NIEUWS
VAN DE GEMEENTE OPMEER

Brandpreventieweken

Jonge ouders in Opmeer krijgen speciaal geboortekoffertje
De familie Groot kreeg vorige week kraambezoek van
burgemeester Nijpels. Maar dat gebeurde met een
reden. De familie Groot kreeg namelijk van burgemeester Nijpels het speciale brandweer-geboortekoffertje. In dat koffertje zit een brandmelder, een
slabbetje en handige tips om een brand te voorkomen. In het kader van de brandpreventieweken hebben alle ouders, die in oktober een kindje hebben
gekregen, zo’n geboortekoffertje gekregen.
MEER KANS OP BRAND BIJ JONGE GEZINNEN
Uit onderzoek blijkt dat die groep mensen eerder het
slachtoffer wordt van een woningbrand dan andere leeftijdsgroepen. Tegelijkertijd lijken jonge mensen zich minder bewust van de risico’s. Vandaar dat
de Brandpreventieweken zich dit jaar op deze groep
richten. Jonge ouders gebruiken bijvoorbeeld veel
elektrische apparaten met een hoog brandrisico,
zoals een wasdroger.
Daarnaast is er in een druk gezin vaak minder tijd om
na te denken over de risico’s op een brand. Uit een
steekproef die brandweer heeft gehouden, blijkt bijvoorbeeld dat 40 procent van de jonge ouders het
filter van een wasdroger niet na iedere droogbeurt
schoonmaakt. Terwijl dat probleem in de top drie
staat van veroorzakers van brand. Ook opladers die

Besluiten van de raad
Op donderdag 8 november 2018 werd er een
raadsvergadering gehouden in het gemeentehuis van Opmeer. De volgende besluiten zijn
door de raad genomen:
• de najaarsnota 2018 is vastgesteld
•	de programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 is vastgesteld
•	er is een begrotingswijziging 2019 Specifieke
Uitkering Sport vastgesteld
•	er is een lening en subsidie beschikbaar gesteld aan VVS ’46
•	er zijn vertegenwoordigers benoemd in de het
algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regelingen
De raadsbesluiten en eventuele moties en amendementen zijn na te lezen op
www.opmeer.nl.

Iedere week vergadert het college van burgemeester en wethouders over beleid en plannen. Deze week leest u over de belangrijkste
besluiten van 6 november.

Burgemeester Nijpels overhandigt aan de ouders van Tess Groot het brandweergeboortekoffertje
in het stopcontact blijven zitten, zijn een risico voor
een binnenbrand.
WIE BRENGT DE KINDEREN IN VEILIGHEID?
En dat bewustzijn is waar het de brandweer om te
doen is. De helft van de jonge ouders blijkt vooraf
niet te bespreken wie bij brand welke kinderen in veiligheid brengt. Als er brand uitbreekt, weet dan hoe
je een beginnende brand kunt blussen. Weet ook
wanneer je een brand niet moet blussen en je direct
moet vluchten en hoe je moet vluchten. En zo hamert

de brandweer op nog wel meer maatregelen die je
kunt nemen om brand te voorkomen of dat je kordaat
handelt als er wél brand uitbreekt. Rookmelders testen en ze zo plaatsen dat je ze ook hoort als deuren
zijn gesloten.
Doe de online test
Op www.brandwondenstichting.nl/brandtest kunnen ouders een online test doen en ervaren hoe een
levensechte brand is.

Fris of verrot zou geen keuze hoeven zijn
NIX18 is de afspraak die wettelijk ook zo is vastgelegd. Géén alcohol en niet roken voor je 18e.
En daarna? Gebruik met mate. Fris of verrot zou geen keuze hoeven zijn. Het is niet stoer om
tegen elkaar op te drinken. Nee zeggen mag. Blijf je liever fris? Top, dát is normaal. Uitleggen
hoeft niet.
Tips voor de ouders over afspraken NIX18:
• DE REGEL ‘GEEN ALCOHOL ONDER DE 18’
HELPT!
	Jongeren die regels meekrijgen, beginnen later
met drinken en drinken ook minder. Maak geen
uitzonderingen, dus ook niet af en toe.

• PRAAT MET ANDERE OUDERS
	Probeer ook afspraken met andere ouders te
maken, bijvoorbeeld over regels en toezicht bij
feestjes. Ouders staan samen sterker.

• BLIJF BETROKKEN BIJ JOUW KIND EN STEL
VRAGEN
	Verdiep je in wat jouw kind te zeggen heeft en
leg de gevaren en schadelijke gevolgen van alcoholgebruik uit en waarom de wetgeving er is.
Focus op de korte termijn risico’s.

Verboden in te rijden

Politie houdt verkeerscontroles op Lindengracht
bod om de Lindengracht in te rijden richting de
A.C. de Graafweg.
OVERTREDERS KRIJGEN BEKEURING
THUISGESTUURD
Dit heeft geresulteerd in het uitschrijven van

ESSENTAKSTERFTE SLAAT TOE IN
OPMEER
Ook in Opmeer heeft de essentaksterfte toegeslagen onder de essen. De takken sterven
af en vallen uit de bomen. In de gemeente
Opmeer staan 745 essen, waarvan 685 bomen
zijn aangetast. Per jaar kijken we welke
bomen ernstig zijn aangetast en gekapt moeten worden. Bomen die matig zijn aangetast worden gesnoeid. Het dooie hout wordt
verwijderd. Vanzelfsprekend worden er weer
nieuwe bomen aangeplant. Daarbij wordt
rekening gehouden met diversiteit in
boomsoorten.
ZORG ZOALS DE WESTFRIES HET WIL
KRIJGT EEN FINANCIËLE BIJDRAGE
Zorg Zoals de Westfries het Wil is een burgerplatform dat zich inzet voor meer inspraak van
inwoners over alle vormen van zorg en welzijn
in Westfriesland. Het gaat dan om zorg dat
geleverd of vergoed wordt door gemeenten,
zorgaanbieders, verzekeraars, zieken
huizen
en huisartsen. Opmeer en de zes andere
Westfriese gemeenten ondersteunen dit initiatief met een bijdrage van 20.000 euro.

Enquête

Honden
loslopen of aan
de lijn?
In de afgelopen weken hebben we een online enquête gehouden over het losloopgebied
van honden op het recreatieterrein De Weijver.
Ruim 200 enquêtes zijn ingevuld. Bedankt voor
uw reactie. De gemeenteraad bespreekt op
13 december de resultaten van de enquête.

U kunt daar tevens de volledige vergadering terugluisteren, per agendapunt of per spreker.

Na klachten van omwonenden, de Dorpsraad en
de gemeente heeft de politie in de afgelopen
drie weken gecontroleerd op de Lindengracht in
Opmeer.
Bestuurders van motorvoertuigen die komen van
de Koninginneweg negeren namelijk het ver-

Bericht van het
college van B&W

12 bekeuringen. De overtreders zijn aangemeld
bij het CJIB die een betalingsverzoek doen van
140 euro plus 9 euro administratiekosten.

Naar 1
twitteraccount
Het twitteraccount van het Wijkteam
Opmeer, @wijkteamopmeer, wordt per
1-12-2018 samengevoegd met het twitter
account van de gemeente. Op de hoogte blijven via korte en snelle berichtgeving, volg
ons op twitter @gem_opmeer.

ALGEMENE INFORMATIE
EN OPENINGSTIJDEN
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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.

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
14 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.

Touwtjespring Challenge

Een dynamische schooldag op de Bonifatiusschool
Tijdens de Nationale Sportweek in september organiseerde Team Sportservice West-Friesland voor basisscholen een Touwtjespring Challenge. Dankzij meester
Lars, die een filmpje opstuurde van de kinderen van
groep 3 en 4, heeft de Bonifatiusschool de 3e prijs gewonnen: een Beweegbox! De prijs werd uitgereikt
door wethouder Robert Tesselaar. Hij benadrukte het
belang van bewegen en vooral ook het plezier in een
leven lang sport. Ook de jeugd- en locoburgemeester

van Opmeer waren aanwezig om de kinderen toe te
lichten wat ze nu precies gewonnen hadden.
KINDEREN UITDAGEN OM BUITEN TE SPELEN
Kinderen uitdagen om meer buiten te spelen, samen
te werken aan het groepsgevoel en vooral actief bezig
te zijn. Met dat doel voor ogen werden er door de bewegingsconsulenten van Team Sportservice op basisscholen springtouwtjes uitgedeeld. Scholen konden

een filmpje insturen en de groep met de meeste sprongen. De Bonifatiusschool kwam als derde uit de bus. De
kinderen van de groepen 3 en 4 hebben met elkaar zo
vaak gesprongen, dat sinds vorige week een Beweegbox in de gang staat.

die verwijzen naar de materialen in de box. Zo kunnen kinderen in de gang, of in een hoekje van de klas
korte opdrachten doen, zodat ze daarna weer geconcentreerd en met meer energie verder kunnen werken
in de klas.

BEWEEGBOX VOOR EEN DYNAMISCHE
SCHOOLDAG
In de beweegbox zitten leskaarten met opdrachten,

Met een grote zitbal, stuiterbal, frisbee, balanceerbord
of yoga-matje wordt er aan kracht, focus en evenwicht
gewerkt.

BEKENDMAKINGEN
OMGEVINGSVERGUNNING (WABO)
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
datum ontvangst
perceel
02-11-2018
A. Commandeurlaan kavel 68, Spanbroek
02-11-2018
Capellehof 2, Spanbroek
Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen bezwaar indienen.
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
ingetrokken op
perceel
07-11-2018
Waterkant 54 en 54 b,
		
Spanbroek en Lindengracht 13, Opmeer
08-11-2018
Herenweg 38, Spanbroek

aard activiteit
Bouwen woning
Vervangen bestaande reclame

aard activiteit
Realiseren appartementen met
commerciële ruimten
Verbouwen winkel tot 4 woningen

Verleende reguliere omgevingsvergunningen
datum verzonden
perceel
aard activiteit
06-11-2018
Schoolstraat 18, Spanbroek
Plaatsen overkapping
08-11-2018
Floris van Noordwijklaan 8, Spanbroek
Plaatsen dakkapel aan voor- en
			
achterzijde
Hiertegen kunt u schriftelijk bezwaar indienen binnen 6 weken na ‘datum verzending’

