ’s Heeren Loo neemt
GGZ-cliënten over van Huis vol Compassie
Met terugwerkende kracht, vanaf 1 oktober 2018,
neemt zorgorganisatie ’s Heeren Loo de GGZ-zorg
over van Huis vol Compassie. Kinderen en jongeren die in Zwaag behandeld worden, behouden hun
zorg, en ook op die locatie. ’s Heeren Loo neemt in
Noord-Holland alle 570 cliënten over, waarvan ongeveer 100 in Westfriesland. Zij ontvangen hierover
een brief.

KEUZEVRIJHEID ANDERE ZORGAANBIEDER
Het staat cliënten vrij om te wisselen van zorgaanbieder als zij geen gebruik willen maken van de diensten
van ’s Heeren Loo. Via de verwijzers (zoals huisarts of
gebiedsteams) in de eigen gemeente kunnen cliënten een andere zorgaanbieder kiezen.

Zwerfvuil? Ruim het gewoon op!

Afsluiting van de dag

KOMT U OOK?
Senioren uit Opmeer zijn van harte welkom op deze sfeervolle dag. Toegang is gratis!
Hebt u vragen, bel voor informatie met Tanja Harlaar, telefoon 0226 – 359 123.

BEKENDMAKINGEN
PARAPLU BESTEMMINGSPLAN PARKEERNORMEN OPMEER
Burgemeester en wethouders van Opmeer maken bekend, dat de gemeenteraad op 20 september 2018
het bestemmingsplan Paraplu bestemmingsplan parkeernormen Opmeer gewijzigd heeft vastgesteld ten
opzichte van het ontwerpplan.
Plangebied
Het plangebied betreft het grondgebied van de hele gemeente Opmeer, met uitzondering van de
plangebieden van het op 21 december 2017 vastgestelde bestemmingsplan Hoogwoud, Opmeer en
Spanbroek en de op 20 december 2012 vastgestelde beheersverordening Recreatieparken Opmeer.
Inhoud
Het bestemmingsplan regelt dat nieuwe bouw- of gebruiksactiviteiten waarbij sprake is van een
(toenemende) behoefte aan parkeergelegenheid conform de gemeentelijke parkeernormen gerealiseerd
moeten worden. Voor deze parkeernormen wordt in de planregeling verwezen naar het gemeentelijke
parkeerbeleid. Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld. De gewijzigde vaststelling heeft te maken met
een verbeterde juridische vormgeving van de planregels. De gewijzigde regels strekken er toe dat bij nieuwe
bouwactiviteiten of gebruiksactiviteiten in afwijking van de geldende bestemming eerst wordt getoetst of
de parkeerbehoefte op het eigen (bouw-)perceel kan worden gerealiseerd. Pas als blijkt dat dit niet mogelijk
is kan, onder bepaalde voorwaarden, een andere oplossing worden overwogen. De wijzigingen zijn verder
beschreven in het raadsbesluit en de daarbij behorende nota van wijziging.
Ter inzage
Het bestemmingsplan, nota van wijziging, raadsbesluit en raadsvoorstel en de daarop betrekking
hebbende stukken leggen met ingang van donderdag 18 oktober tot en met woensdag 28 november
2018 in het gemeentehuis, Klaproos 1 te Opmeer. Het bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar op de
landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl en heeft als planidentificatienummer NL.IMRO.0432.
BPPLUparkeren-VG01.
Beroep
Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van bovengenoemde termijn gedurende zes
weken schriftelijk beroep worden ingesteld door:
1) belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend, en;
2)	belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig zienswijzen bij de
gemeenteraad in te dienen;
3)	belanghebbenden voor zover het betreft de wijzigingen die door de gemeenteraad zijn aangebracht ten
opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.
Een beroepschrift kunt u sturen naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA ’s-Gravenhage. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt inwerking daags na
afloop van de beroepstermijn. Het beroep schorst de inwerkingtreding van het vastgestelde plan niet.
Wanneer sprake is van een spoedeisend belang kan degene die een beroepschrift heeft ingediend tevens
een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, op bovenstaand adres. In dat geval wordt de inwerkingtreding
van het plan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

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
17 OKTOBER 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.

VERVOLG BEKENDMAKINGEN
OMGEVINGSVERGUNNING (WABO)
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
datum ontvangst
perceel
aard activiteit
08-10-2018
Beemsterlaan 2, Hoogwoud
Plaatsen veranda
09-10-2018
Driestedenweg 34, De Weere
Plaatsen dakkapel voorzijde
Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen bezwaar indienen.

Verleende reguliere omgevingsvergunningen
datum verzonden
perceel
aard activiteit
12-10-2018
Middelweg 11, Opmeer
Uitbreiden bedrijfsgebouw
Hiertegen kunt u schriftelijk bezwaar indienen binnen 6 weken na ‘datum verzending’

