NIEUWS
VAN DE GEMEENTE OPMEER

Koninklijke onderscheiding voor
Tanja Nansink
Op vrijdag 24 mei is Tanja Nansink Koninklijk onderscheiden door
burgemeester Nijpels.
Tanja Nansink is een van die onmisbare schakels in het vrijwilligerswerk van Opmeer.
Sinds begin jaren ’70 is zij actief voor de speel-o-theek, de tennisvereniging, de
Gabberweek, de volleybalvereniging Reflection, de stichting Hogar, collecte Alzheimer,
scholenwerkgroep Amigos Colombianos en de jaarlijkse Boekenmarkt. En ze is nooit
gestopt met het vrijwilligerswerk. Nu ligt het accent voornamelijk op activiteiten voor
senioren (Golf met Pit).

Tanja Nansink

Afgelopen zaterdag heeft wethouder
Kalthoff de passantenvoorziening in
Spanbroek geopend. Passanten kunnen

nu met een bootje of camper terecht in
Spanbroek.

van links naar rechts Nico Oud van de Koninklijke Schuttevaer, Alex Kalthoff van de gemeente Opmeer, Nico Slagter van
het Recreatieschap, Gertjan Nijpels van de gemeente Opmeer en Karel Schoenaker van het Recreatieschap.

Samenwerken rond uw kind

Professionals vinden elkaar via
digitale Verwijsindex

WAT STAAT ER IN HET SYSTEEM
OVER UW KIND?
VIN is een digitaal systeem waarin professionals uit bijvoorbeeld de jeugdzorg of het on-

Wilt u of uw vereniging voor het sportseizoen
2019-2020 een accommodatie huren? Dien dan uw
aanvraag in op www.opmeer.nl. Aanvragen worden
afgehandeld op volgorde van binnenkomst. Hebt u
vragen, bel dan 0226 – 363 333.

Geen meldingen
van discriminatie
in 2018

SLOEPENNETWERK
Nu de dorpskern Spanbroek is aangesloten op het
sloepennetwerk, is er volgens Kalthoff nog veel
meer te doen om de recreatievaart weer ruim toegang te geven tot het Opmeerse achterland.

Alle kinderen en jongeren hebben te maken
met professionals. Denk aan een intern begeleider op school, huisarts, jeugd- en gezinscoach of jeugdhulpverlener. Een kind kent soms
meer dan 10 verschillende professionals. Niet
altijd werken zij met elkaar samen. De verwijsindex zorgt ervoor dat professionals elkaar kunnen vinden om samen te werken. In onze regio
heet de verwijsindex Vroeg samenwerken in
Noord-Holland Noord, afgekort VIN.

Donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag)
en vrijdag 31 mei is het gemeentehuis
gesloten.

Sport
accommodatie
huren?

Wethouder Kalthoff opent
passantenvoorziening in Spanbroek

SCHUTTEVAER OVERHANDIGT CHEQUE VOOR
VEENHUIZER BRUG
Bestuurslid Nico Oud van de Koninklijke
Schuttevaer bracht een cheque van 2500 euro mee
om de te lage brug bij Veenhuizen te verhogen.
Vorig jaar is de Wipbrug in de Wijzend al beweegbaar gemaakt. Het recreatieschap West-Friesland
wordt de beheerder van de passantenplaats.

Gemeentehuis
gesloten

derwijs kunnen aangeven, dat zij bij uw kind
betrokken zijn. Op deze manier kunnen professionals met elkaar afstemmen om uw kind
zo goed mogelijk te helpen. Het systeem is alleen toegankelijk voor professionals die daarvoor bevoegd zijn.
WAT ZIJN UW RECHTEN?
U hebt het recht om te weten waarom de professional zijn betrokkenheid heeft getoond. Een
professional moet u vertellen dat hij gebruik
maakt van het systeem. Als u het daar niet mee
eens bent, kunt u een bezwaar indienen bij de
gemeente waar uw kind staat ingeschreven.
Kijk ook eens op www.vroegsamenwerken.nl.

Ieder jaar wordt de monitor discriminatiemeldingen opgesteld. De monitor Discriminatie 2018 Noord-Holland geeft een
overzicht van discriminatieklachten bij de
drie landelijke Anti-discriminatie Voorzieningen en registraties van discriminatie
bij de politie eenheid Noord-Holland. In de
monitor 2018 is zichtbaar dat voor de gemeente Opmeer over 2018 geen klachten
zijn geregistreerd op gebied van discriminatie als: discriminatie op herkomst of
huidskleur, seksuele gerichtheid, geslacht
of leeftijd.

Nationaal Fonds Kinderhulp

Wie kan wel een
Zomerpretpakket gebruiken?
De zomer duurt lang als je niks hebt om naar uit
te kijken, terwijl vriendjes en vriendinnetjes
wél leuke avonturen beleven. Ruim 300.000
kinderen in Nederland leven in armoede. Zij
maken niks speciaals mee in de zomer, waar ze
op school vol trots over kunnen vertellen.
EEN TAS VOL AVONTUREN
Daarom deelt Nationaal Fonds Kinderhulp ook dit
jaar weer Zomerpretpakketten uit. Een tas vol kleine
en grote avonturen: van zomerspeelgoed voor mooi
én minder mooi weer tot kaartjes voor een dagje
uit. Zodat ook deze kinderen weer vol verhalen naar
school komen. Het Zomerpretpakket is bedoeld voor

kinderen van 6 t/m 12 jaar uit Opmeer. Het Wijkteam
Opmeer heeft 50 Zomerpretpakketten aangevraagd
bij het Nationaal Fonds Kinderhulp.
VRAAG EEN PAKKET AAN
U kunt uw aanvraag voor uzelf of voor iemand anders
per mail sturen naar wijkteam@opmeer.nl. Vermeld
in de aanvraag de gezinssamenstelling en een korte
motivatie. De wijkteammedewerkers beoordelen de
ingezonden aanvragen. Bij meer aanvragen dan pakketten zal er geloot worden. Aanvragen kan vanaf
15 mei tot 21 juni 2019. Alle deelnemers krijgen voor
15 juli 2019 bericht.

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
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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
29 MEI 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
aard activiteit
22-05-2019
De Weijver 6, Opmeer
Aanleggen (speel-) tuin voor bso
22-05-2019
Spanbroekerweg 233, Spanbroek
Bouwen woning
Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen bezwaar indienen.

