NIEUWS
VAN DE GEMEENTE OPMEER

Integraal Kind Centrum

Denk mee over de locaties in Spanbroek/Opmeer en Hoogwoud
•	
Dorpsbijeenkomst over de locatie voor het
Integraal Kind Centrum in Spanbroek/Opmeer
op 22 november van 19.30 - 21.30 uur in het
gemeentehuis
•	Dorpsbijeenkomst over de locatie voor het Integraal
Kind Centrum in Hoogwoud op 15 november van
19.30 - 21.30 uur in het gemeentehuis
De huidige schoolgebouwen in Hoogwoud, Opmeer
en Spanbroek zijn aan vervanging toe. De noodzaak
voor nieuwbouw is een kans om op twee locaties
een Integraal Kind Centrum (IKC) te maken, één in

GGZ biedt online
hulp bij kleine
klachten
GGZ NHN heeft diverse zelfhulpmodulen op de website www.ggz-nhn.nl/zelfhulp nu ook toegankelijk
gemaakt voor inwoners. De korte online trainingen
gaan over, onder andere: minder piekeren, beter
slapen, fluitend naar je werk. Er zijn in totaal 10
verschillende modulen. Deze zelfhulp via internet
werkt goed als de klachten niet te ernstig zijn. Het
volgen van een training is gratis.

Hoogwoud en één in Opmeer/Spanbroek. Waar het
IKC precies komt en hoe het gebouw het best kan
worden ingepast, dat onderzoeken we graag met de
omwonenden, ouders en andere betrokkenen.

Iemand voordragen voor een lintje?
Overal in Nederland zetten vele vrijwilligers zich in voor allerlei organisaties op sociaalmaatschappelijk gebied. Mensen die door hun inzet verenigingen draaiend houden en organisaties toegankelijk maken voor de samenleving. Deze mensen komen in aanmerking voor een
Koninklijke onderscheiding, net als ieder ander met bijzondere verdiensten voor de samen
leving. Maar dan moeten ze daarvoor wel eerst worden voorgesteld. U kunt daar voor zorgen.
Een Koninklijke onderscheiding kan worden
uitgereikt bij twee gelegenheden:
•	Tijdens de jaarlijkse ‘lintjesregen’. Dat is de
laatste werkdag voor Koningsdag.
•	Bij een bijzondere gelegenheid, zoals een
afscheid of een jubileum.

Vrijwilligers helpen een handje mee

Hertenkamp in Hoogwoud krijgt nieuw hek
Het laatste oude stuk van het hek langs de sloot
bij het hertenkamp in Hoogwoud wordt vervangen door een nieuw hekwerk. De vrijwilligers van
het hertenkamp hebben een handje meegeholpen. Zij hebben het oude hek snel en op vakkun-

dige wijze verwijderd. Deze club vrijwilligers zijn
onmisbaar voor het hertenkamp. Ze zorgen er het
hele jaar voor dat alles er netjes uitziet en houden
het welzijn van de dieren in de gaten. Bedankt vrijwilligers!

Raadsvergadering
Wij nodigen u uit om de raadsvergadering bij
te wonen op donderdag 8 november. De raads
vergadering begint om 19.00 uur en vindt plaats in
het gemeentehuis van Opmeer.
AGENDAPUNTEN
•	voorstel tot het vaststellen van de najaarsnota
2018
•	voorstel tot het vaststellen van de programma
begroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022
•	voorstel tot het vaststellen van een begrotings
wijziging 2019 Specifieke Uitkering Sport
•	voorstel tot het verstrekken van een lening en
het verlenen van subsidie aan VVS ’46

WILT U MEEDENKEN OF WILT U MEER WETEN?
Op www.opmeer.nl vindt u meer informatie.
U kunt zich daar ook aanmelden voor de dorpsbijeenkomsten.

•	voorstel tot het benoemen van
vertegenwoordigers in algemeen bestuur
gemeenschappelijke regelingen

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.

WAT MOET U DOEN?
Neem contact op met de gemeente waar de
persoon woont. Is dit de gemeente Opmeer?
Bel 0226 - 363 333 of stuur een mail
gemeente@opmeer.nl Ook voor vragen kunt u bij
ons terecht. Of kijk op www.lintjes.nl.

Bericht van het
college van B&W
Iedere week vergadert het college van
burgemeester en wethouders over beleid en
plannen. Deze week leest u over de belangrijkste besluiten van 30 oktober.
GEEN THUISZITTERS IN WESTFRIESLAND
In Nederland zijn er kinderen met vaak uiteenlopende en complexe problemen, die niet
naar school kunnen. Soms omdat er geen plek
is, soms omdat het kind op school niet goed
functioneert. De gemeente Opmeer en de
zes Westfriese gemeenten gaan maatregelen
nemen zodat er in 2020 geen enkel leerplichtig kind in Westfriesland langer dan drie
maanden thuis zit zonder een passend aanbod onderwijs en/of jeugdhulp. De verbeterstappen en maatregelen hiervoor worden op
dit moment uitgewerkt.
MINDER RESTAFVAL EN HERGEBRUIK
VAN GRONDSTOFFEN
De gemeente Opmeer wil een bijdrage leveren
aan een duurzame samenleving, zodat ook de
generaties na ons een mooie plek hebben om
te wonen, te werken en te recreëren. In het
Grondstoffenplan staat beschreven hoe we in
Opmeer tot een duurzame afvalscheiding willen komen. Door optimaal afval te scheiden,
krijg je minder restafval per inwoner en meer
hergebruik van grondstoffen. In de loop van
2019 besluit de gemeenteraad op basis van
resultaten en door gesprekken met inwoners
of het huidige inzamelsysteem wordt voortgezet, geoptimaliseerd of aangepast.
GEMEENTEHUIS LANGER GEOPEND
De gemeente Opmeer werkt hard aan de
verbetering van de dienstverlening. Om
de bereikbaarheid te verbeteren, zijn per
1 november de openingstijden van het
gemeentehuis verruimd. Het gemeentehuis is
op maandag tot en met donderdag geopend
van 9.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 9.00
tot 12.00 uur. Op donderdagavond van 18.00
tot 20.00 uur is het gemeentehuis op afspraak
geopend voor Burgerzaken.

18 jaar en op zoek naar een huurwoning?
Schrijf je gratis in op
www.woonmatchwestfriesland.nl

Hondenpoep?
Gewoon opruimen!

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
7 NOVEMBER 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
OMGEVINGSVERGUNNING (WABO)
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
datum ontvangst
perceel
26-10-2018
Herenweg 38, Spanbroek
29-10-2018
Waterkant 36, Spanbroek
29-10-2018
Schoolstraat 43, Aartswoud
Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen bezwaar indienen.

KENNISGEVING MELDINGEN ARTIKEL 8.41 WET MILIEUBEHEER
aard activiteit
Verbouwen winkel tot 4 woningen
Realiseren aanbouw achterzijde
Vergroten van en bouwen van opslagloods

De Veken 104, Opmeer
In het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn voorschriften gesteld waaraan de daaronder vallende bedrijven
moeten voldoen. Deze voorschriften richten zich op de bescherming van het milieu. Wij controleren deze
bedrijven periodiek op de naleving van deze voorschriften. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN), telefoon 088-102 1300

