NIEUWS
VAN DE GEMEENTE OPMEER

Wethouders raden leeftijd bij verkoop alcohol
Van 23 mei t/m 2 juni 2019 was de landelijke actie
week ‘NIX zonder ID’. De regiogemeenten in
Westfriesland namen ook deel aan deze actieweek
met een ludieke actie om aandacht te vragen aan
jongeren, (hun) ouders en verstrekkers voor de norm:
NIX onder de 18 jaar. Wethouders uit de regio controleerden woensdag 29 mei 2019 bij het Deen filiaal in
Wognum de ID-kaarten van jongeren.

Kies je favoriete
speeltoestel!
Wij willen jullie uitnodigen om de gemeente te helpen een keuze te maken uit een aantal mogelijkheden voor nieuwe speeltoestellen bij de V eldstralaan
in Spanbroek en ’t Ruimteschip in Opmeer. De stemmen die jullie uitbrengen bepalen welke toestellen
daadwerkelijk geplaatst gaan worden.

LUDIEKE ACTIE, MAAR SERIEUZE BOODSCHAP
“Uiteindelijk draagt deze actie bij aan de serieuze boodschap dat het minderjarige jongeren nog altijd lukt om alcohol te kopen. Ook is onlangs bekend
geworden dat er nog altijd jongeren met een te hoog
promillage worden opgenomen in het ziekenhuis. Dat
is een ontwikkeling die wij als samenleving niet willen. Wij willen een gezonde leefstijl voor onze jongeren stimuleren en de omgeving van jongeren wijzen op
de wettelijke eisen en sociale norm van NIX 18”, aldus
wethouder Tesselaar van de gemeente Opmeer.
“We vinden het mooi om te zien dat de winkels van
Deen de actie steunen. We moeten samen scherp

HOE KAN JE STEMMEN?
Op www.opmeer.nl vinden jullie de afbeeldingen
van de toestellen en kunnen jullie van zaterdag
8 juni tot zondag 16 juni stemmen. Iedereen mag
1 keer stemmen en de meeste stemmen gelden.

blijven op het consequent vragen naar een ID om
de verkoop van alcohol en tabak aan minderjarigen
aan banden te leggen”, vindt Gertjan Nijpels,

voorzitter van de stuurgroep Jeugd, alcohol en drugs
Westfriesland en burgemeester van Opmeer.

De week van de jonge mantelzorger

Heeft er iemand bij jou thuis extra zorg nodig?

Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren
t/m 24 jaar die opgroeien met een ziek, verward,
verslaafd, depressief of gehandicapt familielid. Dat
kan grote impact hebben op het leven van deze
kinderen.

Helemaal als zij daardoor veel taken op zich moeten
nemen. Het is belangrijk dat ook deze jonge
mantelzorgers leuke dingen kunnen blijven doen.
Sporten of met vrienden op stap. Tijd voor henzelf
is belangrijk.

Kippenbotjes of visgraten?

De gft-bak smult er van!
We hebben er even op moeten wachten; maar de
zomer komt er aan! Tijd om de barbecue aan te steken. Vaak blijven er na afloop wat restjes over. Alle
etensresten kan je in de gft-bak gooien. Dus ook de
afgekloven kippenbotjes en visgraten. Er belanden
nog teveel etensresten in de restafvalbak. Gemiddeld
bestaat 32% van de restafvalbak uit gft en etensresten. Dat is zonde! Want als je het in de groene bak
gooit, maakt HVC er compost en groen gas van.
DRIE SIMPELE TIPS
Maak het jezelf makkelijk en zorg dat je de etensresten en snijrestjes meteen makkelijk kwijt kunt.

Speelplekken in
Spanbroek en Opmeer

1. Zet een bakje op het aanrecht en verzamel daar
gedurende de dag al het gft in. Je ziet dan dat je
meer gft in huis hebt dan je denkt.
2. Om gft en etensresten makkelijker te kunnen
scheiden kan je gebruik maken van biologisch afbreekbare zakjes. Deze zijn verkrijgbaar in de supermarkt.
3. Twijfel of iets bij gft hoort? Download de app van
HVC en check de afvalwijzer. In één oogopslag is te
zien waar het afval bij hoort.
Afval scheiden is makkelijk, het is een kwestie van
doen!

UITSLAG BEKEND GEMAAKT
Op 26 juni wordt op de gemeentepagina in het
Westfries Weekblad en op www.opmeer.nl bekendgemaakt welke speeltoestellen de meeste
stemmen hebben gekregen en wanneer ze geplaatst gaan worden.
VRAGEN
Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen
met J. Koopmans, telefoon 0226 – 363 333,
e-mail: gemeente@opmeer.nl.

KENT U EEN JONGE MANTELZORGER?
Ga eens met ze in gesprek en vraag hoe het met
ze gaat. Ook jonge mantelzorgers kunnen hulp
krijgen. Wilt u ze de weg wijzen?

Samen voor Inclusief
Westfriesland

• Organisaties als Mee & de Wering
(www.meewering.nl)
• Kennisplatform Mantelzorg
(www.ikzorg.nu/jmz)
• Wijkteam Opmeer (www.opmeer.nl) even
informatie en kunnen helpen. Zo gaat
wijkteamlid Wendy Kok vrijblijvend met hen in
gesprek. Laat de jongere bellen met
0226 - 363 333 en laat hen vragen naar Wendy
of appen via 06-53172894.
Mailen kan ook gemeente@opmeer.nl.

De overheid werkt aan gelijke rechten voor lesbische
vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen (LHBTI's). In W
 estfriesland
willen we daar niet bij achterblijven. Daarom ondertekenden de bestuurders van de Westfriese gemeenten
onlangs de intentieverklaring ‘Inclusief Westfriesland
2019-2022’. Westfriesland wil zich voor deze groepen
inzetten door onderzoek te doen naar de behoeften en
door samen te werken met scholen, professionals, vrijwilligersorganisaties en instellingen.

Jonge mantelzorgers zijn er bij gebaat dat ze zich
registreren bij de gemeente. Zij ontvangen dan
een VVV-cadeaubon van € 25,00. Het Wijkteam
kan ze met lotgenoten in contact brengen en ze
ondersteunen in hun zorgtaken.

ZICHTBAARHEID, WELZIJN EN PARTICIPATIE
Wethouder Robert Tesselaar over de intentieverklaring: “Met deze verklaring geven we als Westfriesland
aan het belangrijk te vinden dat er meer zichtbaarheid,
welzijn en participatie is van de Westfriese LHBTIdoelgroep en andere groepen voor wie het niet vanzelfsprekend is om zichzelf te kunnen zijn in onze samenleving. Het uiteindelijke doel is het stimuleren van
een samenleving waarin iedereen mee kan doen.”

Geef uw mening over veiligheid in Opmeer

Doe mee aan de online peiling op Facebook
JO UW
ve iligh eid
in O pme er
• Voelt u zich overdag veilig in uw buurt?
• Doet u ’s avonds de deur open voor een onbekende?
• Of is uw computer weleens gehackt?
We doen ons uiterste best om Opmeer een veilige
gemeente te laten zijn. Zowel in uw woning, in uw
straat als in uw dorp. Laat ons weten of u zich veilig
voelt in Opmeer. Doe mee aan de online peiling

over veiligheid op Facebook.com/gemeenteopmeer.
Meedoen kost ongeveer 5 minuten.
WAT GEBEURT ER MET DE RESULTATEN VAN
HET ONDERZOEK?
Met de resultaten zien we of de gemeente zich in de
goede richting ontwikkelt. Ook kunnen we betere
keuzes maken voor en gericht werken aan veilige
buurten en dorpen.
U kunt na de zomer de uitkomsten van het onderzoek
terugvinden op www.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 | /gemeenteopmeer

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.

BEKENDMAKINGEN
OMGEVINGSVERGUNNING (WABO)
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
datum ontvangst
perceel
aard activiteit
17-05-2019
Schoolstraat 63, Aartswoud
Bouwen schuur
21-05-2019
A. Commandeurlaan 87, Spanbroek
Plaatsen veranda
Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen bezwaar indienen.

WOENSDAG
5 JUNI 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.

Verleende reguliere omgevingsvergunningen
datum verzonden
perceel
aard activiteit
23-05-2019
H.J.M. Keijzerlaan 25, Spanbroek
Bouwen woning
28-05-2019
Spanbroekerweg 169, Spanbroek	Plaatsen dakopbouw aan de achterzijde van
de woning
28-05-2019
Schoolstraat 8, Aartswoud
Tijdelijk bewonen bedrijfswoning
29-05-2019
Floris van Noordwijklaan 31, Spanbroek Bouwen woning
29-05-2019
De Waag 12, Spanbroek
Plaatsen dakkapel voorgevel
29-05-2019
A. Commandeurlaan 40, Opmeer
Bouwen woning
Hiertegen kunt u schriftelijk bezwaar indienen binnen 6 weken na ‘datum verzending’
Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
besluit verzonden op perceel
aard activiteit
28-05-2019
Gouwe 24, Hoogwoud
Uitbreiden woning
28-05-2019
Koninginneweg 22, Opmeer
Verlenen van zorgactiviteiten i.c.m. wonen

