NIEUWS
VAN DE GEMEENTE OPMEER

Koninklijke onderscheidingen in Opmeer
In het kader van de Algemene Decoratiegelegenheid 2019 heeft burgemeester Gertjan Nijpels
op 26 april 2019 Koninklijke onderscheidingen uitreiken aan vijf inwoners van Opmeer. Op
zaterdag 27 april volgde nog een lintje!

Het was een feestelijke dag voor de 5 gedecoreerden: (vlnr) Jos Loos, Ineke Berkhout, Piet Huisman, Wilma Smeenk
en Nico van Etten.
Op vrijdag 26 april werden de decorandi traditie
getrouw opgehaald door burgemeester Nijpels met
paard en rijtuig vanaf hun huisadres. Daarna werd
ieder feestelijk ontvangen op het gemeentehuis,
waar de uitreiking van de Koninklijke onderschei
dingen plaatsvond.
Op vrijdag werden vijf inwoners onderscheiden als
Lid in de orde van Oranje-Nassau:
MEVROUW C.H.M. (INEKE) BERKHOUT-SMOOK,
SPANBROEK
Ineke Berkhout-Smook (Ineke) is naast haar baan

in het onderwijs als vrijwilliger actief voor de
Bonifatiusparochie van Avondwake en uitvaart tot
communie en kinderkoor. Verder is zij vrijwilliger
bij voetbalvereniging VVS’46 en voorzitter van de
plaatselijke afdeling van Zonnebloem.
MEVROUW W. (WILMA) SMEENK,
AARTSWOUD
Mevrouw Wilma Smeenk was in haar vorige
woonplaats Middenmeer o.a. actief als vrijwilliger
t.b.v. Wonen Plus Welzijn, de Oranjevereniging,
Veilig Verkeer Nederland, de ANBO en de reis
commissie. Sinds 2014 woont zij in de gemeente

Opmeer waar zij actief is t.b.v. badmintonvereniging
Rackmindo en Golf met Pit.
DE HEER N. (NICO) VAN ETTEN, SPANBROEK
De verdiensten van Nico van Etten liggen op divers
terrein maar hebben altijd te maken met persoonlijke
en sociale aandacht voor de mens. Hij is actief voor de
voetbalvereniging HOSV, de begraafplaats en begra
fenisverenigingen, voor de wandelsport en vrijwillig
chauffeur voor zieken en/of dementen naar dagbe
steding.
DE HEER J.J.A. (JOS) LOOS, SPANBROEK
De heer Jos Loos is sinds de jaren ’70 een actief onder
nemer (juwelier) en vanuit die rol betrokken geweest
bij de ondernemersvereniging in De Goorn. Sinds
de jaren ’80 is hij actief op maatschappelijk en soci
aal gebied; als vrijwilliger voor de ijsclub SpanbroekOpmeer, de Kadijkerrun, Lourdesreizen en betrokken
bij mensen met een beperking of anderszins zwakke
re in de samenleving. Hij wordt gewaardeerd om zijn
warme, inspirerende en persoonlijke betrokkenheid.
DE HEER P.C. (PIET) HUISMAN, HOOGWOUD
De heer Piet Huisman was tot 1984 meer dan 20 jaar
brandweerman en commandant van de vrijwillige
brandweer van de toenmalige post Hoogwoud. Zijn
verdere verdiensten zijn/waren voor de kerk en de
personenalarmering voor de stg. Welzijn Ouderen.
Samengevat heeft de heer Huisman zich vele jaren
ingezet voor de veiligheid, het welzijn van ouderen
en de sociale samenhang binnen de gemeenschap
van Opmeer.

Maaike Verlaat (met haar vriend Dennis Pronk en
dochters Jasmijn en Emma), kreeg bij aankomst van
de Tour de Fris het Koninklijk lintje opgespeld door
burgemeester Nijpels. (fotograaf Nancy Holderbeke)
Maar ook op zaterdag 27 april werd een
Koninklijk lintje uitgereikt. Mevrouw M.A.M.
(Maaike) Verlaat werd ook benoemd tot Lid in
de Orde van Oranje Nassau: Maaike Verlaat is
op 16-jarige leeftijd actief geworden als vrijwilliger
bij diverse initiatieven en organisaties die
activiteiten voor Jeugd- en Jongeren organiseren.
Zij was betrokken bij jongerenvereniging Argos,
en is nog steeds betrokken bij Zomerpop,
Gabberweek, Kinderdorp, Award Opmeer en
Tour de Fris. Door al deze activiteiten is zij een
onmisbare vrijwilliger. Omdat zij meereed met de
Tour de Fris werd het lintje haar bij aankomst van
de Tour, op zaterdag, opgespeld.

Dodenherdenking 4 mei 2019 “Geef vrijheid door”
Op 4 mei is het in de gemeente Opmeer om 20.00 uur
twee minuten stil. Dan worden burgers en militairen van
het Koninkrijk der Nederlanden herdacht, die waar ook
ter wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken van de
Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.
GRAVEN BONIFATIUSKERK SPANBROEK
Om 18.00 uur bezoekt burgemeester Gertjan Nijpels met een
aantal leden van het college de graven van de oorlogsslachtof
fers bij de Bonifatiuskerk aan de Spanbroekerweg en legt daar
bloemen neer.
“CLOSE”-FORMATION” THE EDAMBUSTERS
Om 18.25 uur vliegen er vier oude vliegtuigen over het monument
aan de A.C. de Graafweg/De Glazen Wagen. ‘The Edambusters’
vliegen in ‘close- formation’ over het monument als eerbe
toon aan de slachtoffers van de Engelse bommenwerper die in
de Tweede Wereldoorlog is neergestort bij Opmeer. Vervolgens
vliegen zij over het “Short-Stirling-monument” in Wadway.
Burgemeester Gertjan Nijpels legt met een aantal leden van het
college een krans bij het monument.
OFFICIËLE HERDENKING
In Hoogwoud wordt de officiële herdenking gehouden aan de
Burgemeester Hoogenboomlaan nabij het monument en wordt
geleid door burgemeester Gertjan Nijpels. In Spanbroek wordt
de officiële herdenking gehouden aan de Hertog Willemweg
bij het monument en wordt geleid door 1e locoburgemeester
Robert Tesselaar.

HERDENKING SPANBROEK
Dodenherdenking op 4 mei in Spanbroek/Opmeer wordt gehouden bij het monument nabij het
oude raadhuis aan de Hertog Willemweg.

HERDENKING HOOGWOUD
Dodenherdenking op 4 mei in Hoogwoud wordt
gehouden bij het monument, nabij Burgemeester
Hoogenboomlaan 9 (huisartsenpraktijk).

18.00 uur

Vlaggen halfstok

19.45 uur

Toeloop aanwezigen en fanfare

18.00 uur

Vlaggen halfstok

19.45 - 19.50 uur

Luiden van de klok

19.30 uur

Luiden van de klok

19.50 - 20.00 uur

Fanfare speelt muziek

19.40 uur

Opstellen aanwezigen en fanfare

19.55 uur

Opkomst en opstelling van 2e locoburgemeester Alex Kalthoff en deel gemeenteraad

19.59 uur

20.00 uur

Klok slaat om 20.00 uur

Opkomst en opstelling burgemeester
Gertjan Nijpels en deel gemeenteraad

20.00 uur

2 minuten stilte

20.00 uur

Klok slaat

20.02 uur

Choral door fanfare ‘Erato’

20.00 uur

2 minuten stilte

Aansluitend

Gedicht door loco-kinderburgemeester Liese Revers

20.02 uur

Taptoe fanfare ‘Crescendo’

Aansluitend

Korte toespraak door 1e locoburgemeester Robert Tesselaar

Aansluitend

Fanfare speelt Wilhelmus

Aansluitend

Wilhelmus door fanfare ‘Erato’

Aansluitend

Gedicht door jeugdburgemeester
Bram de Haan

Aansluitend

Kranslegging door 1e locoburgemeester Robert Tesselaar daarna bloemenhulde
door kinderen van basisscholen en andere belangstellenden

Aansluitend

Toespraak door burgemeester
Gertjan Nijpels

Aansluitend

Korte stille tocht naar de begraafplaatsen van de vliegeniers op het kerkhof

Aansluitend

Aansluitend

Choral door Fanfare ‘Erato’

Aansluitend

Kranslegging bij begraafplaatsen vliegeniers naast “’t Kerkhuys” daarna
bloemenhulde door kinderen van basisscholen en andere belangstellenden.

Choral (Hymne) tijdens kranslegging,
daarna bloemenhulde door
kinderen van basisscholen en andere
belangstellenden.

Einde

Last Post door ‘Erato’

Zonsondergang
(ongeveer
21.10 uur)

Vlag wordt gestreken

Zonsondergang
Vlag wordt gestreken.
(ongeveer 21.10 uur)

Na de herdenking is er een samenzijn met muziek en verhalen door én voor jong tot ouder in
’t Kerkhuys van Spanbroek. Een ieder wordt van harte uitgenodigd.

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 | /gemeenteopmeer

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.

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.

Een zomer vol spetterende activiteiten

Onvergetelijke
ontmoetingen

Zwembad Woudmeer is open. Heerlijk genieten dus, en naast leszwemmen en baantjes trekken is er
heel wat te doen dit jaar. Lees hier wat er in mei te doen is.
MEI
01 14.00 uur
02 14.00 uur
03 ’s middags
12 11.00 - 18.00 uur
24 19.15 uur

Wilt u een gezellige ochtend beleven, mensen ontmoeten, een doel hebben om uit huis
te gaan? Wilt u een gezellige ochtend waar
u zichzelf kunt zijn en één op één of in een
groepje uw interesses kunt delen. Kom dan
naar de ontmoetingsochtenden in wijksteunpunt De Schakel, die vanaf 4 juni worden georganiseerd. Voor koffie/thee en
warme maaltijd wordt gezorgd!

Spijkerbroek hangen
Mooiste bommetje van de duikplank
Loopmat
Moederdag met vrij entree voor alle moeders
Discozwemmen

Wil je meer weten over het zwembadseizoen kijk dan
op www.zwembadwoudmeer.nl of volg het zwembad op
facebook www.facebook.com/zwembadwoudmeer

Westfriese Duurzame Huizenroute, 25 mei

Ervaar energiezuinig en aardgasvrij wonen in de praktijk
Wil je ontdekken hoe een duurzame woning er van binnen uitziet? Kom zaterdag 25 mei van
11.00 - 15.00 uur naar de Westfriese Duurzame Huizenroute. Huiseigenaren van duurzame
woningen delen hun ervaringen en stellen hun woning open voor bewoners uit de regio.
Er zijn verschillende typewoningen te bezoe
ken. Van tussenwoning tot Tiny house en van
monument tot woonboot. De duurzame maatre
gelen variëren van goede na-isolatie tot zonneboi
lers en warmtepompen. Sommige woningen zijn
inmiddels van het aardgas af. Het evenement is
een initiatief van de Westfriese gemeenten, het

Duurzaam Bouwloket en de Regionale Uitvoerings
dienst Noord-Holland Noord.
MEER INFORMATIE / AANMELDEN
Vanaf 1 mei staan de deelnemende woningen
op www.duurzaambouwloket.nl/wfdh Om de
woning(en) te kunnen bezoeken moet je je aan

melden. Schrijf je in
voor 23 mei.
ADVIES VAN DUURZAAM BOUWLOKET
Heb je vragen over het energiezuinig en aardgasvrij
maken van jouw woning of wil je meer informa
tie over duurzaamheidsmaatregelen? Tijdens de
Westfriese Duurzame Huizenroute zijn onafhan
kelijke adviseurs van het Duurzaam Bouwloket
aanwezig op een trefpunt in de regio.

Cliëntondersteuning; gratis en onafhankelijk
De gemeente Opmeer biedt informatie en
advies, aan inwoners die een hulpvraag hebben rondom zorg. De cliëntondersteuning
wordt geboden door een onafhankelijke
deskundige en kost u niets.
WAT DOET DE CLIËNTONDERSTEUNING
De cliëntondersteuner is er voor alle inwoners die
zorg, ondersteuning en/of hulp nodig hebben bij het
aanvragen van zorg/hulp. De cliëntondersteuning
kan u onder andere helpen met:

•	Kortdurende ondersteuning bieden bij het
aanvragen van zorg en ondersteuning
•	Helpen met uitzoeken wat de vragen en wensen
zijn en deze onder woorden te brengen
• Meegaan naar gesprekken
•	Ondersteunen bij het schrijven van een
persoonlijk plan
•	Helpen bij het zoeken naar de juiste informatie
• Uitleggen hoe een aanvraag verloopt
•	Helpen bij het maken van eigen keuzes
•	Meedenken en helpen zoeken naar oplossingen

Opgroeien en opvoeden
De eerste jaren van een kind zijn de basis voor zijn of haar verdere ontwikkeling. Hoe zorg je
voor een goede ontwikkeling? En waar kun je heen met vragen?
Soms hebben (jonge) ouders/verzorgers hulp
nodig. Vaak kunnen zij bij familie en vrienden te
recht. Maar als de vraag groter is of er is geen
hulp in de buurt dan kunnen ouders altijd aan
kloppen bij professionals, zoals medewerkers van
het Wijkteam of de GGD.
Waar kunt u onder andere terecht in Opmeer met
vragen over opvoeden en opgroeien of gewoon om
iets leuks met uw jonge kind te ondernemen:
•	Wijkteam en GGD hebben gratis inloopspreek
uren: Wijkteam (elke dinsdag (gemeentehuis)
en donderdag (de Lindehof) van 11.00 12.00 uur) en de GGD (elke dinsdag van 13.00 14.00 uur in de Schakel).
•	
Heb je wat grotere vragen of kun je
niet op het inloop spreekuur komen maak

dan een afspraak: Wijkteam www.opmeer.nl/
zorg-en-ondersteuning of GGD Hollands
Noorden www.ggdhollandsnoorden.nl en vraag
naar een opvoedadviseur. De afspraken voor het
opvoedspreekuur zijn gratis.
•	GGD Hollands Noorden biedt diverse contact
momenten aan waarin de ontwikkeling en
gezondheid van kinderen worden gevolgd. Maar
er zijn ook leuke workshops en korte trainingen:
https://www.ggdhollandsnoorden.nl/
cursussen-en-bijeenkomsten.aspx
•	In onze gemeente zijn diverse kinderopvang
organisaties actief, zij bieden onder andere
sportieve activiteiten aan voor het jonge kind.
•	De bibliotheek biedt Boekstart aan, jonge kinde
ren (vanaf baby) mogen gratis lid worden.

WOENSDAG
01 MEI 2019

met mensen in de eigen omgeving
•	Meedenken en helpen zoeken naar mogelijkheden
in de buurt
BIJ WIE KUNT U TERECHT
Er zijn meerdere organisaties in de gemeente
Opmeer die cliëntondersteuning bieden. U kunt zelf
direct contact opnemen met een van organisaties
en vertellen dat u gebruik wilt maken van cliënt
ondersteuning in de gemeente Opmeer.
•	Eigen Plan: T 06 - 5200 0360 /
E contact@eigen-plan.nl
•	K. Hooft Zorgdragers: T 06 - 4710 3184 /
E zorgdragers@gmail.com
•	Leekerweide Groep: T 0229 - 576 868 /
E info@leekerweidegroep.nl
•	Mee & De Wering: T 088 - 6522 - 522 /
E vraag@mailmee.nl
•	St. Omring: T 088 - 2068 206 /
E zorgconsulent@omring.nl
•	St. Pittig: T 0226 - 450 015 / E info@pittig.care

Bent u geïnteresseerd of kent u iemand
voor wie deze ochtend heel waardevol kan zijn? Neem dan contact op met
Liesbeth de Ruijter 06-46245199 of mail naar
Liesbeth.deruiter@omring.nl. Of kom langs
voor meer informatie op dinsdag 14 mei
van 10.00 - 11.30 uur en/of dinsdag
28 mei van 10.00 - 11.30 uur in de Schakel,
Pastoor Meriusstraat 4, Spanbroek.
WAAR EN WANNEER?
Elke dinsdag van 10.00 - 13.00 uur in het
Grand Café van Wijksteunpunt De Schakel,
Pastoor Meriusstraat 4 in Spanbroek.
KOSTEN?
€ 5,50 per keer óf € 50,00 voor 10 ochtenden.
Vanaf 4 juni bent u iedere week van
harte welkom!

Opmeer stelt beroep in
tegen herinrichtingsplan
AC de Graafweg
De gemeente Opmeer heeft beroep ingesteld
tegen het Provinciaal Inpassingsplan Herinrichting A.C. de Graafweg (N241). De gemeente is van
mening, ook gesteund door specialistisch advies,
dat er goede gronden zijn om gebruik te maken
van het recht om een beroepschrift in te dienen
tegen de nu opgestelde plannen van de Provincie.
Het beroep bevat twee belangrijke punten:
• Onvoldoende onderzoek naar alternatieven
•	Niet juist uitgevoerd onderzoek naar geluidsoverlast
Er is een rapport opgesteld waarin alternatieven zijn
beschreven die voordelen bieden op het gebied van
(minder) bomenkap, veiligheid, woon- en leefklimaat
en (minder) geluid. Opmeer wil met dit beroep be
reiken dat de Provincie gedwongen wordt beter naar
deze alternatieven te kijken en het echte gesprek met
de gemeente te heropenen.
De uitspraak wordt binnen zes maanden verwacht.

BEKENDMAKINGEN
OMGEVINGSVERGUNNING (WABO)
Ontvangen aanvragen
datum ontvangst
perceel
23-04-2019
A. Commandeurlaan 40, Spanbroek
24-04-2019
Koninginneweg 22, Opmeer
24-04-2019
H.J.M. Keijzerlaan 25, Spanbroek
27-04-2019
De Waag 12, Spanbroek
Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen bezwaar indienen.

aard activiteit
bouwen woning
verlenen zorgactiviteiten i.c.m. wonen
bouwen woning
plaatsen dakkapel aan voorgevel

