NIEUWS
VAN DE GEMEENTE OPMEER

Op zondag 28 april is ‘t Woudmeer weer open

Actualiseren
gegevens
gemeentegids 2019

Kom je ook weer lekker buitenzwemmen?
Nog eventjes en dan kan je weer lekker
buitenzwemmen. Op zondag 28 april 2019 gaat
het zwembad weer open. De hele dag is er van
alles te doen. De entree is deze dag gratis.

Binnenkort start Akse Media met het
actualiseren van de adressen voor de nieuwe
gemeentegids. De vermeldingen voorzien van
een e-mailadres krijgen een e-mail ter controle
van de gegevens. Deze is voorzien van een
unieke persoonlijke code, zodat u zelf de
gegevens kunt controleren en aanpassen.
De overige vermeldingen worden telefonisch
door Akse Media benaderd.

SPETTEREND OPENINGSFEEST
Op 28 april organiseren we een spetterend openingsfeest voor jou. Van 11.00 tot 16.00 uur is er van alles
te doen: luchtkussen, snoephappen, eendjes vangen, demonstraties van de Jeugdbrandweer Opmeer,
clinic persluchtduiken, gratis koffie, thee en limonade.
•	Jeugdbrandweer Opmeer: voor stoere
jongens en meiden
	Op zondag 28 april is de Jeugdbrandweer Opmeer

25-badenboekje met
lekker veel voordeel
Op zaterdag 27 april (Koningsdag) en zondag
28 april zijn de 25-badenboekjes extra voordelig. U betaalt slechts 45,00 euro. Na de openingsdag betaalt u weer de normale prijs van
51,30 euro.

Zwembad ’t Woudmeer bestaat 55 jaar
aanwezig. Wat er die dag precies gaat gebeuren,
is nog een verrassing. Op de facebookpagina van
’t Woudmeer laten we binnenkort weten wat we
gaan doen. Durf jij het aan?
• Persluchtduiken: ontdek de onderwaterwereld
	De clinic Persluchtduiken is het perfecte moment
om kennis te maken met de duiksport. Tijdens deze
clinic leer je de basisbeginselen van deze watersport. We weten zeker dat je enthousiast zult zijn.
Je wordt begeleid door professionele instructeurs.
Je begint met de grondbeginselen zoals snorkelen.

We vieren dit jaar
een feestje

• In mei krijgt iedere 55e bezoeker
gratis entree.
• En ben jij 55 jaar en ouder? Dan mag je
iedere zondag gratis komen zwemmen.
Pas wanneer je dit goed beheerst, snoer je de duikflessen op de rug om verder onder water het gevoel
van duiken te ervaren.

STAAT UW ORGANISATIE NOG NIET IN DE
GEMEENTEGIDS?
Staat uw organisatie nog niet in de gemeente
gids? Dan kunt u dit zelf aanmelden voor
plaatsing. Voor mutaties en/of aanmeldingen
kunt u op de volgende manieren reageren:
•	Per e-mail: redactie@aksemedia.nl
(o.v.v. Gemeentegids Opmeer)
•	Telefonisch: 0223 - 673010 (redactie
Akse Media)
Wijzigingen en/of aanmeldingen kunnen tot
24 mei 2019 worden doorgegeven. Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking.

Nieuwbouwplan Heerenweide in Spanbroek

Gemeentelijk woningbedrijf bouwt
20 huurwoningen

Burgemeester Nijpels en aannemer Kuin zetten hun handtekening onder het contract
In het nieuwbouwplan Heerenweide in Spanbroek
worden 20 huurwoningen gebouwd. De woningen die door het gemeentelijk woningbedrijf worden gebouwd, worden aardgasvrij en voorzien van
driedubbel glas en een energiezuinige elektrische
warmtevoorziening en zonnepanelen.

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 | /gemeenteopmeer

VOORJAAR 2020 GEREED
Het gaat om 12 appartementen voor jongeren
en acht woningen voor verschillende doelgroepen. De woningen worden volgens plan in het
voorjaar 2020 opgeleverd. Hebt u interesse
in een woning, dan kunt u zich inschrijven op
www.woonmatchwestfriesland.nl.

BEKENDMAKINGEN
OMGEVINGSVERGUNNING (WABO)
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
datum ontvangst
perceel
aard activiteit
17-04-2019
Gouwe 24, Hoogwoud
Uitbreiden woning
		
Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen bezwaar indienen.

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
24 APRIL 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.

