NIEUWS
VAN DE GEMEENTE OPMEER

Dorpsbijeenkomsten in Spanbroek/Opmeer en Hoogwoud

Alzheimer Café in De Schakel

Een dementievriendelijke omgeving en
hoe kan de gemeente u helpen?
Het Alzheimer Café organiseert op maandag
11 februari 2019 om 19.30 uur haar caféavond in
wijksteunpunt De Schakel, Pastoor Meriusstraat 4
te Spanbroek. Het thema van deze avond is:
Dementievriendelijke omgeving en wat kan de
gemeente voor u betekenen?
Angelique Vlaar, werkzaam bij JonkersZorg in
Hoogwoud, gaat in gesprek met een Wmo-
consulent van de gemeente Opmeer. De gemeente heeft een belangrijke rol in het
dementievriendelijk maken van de omgeving.
Na de pauze krijgen de bezoekers volop de
gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen
te delen.

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

WAAROM ZOU U KOMEN?
Het Alzheimer Café is een trefpunt voor mensen
met dementie, hun partners, mantelzorgers, familieleden en vrienden, hulpverleners en andere
belangstellenden.
MEER WETEN?
Hebt u vragen, neem dan contact op met
Angelique Vlaar, telefoon 06-302 020 73. Het
programma is van 19.30 – 21.30 uur. U bent vanaf
19.00 uur van harte welkom. De toegang is gratis
en een kopje koffie/thee staat klaar.
Help Alzheimer overwinnen. Dan hoeft niemand
zichzelf te verliezen.

Mensen met dementie
zitten toch in een

verpleeghuis?
Nee hoor, 70% van alle mensen met dementie woont thuis. Dat
betekent dat jij ze in Noord-Holland Noord ook gewoon tegen
komt op de markt, op straat, in de winkel, op de sportclub en in
je vriendenkring.

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.
De afgelopen maanden heeft een aantal inwoners,
omwonenden en ouders meegedacht welke locaties in Hoogwoud en Opmeer/Spanbroek het meest
geschikt zijn 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.

Laat u ons weten of we op uw komst mogen rekenen?
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.

Opgeruimd is netjes! Toch?

Hondenpoep bij de Bonifatiusschool
Een veld vol hondenpoep. En dat vinden de kinderen van de Bonifatiusschool in Spanbroek
maar niets. Daarom aan alle hondenbezitters
die hun hond uitlaten op het speelveld voor de
Bonifatiusschool: ruim de hondenpoep op. Want
opgeruimd staat netjes!

Samen maken wij heel Noord-Holland Noord
dementievriendelijk. Volg de gratis online training en
leer in 15 minuten hoe je mensen met dementie kunt
herkennen en helpen. Ga naar:
www.samendementievriendelijk.nl/noordhollandnoord

DORPSBIJEENKOMSTEN
•	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.

OPRUIMPLICHT
In de gehele gemeente Opmeer geldt een opruimplicht voor de uitwerpselen van uw hond. In
de gemeente zijn speciale afvalbakken (groene
emmers) geplaatst om de uitwerpselen in te deponeren.

ALGEMENE INFORMATIE
EN OPENINGSTIJDEN

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.

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
06 FEBRUARI 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.

Raadsvergadering
Wij nodigen u uit om de raadsvergadering bij te wonen op donderdag 7 februari. De raadsvergadering begint om
20.00 uur en vindt plaats in het gemeentehuis van Opmeer.
AGENDAPUNTEN
•	Voorstel over het rapport Doelmatigheid afvalstoffenheffing in Koggenland, Opmeer, Medemblik,
Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland van de
Rekenkamercommissie Opmeer
•	Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op
de kadernota van de gemeenschappelijke regeling
Centraal Afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland
•	Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op
de kadernota van de gemeenschappelijke regeling
Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord
•	Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op
de kadernota van de gemeenschappelijke regeling

Recreatieschap Westfriesland
•	Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op
de kadernota van de gemeenschappelijke regeling
SSC DeSom
•	Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op
de kadernota van de gemeenschappelijke regeling
Westfries Archief
•	Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op
de kadernota van de gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
•	Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op
de kadernota van de gemeenschappelijke regeling
GGD Hollands Noorden

•	Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op
de kadernota van de gemeenschappelijke regeling
WerkSaam Westfriesland
•	Voorstel tot het beschikbaar stellen van een budget
van € 160.000,- voor de implementatie van resultaatgestuurde bekostiging van het sociaal domein
•	
Voorstel tot het herbenoemen van de heer
E. Westphal als lid van de Rekenkamercommissie
Medemblik-Opmeer
•	Voorstel tot het instellen van een commissie onderzoek geloofsbrieven
•	
Voorstel tot het toelaten van mevrouw
D. Korver-Bellis tot lid van de raad van de gemeente Opmeer
•	Voorstel tot het benoemen van mevrouw A. Rogge
als fractie-assistent namens Gemeentebelangen

•	Voorstel tot het vaststellen van het overzicht raadscommissies 2019-2022

SPREEKRECHT
Het is voor een ieder mogelijk de raadsleden
toe te spreken. Wilt u dit dan uiterlijk 4 uur voor
aanvang van de vergadering kenbaar maken?
Aan het spreekrecht zijn voorwaarden verbonden. Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met de gemeente Opmeer, telefoon
0226 – 363 333, e-mail gemeente@opmeer.nl.

BEKENDMAKINGEN
OMGEVINGSVERGUNNING (WABO)
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
datum ontvangst
perceel
aard activiteit
29-01-2019
Herenweg 38, Spanbroek
Wijzigen winkelpand tot 3 woningen
30-01-2019
Dokter Poolstraat 104, Hoogwoud
Aanbouwen erker aan voorzijde woning
Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen bezwaar indienen.
Verleende uitgebreide omgevingsvergunningen
besluit verzonden op perceel
30-01-2019
A. Commandeurlaan 26, Spanbroek
04-02-2018
A. Commandeurlaan 32, Spanbroek
Hiertegen kunt u beroep instellen.

aard activiteit
Bouwen woning
Bouwen woning

OPENBARE BEKENDMAKING VOLMACHT EN KIEZERSPAS
VERKIEZINGEN PROVINCIALE STATEN VAN NOORD-HOLLAND EN WATERSCHAP
Op 20 maart 2019 zijn er twee verkiezingen: Provinciale Staten van Noord Holland en het Waterschap
(Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier). Voor deze verkiezingen kunt u uw stem uitbrengen in de
volgende stembureaus:
1. Gemeentehuis, Klaproos 1, 1716 VS Opmeer
2. Kantoor Buitendienst, Spanbroekerweg 42, 1715 GP Spanbroek

3. Zorgcentrum Zandhove, Spanbroekerweg 168, 1715 GV Spanbroek
4. Op Stap, Herenweg 60, 1718 AG Hoogwoud
5. Cafe De Stompe Toren, Schoolstraat 40, 1719 AW Aartswoud
6. Theresiahuis, Vekenweg 2, 1663 BA De Weere
7. Wijksteunpunt De Lindehof, Graaf Willemstraat 27, 1718 BR Hoogwoud
Iemand anders machtigen
U kunt iemand anders machtigen om voor u te stemmen. Wilt u een kiezer uit dezelfde gemeente en/of
hetzelfde waterschap machtigen? Dan geeft u dit aan op de achterzijde van uw stempas. De kiezer die voor
u stemt (de gemachtigde) moet ook een kopie van uw identiteitsbewijs meenemen. Wilt u een kiezer uit een
andere gemeente machtigen? Dan moet u dat schriftelijk aanvragen bij uw gemeente.
Kiezerspas aanvragen
U hebt een kiezerspas nodig als u in een andere gemeente binnen de provincie Noord Holland of binnen het
Waterschap HHNK wilt stemmen dan de gemeente waarin u woont.
Vervangende stempas
Om uw stem uit te brengen heeft u een stempas nodig. Deze stempas(sen) moet(en) uiterlijk op 6 maart in uw
bezit zijn. Als u geen stempas heeft ontvangen, uw stempas kwijt bent of uw stempas beschadigd is kunt u een
vervangende stempas aanvragen.
Alle kiezers en gemachtigden moeten altijd hun eigen identiteitsbewijs meenemen om te stemmen.
Meer informatie over machtigen, kiezerspas en/of vervangende stempas, kijk op www.opmeer.nl.

