NIEUWS
VAN DE GEMEENTE OPMEER

Lekker blijven wonen met de blijverslening

Financiering van uw woningaanpassingen
Lekker blijven wonen in uw eigen huis. Op de voor u
bekende en fijne plek. Veel senioren willen dat, ook
omdat verhuizen kostbaar is. En het aantal plekken in
verpleeg- en verzorgingstehuizen wordt steeds minder. Een oplossing kan zijn om uw woning aan te passen op de toekomst.

Iedere week vergadert het college van burgemeester en wethouders over beleid en plannen. In deze rubriek leest u meer over de
belangrijkste besluiten.

Denk aan het ombouwen van een bad tot een (inloop-)douche, het realiseren van een slaapkamer op
de begane grond en het laten verwijderen van drempels in uw huis. Deze aanpassingen kosten geld. Met
de Blijverslening van de gemeente Opmeer financiert
u deze aanpassingen en maakt u uw woning klaar
voor de toekomst.
WAT IS EEN BLIJVERSLENING?
De Blijverslening is een product van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. De Blijverslening is
een aantrekkelijke lagere lening voor ouderen om
aanpassingen in hun huis te kunnen doen, zodat
ze langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.
De aanvrager kan minimaal € 2.500 en maximaal
€ 40.000 lenen.

Zaterdag 30 maart

Gratis compost
scheppen
Verwen je tuin extra door de aarde te verrijken met een supergrondstof: compost! Deze
supergrondstof maakt HVC van jouw ingeleverde gft & etensresten. Etensresten, uitgebloeide bloemen en koffieprut vormen
namelijk de basis voor compost. Om je te bedanken voor het scheiden van gft & etensresten bieden HVC en de gemeenten gratis
compost aan! Het is goedgekeurde compost,
prima voor uw tuin. Let wel op, er kunnen
wel kleine restmaterialen in zitten zoals
stukjes plastic, hout en glas. Afname van de
compost is op eigen risico.
WAAR KUNT U DE COMPOST OPHALEN
U kunt de compost ophalen op zaterdag
30 maart van 08.30 – 12.00 uur in de nieuwbouwwijk Heerenweide te Spanbroek. De
route wordt met bordjes aangegeven.

VOOR WIE
• de lening is bestemd voor huiseigenaren (koophuis)
• de huiseigenaar moet een zorgvraag hebben
• de huiseigenaar moet 55 jaar of ouder zijn
•	de lening moet gebruikt worden om de woning
levensloopgeschikt te maken

MEER WETEN?
Kijk op www.svn.nl of neem contact op met de gemeente Opmeer, telefoon 0226 – 363 333. U kunt ook
een e-mail sturen naar gemeente@opmeer.nl.

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN
KINDERMISHANDELING
Het college heeft een Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling met afwegingskader vastgesteld. De medewerkers van het
Wijkteam Opmeer en de leerplichtambtenaar
zijn wettelijk verplicht om deze meldcode te
gebruiken bij signalen van huiselijk geweld en
kindermishandeling. Met de meldcode wordt
een aantal stappen uitgevoerd om te komen
tot een besluit om wel of niet huiselijk geweld
of kindermishandeling te melden bij de organisatie Veilig Thuis.
Kijk ook eens op www.opmeer.nl. Daar leest u
alle besluiten van het college van B&W.

Dienstverlening aan ú!
We werken in Opmeer hard aan het verbeteren
van onze dienstverlening aan inwoners. Sommige inwoners hebben dit al opgemerkt en
ons laten weten dat ze er blij mee zijn. Waar
zitten dan die punten van verbetering?
•	Meer persoonlijke benadering aan de balie. We
hebben de zuil weggehaald, zodat inwoners geen
nummer meer hoeven te trekken. Bij binnenkomst
worden bezoekers ontvangen door een medewerker van het Servicecentrum. Alleen op donderdagavond gebruiken we de zuil nog in verband met de
drukte bij Burgerzaken.
•	We hebben de telefoon en receptie van elkaar gescheiden, waardoor u niet meer onderbroken
wordt door het opnemen van de telefoon als u bij
de receptie staat met uw vraag.
•	We hebben onze openingstijden verruimd en zijn
nu van maandag tot en met donderdag geopend
van 9.00 – 17.00 en op vrijdag van 9.00 – 12.00 uur.
We sluiten niet meer tijdens de middagpauze.

•	
De telefonische bereikbaarheid is verbeterd.
We zijn tijdens openingstijden altijd telefonisch bereikbaar en werken niet meer met een
telefonisch spreekuur.
•	
We bieden steeds meer producten digitaal
aan en we passen de website doorlopend aan,
aan uw vraag.
Voor het komende jaar staat een verdere profes
sionalisering van de wijze waarop we onze producten en diensten leveren op de agenda. De gemeente
wil hiermee bereiken dat we aan een ieder maatwerk kunnen bieden, of u voor uw vraag nu kiest
voor de persoonlijke-, digitale-, schriftelijke of
telefonische weg.
Hebt u ideeën of wensen over de verbetering van dienstverlening? Laat het ons weten!
gemeente@opmeer.nl of 0226 – 363 333.

NEEM ZAKKEN OF EEN AANHANGER MEE
U kunt een aantal zakken of een aanhanger meenemen om uw compost in te vervoeren. De trekker van het taakveld Groen staat
klaar om uw aanhanger vol te scheppen.
U kunt ook zelf een schep meenemen om de
compost over de scheppen in een aanhanger
of meegebrachte zak. Vervoert u de compost
met een aanhanger, dan bent u verplicht om
dit af te dekken met een zeil of net. U kunt
een boete krijgen als u deze voorschriften
niet opvolgt.

Bericht van het
college van B&W

Raadsvergadering
Wij nodigen u uit om de raadsvergadering bij te wonen op donderdag
21 maart. De raadsvergadering begint
om 20.00 uur en vindt plaats in het gemeentehuis van Opmeer.
AGENDAPUNTEN
•	voorstel tot het benoemen van een plaatsvervangend griffier
•	
voorstel tot het vaststellen van de
Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen 2019
•	voorstel tot het vaststellen van de fractie
vergoedingen 2018 en reserves 2019
•	voorstel tot het overdragen van het participatiebudget aan WerkSaam Westfriesland
•	voorstel tot het verhogen van de financiële
bijdrage aan Veilig Thuis
•	voorstel tot het beschikbaar stellen van een
voorbereidingskrediet van 150.000 euro
voor de ontwikkeling van huurwoningen in
fase 2 en 3 Heerenweide

Spreekrecht
Het is voor een ieder mogelijk de raads
leden toe te spreken. Wilt u dit dan
uiterlijk 4 uur voor a anvang van de vergadering kenbaar maken? Aan het spreekrecht zijn voorwaarden verbonden.
Wethouder Alex Kalthoff draaide een uurtje mee bij het Servicecentrum om te ervaren hoe de dienstverlening aan onze
inwoners, ondernemers en bedrijven nu verloopt. Kalthoff; “Ik ben erg blij met de eerste resultaten en trots op de medewerkers die deze verandering hebben ingezet.”

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met de gemeente Opmeer, telefoon
0226 – 363 333, e-mail gemeente@opmeer.nl.

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.

Oud-burgemeester Maat overleden
Op 6 maart overleed op 78-jarige leeftijd Wilhelmus Franciscus Maat, oud-burgemeester van Hoogwoud.
De heer Maat was burgemeester van 1972 - 1978. Wij wensen zijn familie en vrienden sterkte met dit verlies.

Vroegboekkorting in maart

Voordelig zwemlessen met diplomagarantie in
‘t Woudmeer
Je moet er nu nog niet aandenken, maar
28 april gaat het zwembad ’t Woudmeer weer
open. Na de meivakantie starten we ook weer
met de zwemlessen en dat is dit jaar wel heel
aantrekkelijk. Als u uw kind voor 1 april 2019
aanmeldt, dan kunt u profiteren van de vroegboekkorting.

• zwemlespakket A voor 288,95 euro
• zwemlespakket AB voor 443,85 euro
VRAGEN
Kijk op www.zwembadwoudmeer.nl of neem
contact op met Angelien Tibboel, telefoon
0227 – 547 300.

WOENSDAG
20 MAART 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
OMGEVINGSVERGUNNING (WABO)
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
datum ontvangst
perceel
13-03-2019
Barnsteen 33, Hoogwoud
14-03-2019
Wipbruglaan 4 a, Spanbroek
14-03-2019
Oeverwal 2, Hoogwoud
Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen bezwaar indienen.

aard activiteit
Plaatsen kozijn met openslaande deuren
Bouwen kapschuur
Plaatsen dakopbouw op garage

Verleende uitgebreide omgevingsvergunningen
besluit verzonden op perceel
aard activiteit
20-03-2019
Herenweg 95 a, Hoogwoud
Bouwen woning
Hiertegen kunt u beroep instellen binnen 6 weken na de dag volgende op de dag van publicatie.

