NIEUWS
VAN DE GEMEENTE OPMEER

Wethouder Robert Tesselaar
leest voor

Dorpsbijeenkomsten in Spanbroek/Opmeer en Hoogwoud

Bent u benieuwd naar de resultaten van
de werkgroepen over de locaties van de
Integraal Kind Centra?

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 Hoogwoud en één in Opmeer/Spanbroek.
Op 23 en 24 januari waren de Natio
nale
Voorleesdagen. In Westfriesland werd er op
vele kinderdagverblijven en peuterspeelzalen
een voorleesmarathon gehouden. Wethouder

Robert Tesselaar las voor uit het bekroonde prentenboek Een huis van Harry van Leo Timmers.
De kinderen van Smallsteps Villa Pjotter aan de
Spanbroekerweg luisterden aandachtig.

INWONERS, OMWONENDEN EN OUDERS
DENKEN MEE
In de afgelopen maanden hebben inwoners, omwonenden en ouders meegedacht welke locatie het
meest geschikt is en hoe het gebouw het beste in de
ruimte ingepast kan worden. Bent u benieuwd naar
de resultaten van de werkgroepen? Dan bent u van
harte welkom op de dorpsbijeenkomsten. U krijgt
ook de gelegenheid om vragen te stellen.
GEMEENTERAAD NEEMT BESLUIT
In het tweede kwartaal 2019 neemt de gemeenteraad
een besluit over de locaties van de nieuw te bouwen
IKC’s. De resultaten van de werkgroepen worden meegenomen in de besluitvorming. Uiteindelijk neemt de
raad een besluit aan de hand van 11 toetsingscriteria.

GRATIS

online training
‘GOED omgaan
met dementie’ op:
samendementie
vriendelijk.nl/
noordhollandnoord

Samen
maken we
Noord-Holland Noord
dementievriendelijk!

Dementie wordt volksziekte nummer 1. Nu al hebben 11.500 mensen in
Noord-Holland Noord dementie. In 2040 is dat aantal gestegen naar
24.500. Dat is maar liefst anderhalf keer een uitverkocht AZ stadion vol.
We krijgen er in onze regio dus allemaal mee te maken; in onze familie- of
vriendenkring, op straat, in de winkel, op het werk én op de sportvereniging.
Mensen met dementie willen zo lang mogelijk gewoon mee blijven doen.
Het is daarom belangrijk dat je weet hoe je kan helpen. Dat kan je in
15 minuten leren.
Doe de gratis online training ‘GOED omgaan met dementie’ op:
samendementievriendelijk.nl/noordhollandnoord

LAAT U ONS WETEN OF WE OP UW KOMST
MOGEN REKENEN?
U bent van harte welkom. We verzoeken u vriendelijk
om u vooraf aan te melden. Dat kan door een e-mail

te sturen naar communicatie@opmeer.nl. Wilt u in
de e-mail vermelden of u naar de bijeenkomst van
Hoogwoud of Spanbroek/Opmeer komt.
DORPSBIJEENKOMSTEN SPANBROEK/OPMEER
EN HOOGWOUD
•	Voor de locatie Hoogwoud: dinsdag 12 februari
om 19.30 uur in het gemeentehuis.
•	Voor de locatie Spanbroek/Opmeer: donderdag
14 februari om 19.30 uur in het gemeentehuis.
WAT IS EEN IKC?
Een IKC is een voorziening waarin organisaties
als onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuteropvang en welzijnsactiviteiten
voor kinderen zijn samengevoegd. In Spanbroek/
Opmeer nemen de basisscholen Bonifatius,
’t Ruimteschip en De Akker hun intrek in het nieuwe gebouw. En in Hoogwoud worden de basisscholen St. Wulfram en De Adelaar gehuisvest.

29 januari – 4 februari

Week van het vergeten kind
Nederlandse kinderen behoren tot de gelukkigste
kinderen ter wereld, zo blijkt uit onderzoeken. Maar
helaas geldt dit geluk niet voor alle kinderen in ons
land. Nog te vaak gaat het fout. Om extra aandacht
te geven aan die kinderen wordt de Week van het
Vergeten Kind georganiseerd.
HET KIND IS DE DUPE
Duizenden kinderen in Nederland kunnen niet meer
thuis wonen. Ze zijn verwaarloosd of mishandeld. Ze
zijn gevlucht voor geweld of uit huis geplaatst. Ook
zijn er veel kinderen die wél thuis wonen, maar die
dagelijks geconfronteerd worden met problemen.
Problemen van hun ouders, waar kinderen niets aan
kunnen doen en waar ze ook niets aan kunnen veranderen. Maar waar ze wel de dupe van zijn. Verslavingen, schulden, psychische problemen zetten
kinderen volledig klem. Daarom bestaat Stichting

Het Vergeten Kind. Ze maken de kinderen zichtbaar, geven ze een stem en vertellen hun verhaal.
Kijk ook eens op https://youtu.be/VEc3YUCIJos
WAT DOET DE GEMEENTE?
Opmeer zet zich voor de vergeten kinderen van onze
gemeente. Wij proberen deze kinderen en hun ouders een steuntje in de rug te geven. Wilt u hier
meer over weten, kijk dan op www.opmeer.nl of bel
0226 – 363 333.

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.

WOENSDAG
30 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.

Rots en water

Weerbaarheidstraining voor
kinderen van groep 7 en 8
Heeft uw kind last van driftbuien en vindt u dat hij
of zij een kort lontje heeft? Met Rots en Water leert
uw kind zich te beheersen, zodat hij zelf kan kiezen
of hij kwaad wordt. Hij leert dat kwaadheid niet de
baas hoeft te zijn, maar dat hij die emotie onder controle hebben.
WORDT UW KIND GEPEST OF DURFT HIJ GEEN
NEE TE ZEGGEN?
Als uw kind het moeilijk vindt om voor zichzelf op
te komen en wordt gepest, leert uw kind om steviger in zijn schoenen te staan en zijn grenzen aan te
geven. Door te werken aan o.a. de lichaamstaal, voelt

hij zich sterker en zal minder snel slachtoffer worden
van pesterijen.
WAAR, WANNEER EN KOSTEN
•	dinsdag 26 februari, 5, 12, 19 en 26 maart, 2, 9 en
16 april 2019 van 15.30 – 16.30 uur
• gymzaal Opmeer, Meibloem 44
• meedoen aan deze workshop is gratis
VRAGEN & AANMELDEN
Wilt u uw kind aanmelden?
Kijk dan op www.gghn.nl/cursussen of bel
088-0100557 (van 08.30 – 16.30 uur).

22 uur per week

Wij zoeken een medewerker
Zorg en Welzijn
•	Heb je een HAVO of relevant MBO-4 diploma?
•	Heb je ervaring op administratief en/of
secretarieel gebied?
•	En ben je bovendien proactief en goed in
plannen en organiseren?
Dan hebben wij een afwisselende baan in een
hecht team voor jou. Voor de afdeling Zorg en
Welzijn zijn we namelijk op zoek naar een medewerker, die de administratieve en secretari-

ële werkzaamheden voor haar of zijn rekening
neemt. Daarnaast help je collega’s met het organiseren van bijeenkomsten en projecten.
MEER WETEN?
Kijk voor de vacature op www.gemeentebanen.nl
of solliciteer via de link https://vacatures.one/13321.
Zorg dat je sollicitatie voor 4 februari bij ons
binnen is.

BEKENDMAKINGEN
OMGEVINGSVERGUNNING (WABO)
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
datum ontvangst
perceel
aard activiteit
23-01-2019
Dokter van Balen Blankenstraat 12,
Plaatsen dakopbouw
		
Spanbroek
Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen bezwaar indienen.

Ter inzage
Het betreffende ontwerpbesluit tot vaststelling van de hogere waarden ligt met ingang van donderdag
31 januari 2019 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis van Opmeer. Gedurende de termijn
van de tervisielegging kan een ieder schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke
zienswijzen kunnen gericht worden aan burgemeester en wethouders, postbus 199, 1715 ZK Spanbroek.
Mondelinge reacties kunnen worden gegeven bij de afdeling Ruimte en Ondernemen in het gemeentehuis.

Verleende reguliere omgevingsvergunningen
datum verzonden
perceel
aard activiteit
24-01-2019
A. Commandeurlaan 24, Spanbroek
Bouwen woning
28-01-2019
Floris van Noordwijklaan 26, Spanbroek Bouwen woning
Hiertegen kunt u schriftelijk bezwaar indienen binnen 6 weken na ‘datum verzending’

VOORNEMEN ADRES OP TE NEMEN ALS:
Vertrokken naar onbekende bestemming
Uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken is gebleken dat onderstaand(e) perso(o)n(en) niet woonachtig
is/zijn op het adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) staat(n) ingeschreven. Het college van
burgemeester en wethouders heeft het voornemen 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.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure
datum ontwerpbesluit perceel
aard activiteit
30-01-2019
Herenweg 95 a, Hoogwoud
Bouwen woning
Hiertegen kunt u een zienswijze indienen.
HOGERE WAARDENBESLUIT WET GELUIDHINDER
Bouwplan Herenweg 95a Hoogwoud
Het voornemen bestaat om op verzoek een hogere waarde op grond van de Wet geluidhinder vast te stellen
ten behoeve van het realiseren van het plan Herenweg 95a te Hoogwoud. Het betreft het vervangen van
voormalige agrarische bebouwing door nieuwbouw van een woning. Het besluit betreft het vaststellen van
een hogere toelaatbare geluidsbelasting tot maximaal 52 dB voor de geprojecteerde woningen vanwege
wegverkeerslawaai van de Herenweg.

Naam
Mevrouw M.L. Stancu
Mevrouw C.C. Răducanu
De heer T. Răducanu
De heer D.Răducanu
De heer N.L. Răducanu

Geboortedatum
04-09-1970
28-06-1977
08-09-2009
17-01-2007
20-01-2006

Adres
De Dreef 3 C044, 1716 KK Opmeer
De Dreef 3 c044, 1716 KK Opmeer
De Dreef 3 c044, 1716 KK Opmeer
De Dreef 3 c044, 1716 KK Opmeer
De Dreef 3 c044, 1716 KK Opmeer

Datum publicatie
30-01-2019
30-01-2019
30-01-2019
30-01-2019
30-01-2019

U wordt in de gelegenheid gesteld te reageren op dit voornemen. Op grond van artikel 2.47 Wet BRP
bent u verplicht om inlichtingen te verstrekken. Ook kunt u alsnog binnen twee weken aangifte doen van
uw verhuizing. Als wij binnen twee weken geen reactie van u ontvangen zijn wij verplicht bovenstaand
voornemen uit te voeren. Dit staat in artikel 2.22 van de Wet BRP. U kunt uw zienswijze schrijven naar:
Burgemeester en Wethouders van Opmeer, Postbus 199, 1715 ZK Spanbroek

