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Tips voor goed gebruik van een houtkachel
De houtkachel: lekker warm, gezellig en sfeervol, met name in de winter. Om overlast en gezondheidsrisico’s te beperken (ook voor uzelf) is er een aantal zaken die u als eigenaar kunt doen:
•	Gebruik voor een goede verbranding de v olledige
capaciteit van de kachel. Zuinig stoken veroorzaakt roetaanslag in het schoorsteenkanaal, wat
tot luchtverontreiniging en zelfs brand kan leiden.
•	Zorg voor de juiste grootte van uw kachel in verhouding tot de ruimte die u wilt verwarmen.
•	Zorg voor voldoende ventilatie. Open een raam
of rooster en zorg voor toevoer van lucht naar de
kachel.
•	Laat minstens één keer per jaar uw schoorsteen

vegen door een erkende vakman.
•	Stook niet bij mistig en /of windstil weer.
•	Maak een houtvuur aan met aanmaakblokjes (zonder parafine) en kleine houtjes. Het vuur aanmaken
met vloeibare stoffen is uit den boze. Als dat goed
brand kunt u er steeds houtblokken opleggen.
•	Stook alleen droog, schoon en onbehandeld hout.
Stook bij voorkeur berkenhout. Dit is een soort hout
dat snel ontvlamt en minder lang smeult en rookt
dan andere soorten.

Informatief huisbezoek aan
inwoners van 75 jaar

Bent u of wordt u dit jaar 75 jaar? Dan krijgt
u rond 23 januari een uitnodiging voor een
informatief huisbezoek. De huisbezoeken
worden door geschoolde vrijwilligers van
de Stichting Raad & Daad uitgevoerd. Als
u een uitnodiging heeft gehad, dan wordt u
binnen 14 dagen telefonisch benaderd voor
het maken van een afspraak voor dit huisbezoek. Eventueel bellen de vrijwilligers bij
u aan.
BEZOEK BIJ U THUIS
Tijdens dit huisbezoek krijgt u informatie over de
mogelijkheden die er binnen de gemeente zijn op
het gebied van wonen, welzijn, zorg en mobili-

teit. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden om
zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen functioneren. Heeft u een mantelzorger? Uw mantelzorger
is van harte welkom om bij het bezoek aanwezig
te zijn. De vrijwilliger van Raad en Daad neemt
wat lekkers mee voor bij de koffie of thee!
INFORMATIE
Wilt u meer weten over het huisbezoek, stelt u een
bezoek niet op prijs of bent u voor 6 f ebruari nog
niet (telefonisch) benaderd? Neem dan zelf contact op met de Stichting Raad & Daad, m
 evrouw
A. Hakvoort, coördinator van de bezoekgroep vrijwilligers, telefoon 06 - 330 559 50 of stuur een
e-mail naar hakvoort@planet.nl.

•	Stook geen hout dat geverfd, gebeitst of geïmpregneerd is. Ook sloophout, multiplex en spaanplaat
zijn niet geschikt. Hierbij kunnen schadelijke stoffen vrijkomen.
•	Witte of kleurloze rook is een goed teken. Hout
verbrandt dan volledig in de houtkachel en heeft
voldoende zuurstof. Grijze, grijsblauwe of zwarte
rook wijst op onvolledige verbranding.
•	Stook met mate. Stook niet elke dag en ook niet
langer dan vier uur op een dag.
•	Laat na het stoken het vuur rustig uitbranden.

Oplaadpunt voor
elektrische auto’s

Steeds meer inwoners kijken bij de aanschaf
van een nieuwe auto naar duurzaamheid.
Naast kleiner, nieuwer en dus schoner zien
we ook meer elektrische auto’s in het straatbeeld. Maar deze auto’s moeten wel opgeladen kunnen worden. Vaak kan dat vanuit huis.
Maar ook biedt de gemeente enige hulp. Zo is
er een laadpaal bij het gemeentehuis en eentje in Aartswoud.

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.
NIEUWJAARSRECEPTIE OP LOCATIE
De nieuwjaarsreceptie zoals we deze kennen
gaat veranderen. De oude manier van vieren
op het gemeentehuis geeft een steeds
lagere opkomst. Dus is er met de dorpsraden
overleg geweest om te kijken of we de
viering dichterbij de eigen inwoners kunnen
vieren. Uitkomst is de receptie te houden
in de dorpskernen Aartswoud, Hoogwoud,
De Weere, Spanbroek/Opmeer, waarbij elke
dorpskern eens in de vier jaar aan de beurt
komt.
Aartswoud heeft de aftrap in 2020. De
dorpsraad gaat samen met organisaties uit
de kern de viering opzetten. Hiervoor krijgt de
dorpsraad een subsidiebedrag, wat overblijft
mag de dorpsraad gebruiken voor de eigen
kern. Elk jaar en na de eerste vier jaar wordt
er geëvalueerd of de nieuwe wijze van vieren
voldoet aan de verwachtingen en de wensen.
OVEREENKOMST BEDIENING WIPBRUG
Het
Hoogheemraadschap
Hollands
Noorderkwartier heeft de Wipbrug
gerenoveerd. De brug krijgt zelfbediening.
Hiervoor moeten nog enkele zaken
aangepast worden. Dit wordt meegenomen
bij de realisatie van de aanlegplaatsen bij
Spanbroek. Bij de start van het vaarseizoen
kan de brug bediend worden. Informatie
hierover volgt nog.

Als iemand een laadpaal bij hem/haar in de
buurt wil, dan kan een paal aangevraagd
worden bij MRA-e: https://laadpaal.mrae.nl/.
De gemeente werkt mee aan de plaatsing.

BEKENDMAKINGEN
OMGEVINGSVERGUNNING (WABO)
Verleende reguliere omgevingsvergunningen
datum verzonden
perceel
07-01-2019
A. Commandeurlaan 42, Spanbroek

aard activiteit
Bouwen woning

Hiertegen kunt u schriftelijk bezwaar indienen binnen 6 weken na ‘datum verzending’
KENNISGEVING VASTSTELLING WIJZIGINGSPLAN
Wijzigen van de bestemming agrarisch naar wonen Spanbroekerweg 221, 1715 GN Spanbroek
Burgemeester en wethouders van Opmeer maken bekend dat het wijzigingsplan ‘Spanbroekerweg 221
Spanbroek’ op grond van artikel 3.6 lid 1 sub a Wet ruimtelijke ordening is vastgesteld. Het plan voorziet in het
wijzigen van de bestemming van het perceel van ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’.

Ter inzage legging
Het wijzigingsplan met het vaststellingsbesluit ligt vanaf 17 januari 2019 gedurende zes weken ter inzage bij
de afdeling Ruimte en Ondernemen, Klaproos 1 te Opmeer. Het besluit met bijbehorende stukken zijn tevens te
raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.
Beroep/voorlopige voorziening
Gedurende de genoemde termijn kunnen belanghebbenden tegen het vaststellingsbesluit beroep instellen bij
de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, ’s-Gravenhage. Geen beroep
kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen
tegen het ontwerpplan naar voren te hebben gebracht. Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan
treedt met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt in werking. Indien gedurende de
beroepstermijn met betrekking tot het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan bij de voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de werking van het
besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

ALGEMENE INFORMATIE
EN OPENINGSTIJDEN
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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

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
16 JANUARI 2019

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
BESLUIT ADRES OP TE NEMEN ALS:
Vertrokken naar onbekende bestemming
Uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken is gebleken dat onderstaand persoon niet woonachtig is op
het adres waar hij in de Basisregistratie Personen (BRP) staat ingeschreven. Het college van burgemeester
en wethouders heeft besloten om uw adresgegevens als onbekend op te nemen in de BRP. Dit houdt in
dat uw vertrek naar een onbekend land wordt geregistreerd. Dit kan gevolgen hebben voor uw recht op
overheidsvoorzieningen en –diensten.
Naam
Dhr. J.J. Carty

Geboortedatum
22-12-1994

Adres
’t Vierkant 37, 1718 EA Hoogwoud

Datum publicatie
17 januari 2019

Bezwaar
Bent u het niet eens met dit besluit dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de gemeente Opmeer. Let u
erop dat u het bezwaar indient binnen zes weken na bekendmaking. In het ondertekende bezwaarschrift moet
staan: naam en adres van degene die het stuurt, de datum en een omschrijving van het besluit waartegen het
bezwaarschrift zich richt. Ook moet de bezwaarmaker de redenen vermelden waarom hij/zij het niet eens is
met besluit.

