NIEUWS
VAN DE GEMEENTE OPMEER

Goedbezochte startbijeenkomst IKC Hoogwoud
Donderdagavond 15 november bezochten zo’n zestig
inwoners van Hoogwoud het gemeentehuis. De avond
stond in het teken van de startbijeenkomst voor een
Integraal Kind Centrum (IKC) in Hoogwoud. Wethouder Robert Tesselaar opende de bijeenkomst, die de aftrap was voor het onderzoek naar hoe en waar het IKC
het beste vorm kan krijgen in Hoogwoud. Wethouder
Tesselaar: “Vanavond halen we graag uw mening op
om daarmee een adviesrapport te maken dat aan de
gemeenteraad aangeboden kan worden.”
AANDACHTSPUNTEN
Tijdens de avond ging het over welke functies er in
een IKC zouden kunnen, het hoe en waarom van een

locatieonderzoek en hoe het participatietraject er uit
komt te zien. Veel aanwezigen gaven hun aandachtspunten mee op een reactieformulier of bespraken dit
gelijk met de aanwezige betrokkenen. De komende periode werkt een werkgroep verder aan een advies over de locatie in Hoogwoud voor de gemeente.
Op www.opmeer.nl/ikc vindt u binnenkort het
uitgebreide verslag van de startbijeenkomst.
IKC IN OPMEER/SPANBROEK
Ook in Opmeer/Spanbroek komt een eigen IKC.
Op donderdag 22 november is de startbijeenkomst
over het locatieonderzoek Opmeer/Spanbroek.
U kunt zich voor deze avond aanmelden op

www.opmeer.nl/ikc. De avond start om 19.30 uur ook
in het gemeentehuis.

ESSENTAKSTERFTE IN DE GEMEENTE
Bij St. Wulfram in Hoogwoud zijn begin deze
week enkele essen gekapt. Deze essen hadden te kampen met essentaksterfte. Om te
voorkomen dat er gevaarlijke situaties zouden
ontstaan zijn de bomen gekapt. Dit staat dus los
van het IKC locatie-onderzoek.

Gemeentelijke zorgverzekering met korting
Heeft u een laag inkomen en wilt u voor lage
kosten een goede zorgverzekering hebben, met
of zonder eigen risico? Maak dan gebruik van de
Gemeentepolis. De Gemeentepolis heeft de keuze
uit een basisverzekering en twee aanvullende
verzekeringen.
VOORDELEN
De gemeente legt per maand een bedrag bij van:
•	€ 10,- voor het pakket AV-Gemeente-Compact +
eigen risico / premie € 121,14
•	€ 20,- voor het pakket AV-Gemeente-Compleet +
eigen risico / premie € 135,24
•	€ 35,- voor het pakket AV-Gemeente-Compleet
géén eigen risico / premie € 149,64
Als u altijd uw eigen risico verbruikt is dit voor u de
meest voordelige optie. Ook als u nu één van de eer-

ste twee pakketten heeft kunt u overstappen naar
pakket 3 waarbij u geen eigen risico meer heeft.
Het pakket bevat: Uitgebreide vergoeding voor o.a.
brillen, fysiotherapie, tandartskosten en WMO eigen
bijdragen. Univé accepteert iedereen, zonder medische keuring en kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd.
OVERSTAPPEN
Overstappen kunt u doen tot 31 december, regel uw
verzekering dus op tijd! U kunt uw overstap regelen via:
• www.gezondverzekerd.nl of
•	bellen met het speciale nummer 072 - 527 7622 van
Univé, of
•	persoonlijk, met hulp van een medewerker van
Univé in de Univéwinkel in Spanbroek aan het
Cappellehof. Bij drukte kan het zijn dat u even moet
wachten.

KENNISGEVING ONTWERP WIJZIGINGSPLAN SPANBROEKERWEG 221 SPANBROEK
Burgemeester en wethouders van Opmeer zijn voornemens om met toepassing van artikel 3.6 lid 1 sub a
Wet ruimtelijke ordening het perceel Spanbroekerweg 221 te Spanbroek op grond van artikel 3, lid 8,
sub 4.a van het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied Opmeer 2014’ te wijzigen van ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’.
Het ontwerpbesluit wijzigingsplan met de daarbij behorende stukken ligt vanaf 22 november 2018
gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage bij de afdeling Algemene Zaken en Ruimtelijke Ordening,
Klaproos 1 te Opmeer. Tevens zijn deze stukken digitaal te raadplegen via de landelijke voorziening
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Zienswijze
Een ieder kan binnen de bovengenoemde termijn bij voorkeur schriftelijk een gemotiveerde zienswijze met
betrekking tot het ontwerp wijzigingsplan indienen bij het college van burgemeester en wethouders van
Opmeer, Postbus 199, 1715 ZK te Spanbroek. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een
afspraak maken met de afdeling Algemene Zaken en Ruimtelijke Ordening (telefoon 0226 – 363 321).

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

VOORWAARDEN
• U woont in gemeente Opmeer
•	U heeft een inkomen tot 120% van de
bijstandsnorm
•	U heeft weinig bezittingen
Uw aanvraag wordt op alle voorwaarden gecontroleerd.
EENVOUDIGE UITLEG
De website www.uitlegzorgverzekering.nl laat op
een eenvoudige manier zien hoe de basisverzekering
werkt. Moeilijke begrippen zoals eigen risico, eigen
bijdrage en zorgtoeslag worden stap voor stap uitgelegd met leuke voorbeelden.

Inloopspreekuur

BEKENDMAKINGEN

ALGEMENE INFORMATIE
EN OPENINGSTIJDEN

Zorg dat u uw identiteitsbewijs, BSN-nummer en
gegevens van uw huidige zorgverzekeraar bij de
hand hebt/meeneemt.

Heeft u een vraag over:
• hulp bij het invullen van een formulier!
• Hoe kunt u uw kind leren om te gaan met zakgeld?
• Het op orde krijgen van uw administratie?
• Over opvoeden en opgroeien.
U kunt voor al dit soort vragen terecht op het inloopspreekuur.
Belangrijk is op tijdig om hulp te vragen. Laat problemen niet groter worden dan nodig.
Koffie en thee staan klaar! Deze hulp is gratis voor
alle inwoners van Opmeer!

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 14 november 2018.
COLLEGE VAN B&W VRAAGT
AAN GEMEENTERAAD KREDIET
VOOR DE VOLGENDE FASE VAN
WONINGBOUWPLAN HEERENWEIDE
De gemeente Opmeer start in 2019 met
de derde fase van het woningbouwplan
Heerenweide. De eerste en tweede fase van
Heerenweide zijn in de afrondende fase. De
voorbereiding voor het bouwrijp maken is
in volle gang. De gemeenteraad wordt in
vergadering van december voorgesteld om
een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen
van € 3,3 miljoen voor het bouw- en woonrijp
maken. Deze kosten worden terugverdiend
door de verkoop van bouwgrond. De verwachting is dat in september wordt gestart
met de bouw van de projectmatig te bouwen
koopwoningen. In fase 3 komen ook losse
kavel te koop.
5 STERREN DOOR DE
WAARDERINGSKAMER!
De Gemeente ontving onlangs de beoordeling van de Waarderingskamer op de uitvoering van de Wet WOZ. In deze beoordeling is in
onder andere aandacht besteedt aan de WOZ
administratie, de kwaliteit van de objecten
die gewaardeerd worden, de marktanalyse,
verzending van de beschikkingen, beroep en
bezwaar en kwaliteit van de taxaties.
De waarderingskamer heeft Opmeer dit jaar
weer met een ‘Goed’ beoordeeld. En omdat
wij deze beoordeling al gedurende een aantal jaren hebben, hebben wij nu een extra ster
ontvangen, in totaal 5 sterren!
De Gemeente Opmeer is nu 1 van de 5
(van de 48) gemeenten van de provincie Noord Holland die 5 sterren hebben en
horen we bij de 10% van de gemeenten in
Nederland (totaal 380 gemeenten). Het bestuur is trots op de medewerkers die zich hier
dagelijks voor inzetten en hebben ingezet.
Kijk ook eens op www.opmeer.nl. Daar leest u
alle besluiten van het college van B&W.

TIJD EN PLAATS
Het inloopspreekuur is wekelijks van 11.00 - 12.00 uur
op dinsdag en donderdag.
• Op dinsdag altijd op het gemeentehuis
•	Op donderdag wisselend in De Schakel en
De Lindenhof, kijk op www.opmeer.nl/
zorg-en-ondersteuning voor het schema of bel
even naar de gemeente 0226 – 363 333.

NIEUWS
VAN DE GEMEENTE OPMEER
OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS
Maandag tot en met donderdag van 09.00 - 17.00 uur
op vrijdag tot 12.00 uur.
Wij werken op afspraak. U kunt een afspraak maken op
www.opmeer.nl of bel 0226 - 363 333.

WOENSDAG
21 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.

