NIEUWS
VAN DE GEMEENTE OPMEER

Gemeentepolis

Zorgverzekering voor inwoners met een laag
inkomen en hoge zorgkosten
De gemeente Opmeer biedt in samenwerking met
Univé een collectieve zorgverzekering aan voor inwoners met een laag inkomen, ook wel de Gemeente
polis genoemd. De Gemeentepolis biedt u de keuze
uit drie pakketten. Bij alle pakketten heeft u een
ruime dekking tegen een relatief lage premie.
VOORDELEN
De gemeente legt per maand een bedrag bij van:
1.	
€10 voor het pakket AV-Gemeente-Compact
+ eigen risico / premie € 121,14
2.	
€20 voor het pakket AV-Gemeente-Compleet
+ eigen risico / premie € 135,24
3.	
€35 voor het pakket AV-Gemeente-Compleet
géén eigen risico / premie € 149,64
MEEVERZEKEREN EIGEN RISICO
In pakket 3 is het wettelijk eigen risico meeverzekerd in de aanvullende verzekering. Als u altijd uw
eigen risico verbruikt is dit voor u de meest voordeli-

ge optie. Ook als u nu één van de eerste twee pakketten heeft kunt u overstappen naar pakket 3 waarbij u
geen eigen risico meer heeft. Univé accepteert iedereen, zonder medische keuring en kinderen tot 18 jaar
zijn gratis meeverzekerd.
VOORWAARDEN
• U woont in gemeente Opmeer.
•	U hebt een inkomen tot 120% van debijstandsnorm.
OVERSTAPPEN
Overstappen kunt u regelen tot 31 december. U kunt
uw overstap regelen via:
• www.gezondverzekerd.nl
•	Bellen met het speciale nummer 072 - 527 7622
van Univé
•	Persoonlijk, met hulp van een medewerker van
Univé in de Univéwinkel in Spanbroek aan het
Capellehof.

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

Bericht van het
college van B&W
Iedere week vergadert het college van burgemeester en wethouders over beleid en plannen. In deze rubriek leest u meer over de
belangrijkste besluiten.
RESULTATEN ENQUÊTE HONDEN OP SPORTEN RECREATIETERREIN DE WEYVER
In september is er onderzoek gedaan naar het
losloopgebied van honden op het recreatieterrein De Weijver. De belangrijkste resultaten
uit de enquête zijn dat de meeste inwoners
tevreden zijn over het handhavingsbeleid.
Daarnaast willen de hondenbezitters dat de
honden altijd en overal los kunnen lopen, terwijl de niet-hondenbezitters willen dat de
honden vaker aan de lijn zouden moeten. De
resultaten geven het college geen aanleiding
om wijzigingen aan te brengen in het huidige
hondenbeleid en de handhaving van het hondenbeleid door de opsporingsambtenaar. Binnenkort kunt u de resultaten van de enquête
lezen op www.opmeer.nl.
Kijk ook eens op www.opmeer.nl. Daar leest u
alle besluiten van het college van B&W.

Zeven tips wat je zelf kunt doen

Voorkom dat iemand iets uit je huis steelt
Je wilt voorkomen dat iemand inbreekt en waardevolle spullen uit je huis steelt. Natuurlijk werken de politie en de gemeente Opmeer er hard aan
om het aantal woninginbraken te verminderen. Dit
heeft ook geleid tot een daling van het aantal inbraken. Maar nog steeds vinden er inbraken plaats.
U kunt gelukkig zelf ook veel doen om het moeilijker te maken om in uw woning in te breken. Denk
aan goede sloten en scharnieren of goede buitenverlichting. Wist u bijvoorbeeld dat woningen met
het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) tot 90%
minder kans hebben op een geslaagde inbraak? Voor
meer informatie over het keurmerk kunt u kijken op
www.politiekeurmerk.nl
TIPS
Lees de achterzijde voor aanpassingen die u zelf
eenvoudig kunt doen. Kijk voor meer tips en
trucs om woninginbraak te voorkomen eens op
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl. Zo werken we
samen aan een veilig Opmeer!
TIPS VOOR IN EN OM JE HUIS
1. Bel altijd 112 bij een verdachte situatie.
2. Sluit altijd je ramen en doe de deur op slot als je
(even) het huis uit gaat. Laat ’s avonds een lamp

aan, zodat het lijkt alsof iemand thuis is. Dit kan
met tijd- of schemerschakelaars. Leg kostbare ap
paratuur (laptop, pc, tablet, mobiel) uit het zicht.
3. Bewaar niet te veel contant geld in huis.
4. Maak afspraken met je buren om op elkaars huis te
letten als je voor langere tijd weg bent.
5. Heb je struiken rondom je huis? Zorg ervoor dat
deze kort zijn, zodat je huis voor buren en voorbijgangers goed te zien is.
6. Woon je in een studentenhuis? Doe dan ook altijd
je kamerdeur op slot als je (even) naar buiten gaat.
Neem zoveel mogelijk waardevolle spullen mee
als je langere tijd weggaat.
WORD LID VAN EEN WHATSAPP-GROEP MET JE
BUREN
Via een WhatsApp-groep wissel je gratis informatie
uit over jouw buurt. Bijvoorbeeld over een inbraak of
iemand die zich verdacht gedraagt. Zo help je mee
aan een veiligere buurt en kun je inbraken voorkomen.
MEER WETEN?
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl of kijk op
www.opmeer.nl als u meer wilt weten over
WhatsApp buurtpreventie.

Bel 112 bij verdachte situaties!
Bijna 90% van de aanhoudingen op heterdaad komt door de melding van een burger. Daarom is het
belangrijk om een verdachte situatie direct via 112 te melden bij de politie. U kent uw wijk zelf het
beste. Ziet u onbekenden die interesse lijken te hebben in een woning of voertuig? Bel dan direct 112!

Lekker lang leven in je eigen huis
Kijk wat je zelf al kunt doen! www.lekkerblijvenwonen.nl

vRaAgt u Zich SomS Af:

hOoRt DiT nU Bij pLasTIc?
DOE DE CHECK!
Wat hoort er bij plastic?

• is het een verpakking?
• is het leeg?
• komt het uit keuken of badkamer?

3x Ja?

Dan hoort het bij plastic, blik & drinkpakken.
Uitzonderingen: plastic verpakkingen met een
aluminium binnenlaagje zoals chipszakken en -kokers,
koffieverpakkingen, knijpzakjes (Capri-Sun, Breaker,
kattenvoerzakjes) en soepzakken.
Deze producten mogen bij restafval. Het aluminiumlaagje maakt het folie ongeschikt voor recycling.

Meer weten? Ga naar hvcgroep.nl

Afval scheiden. Samen halen we eruit wat erin zit.

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
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.

De medewerkers van het team Groen
zoeken een nieuwe collega
De afdeling Realisatie en Beheer van de gemeente Opmeer kent een grote verscheidenheid aan taken en
werkzaamheden. Onder de afdeling vallen het taakveld groen, gebouwenbeheer, civiele techniek en het gemeentelijk Woningbedrijf. Voor deze afdeling zijn wij op zoek naar een

2E MEDEWERKER GROEN VOOR 36 UUR PER WEEK
Beschik je over een diploma van een ‘groene’ opleiding op minimaal MBO-niveau en heb je minimaal 3 jaar
ervaring in het groen? Ben je daarnaast bekend en vaardig met digitale (groen-)beheerpakketten? Dan hebben wij een afwisselende functie in een hecht team!
INTERESSE?
Kijk voor de volledige vacature op www.opmeer.nl of www.gemeentebanen.nl of solliciteer direct via de link
https://vacatures.one/12814.

WOENSDAG
5 DECEMBER 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
27-11-2018
Spanbroekerweg 231 a, kavel 3, Spanbroek
30-11-2018
A. Commandeurlaan kavel 67, Spanbroek

aard activiteit
Bouwen woning
Bouwen woning

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen bezwaar indienen.

GGD doet onderzoek naar alcohol
De GGD Noord-Holland Noord doet onderzoek naar de houding van jongeren en ouderen tegenover alcohol!
De vragenlijst kunt u online invullen. Ben je 16 jaar of ouder, doe dan mee. De vragenlijst vindt u op
https://nl.research.net/r/houding-alcohol. Meedoen kan tot 10 december.

