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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.

WOENSDAG 
11 SEPTEMBER 2019

Workshop ‘De kinderen scheiden mee’
Als ouders scheiden, scheiden de kinderen mee. Alles 
wat vertrouwd was, gaat ineens veranderen. Kinde-
ren kunnen in deze onzekere periode een steuntje in 
de rug goed gebruiken. De workshop ‘De kinderen 
scheiden mee’ geeft kinderen handvatten om met de 
echtscheiding om te gaan. Zij leren hoe zij gevoelens 
over de scheiding bij zichzelf kunnen herkennen en 
deze te uiten. De workshop is bedoeld voor kinderen 
tussen de 6 en 12 jaar. 

APARTE OUDERBIJEENKOMST
Voorafgaand aan de workshop vindt een aparte ou-
derbijeenkomst plaats. Ouders krijgen dan informa-
tie over wat een echtscheiding betekent voor een 
kind. Daarnaast geeft de trainer tips om op de juis-
te manier in gesprek te gaan met hun kind over de 
echtscheiding. 

WAAR, WANNEER EN KOSTEN
Ouderbijeenkomst: donderdag 3 oktober 2019 van 
20.00 – 21.00 uur
Workshop voor de kinderen: zaterdag 
5 oktober 2019 van 09.00 – 12.30 uur

Locatie: wijksteunpunt De Schakel in Spanbroek
Kosten: de gemeente Opmeer biedt deze workshop 
gratis aan.

AANMELDEN EN MEER INFORMATIE
Aanmelden kan op www.ggdhn.nl/cursussen. 

BEKENDMAKINGEN

OMGEVINGSVERGUNNING (WABO)
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
datum ontvangst perceel aard activiteit
31-08-2019 Barnsteen 12, Hoogwoud Realiseren houten beschoeiing
02-09-2019 Kaag 19a, Spanbroek  Plaatsen tijdelijke woonunits voor 

bewoning door arbeidsmigranten
04-09-2019 Weidehof 1, Spanbroek Brandveilig gebruik woonzorgcentrum

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen bezwaar indienen.

Liever eerst 
een persoonlijk 
gesprek? 
Ouders/opvoeders die liever (eerst) een per-
soonlijk gesprek hebben, kunnen een afspraak 
maken bij het opvoedspreekuur in de buurt. 
Ook voor andere opvoedvragen kunnen zij hier 
terecht. Bel 088 – 0100555 voor een afspraak. 

Zwerfvuil?
Ruim het
gewoon op.

Voor kinderen uit groep 5 en 6

Weerbaarheidstraining Rots en Water
Heb je een kind die onzeker is, stress voelt of groepsdruk ervaart? Of wordt je kind gepest? Dan is 
de weerbaarheidstraining Rots en Water misschien een goede training voor je kind. De training 
start op 29 oktober in de gymzaal aan de Meibloem in Opmeer. 
 
WERKEN AAN HET ZELFVERTROUWEN
In acht weken krijgen de kinderen handvatten zodat ze leren omgaan met stress, groepsdruk en pestgedrag. 
Belangrijk in de training is de lichaamstaal. Door te werken aan het zelfvertrouwen leren de kinderen zich beter 
te uiten. Ook wordt er getraind op simpele verdedigings- en bevrijdingstechnieken.

WANNEER, WANNEER EN KOSTEN
Data: dinsdag 29 oktober, 5, 12 19 en 26 november en 3, 10 en 17 december.
Tijd: 15.30 – 16.30 uur.
Locatie: Gymzaal Opmeer, Meibloem 4, 1716 VA Opmeer.
Kosten: de gemeente Opmeer biedt deze training gratis aan.

AANMELDEN OF MEER INFORMATIE
Aanmelden kan op www.ggdhn.nl/cursussen.

Laad jij je smartphone en andere elektrische apparaten 
ook overdag op en haal jij de stekker uit het stopcon-
tact als je even boodschappen gaat doen? Dan ben je 
goed bezig! De Nationale Brandpreventieweken staan 
dit jaar in teken van veilig opladen en veilig gebruik 
van accu’s. Daarover geeft de brandweer je graag 
enkele tips mee.

De helft van het aantal woningbranden wordt veroor-
zaakt door elektrische apparaten. Dat komt door de 
toename van het aantal elektrische apparaten in huis. 
Denk bijvoorbeeld aan je smartphone, tablet en laptop. 
Gelukkig kun je zelf veel doen om brand te voorkomen.

TIP 1. Laad je apparaten overdag op
Is je telefoon, tablet of apparatuur volledig opgeladen? 
Dan is het verstandig meteen de stekker uit het stop-
contract te halen. Zo voorkom je dat het apparaat 
‘overladen’ is en de batterij of accu oververhit raakt.

TIP 2. Gebruik originele laders en snoeren
Zorg er ook voor dat de aansluiting van je oplader 
schoon is.

TIP 3. Zet je apparaat op een vlakke ondergrond 
zodat deze kan ventileren 
Zorg ervoor dat apparaten, opladers en batterijen hun 
warmte goed kwijt kunnen. Bedek ze dus niet en leg ze 
niet op of tussen de kussens van bijvoorbeeld een bank. 

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

ALGEMEEN PLAATSELIJKE VERORDENING
In de Algemeen Plaatselijke Verordening, 
oftewel APV, staat de regels die op het gebied 
van openbare orde en veiligheid gelden. Het 
college heeft de nieuwe regels vastgesteld en 
de gemeenteraad behandelt de nieuwe APV 
in de vergadering van 14 november. 

INTEGRAAL VEILIGHEIDSPLAN 
2020-2022
Het op orde houden van de veiligheid in Opmeer 
is de komende twee jaar het doel van het Integraal 
Veiligheidsplan (IVP). Samen met de dorpsraden 
zijn vier onderwerpen gekozen die in het plan zijn 
uitgewerkt. Het gaat om: Veiligheid in de woon- 
en leefomgeving, Veiligheid in de Openbare 
ruimte, Veiligheid en Ondernemen, Veiligheid 
en Ondermijnende criminaliteit. Het college 
heeft het IVP vastgesteld en de gemeenteraad 
behandelt het plan op 21 november. 

Vanaf deze week leest u het nieuws van de 
gemeente Opmeer voorlopig in De Kogge. 
Voor deze oplossing hebben we gekozen omdat 
de uitgever van het Westfries Weekblad onlangs 
het faillissement heeft aangevraagd. 
De gemeentepagina in De Kogge is een tijde-
lijke oplossing. De komende maanden gaan 
we onderzoeken hoe de inwoners van Opmeer 
het gemeentenieuws en de bekendmakingen 
bij voorkeur willen ontvangen. 

Commissie-
vergaderingen
Volgende week vergaderen de commissies Ruimte, 
Samenlevingszaken en Bestuurlijke Zaken en Verant-
woording. De agenda met bijbehorende stukken voor 
de commissievergaderingen kunt u vinden op 
www.opmeer.nl/bestuur-organisatie/

BRANDWEER ZOEKT SPEURNEUZEN 
Vooral jongeren maken veel gebruik van oplaadbare apparaten zoals een smartphone. In de online game 
‘Brandweer zoekt speurneuzen’ gaan kinderen op zoek naar de oorzaak van de brand en leren ze hoe ze 
oplaadbare apparaten veilig kunnen opladen. 
Speel de online game op: www.brandweerzoektspeurneuzen.nl

Steeds meer woningbranden worden veroorzaakt door opladers van smartphones, tablets en laptops. 

Bijna 60% van alle woningen in Nederland gebouwd 
vóór 1980 hebben nog geen isolatie in de spouwmuur. 
Heb jij een woning gebouwd tussen 1920 en 1980 en 
wil je energie besparen? Duurzaam Bouwloket advi-
seert om te beginnen met spouwmuurisolatie, mits je 
spouw nog niet geïsoleerd is. Met deze maatregel 
behaal je de grootste winst in het verbeteren van het 
wooncomfort en bespaar je flink op je energiekosten.

SUBSIDIE BESCHIKBAAR! 
Via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kun je 
als woningeigenaar ongeveer 20 procent van de kosten 
terugvragen wanneer je twee of meer isolatiemaat-
regelen laat toepassen. Je kunt subsidie aanvragen 

voor onder meer isolatie van dak, gevel, vloer en het 
plaatsen van isolerend glas. Wie zijn hele woning 
voorziet van een zeer energiezuinig pakket aan maat-
regelen, krijgt een bonus van 4.000 euro bovenop de 
subsidie.  
 
GRATIS EN ONAFHANKELIJK ADVIES 
Wil je meer informatie over energiebesparende 
maatregelen, subsidies- en financieringsregelingen?  
Duurzaam Bouwloket helpt je met gratis en onafhan-
kelijk advies, telefoon 072 - 743 39 56 of stuur een 
e-mail naar info@duurzaambouwloket.nl. Neem ook 
eens een kijkje op  www.duurzaambouwloket.nl/
subsidiecheck  

BEKENDMAKINGEN

datum verzonden   perceel aard activiteit
17-10-2019  De Veken 232 Opmeer Plaatsen weegbrug
14-10-2019  Barnsteen 12 Hoogwoud Realiseren van beschoeiing
14-10-2019  De Veken 207E Opmeer Bouw bedrijfspand
Hiertegen kunt u schriftelijk bezwaar indienen binnen 6 weken na ‘datum verzending’

datum verzonden   perceel aard activiteit
16-10-2019   Gemeente Opmeer  Plaatsen van reclameborden  
   Argos

Hiertegen kunt u bezwaar indienen. De bezwaarprocedure vindt u op www.opmeer.nl.
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wat vertrouwd was, gaat ineens veranderen. Kinde-
ren kunnen in deze onzekere periode een steuntje in 
de rug goed gebruiken. De workshop ‘De kinderen 
scheiden mee’ geeft kinderen handvatten om met de 
echtscheiding om te gaan. Zij leren hoe zij gevoelens 
over de scheiding bij zichzelf kunnen herkennen en 
deze te uiten. De workshop is bedoeld voor kinderen 
tussen de 6 en 12 jaar. 

APARTE OUDERBIJEENKOMST
Voorafgaand aan de workshop vindt een aparte ou-
derbijeenkomst plaats. Ouders krijgen dan informa-
tie over wat een echtscheiding betekent voor een 
kind. Daarnaast geeft de trainer tips om op de juis-
te manier in gesprek te gaan met hun kind over de 
echtscheiding. 

WAAR, WANNEER EN KOSTEN
Ouderbijeenkomst: donderdag 3 oktober 2019 van 
20.00 – 21.00 uur
Workshop voor de kinderen: zaterdag 
5 oktober 2019 van 09.00 – 12.30 uur

Locatie: wijksteunpunt De Schakel in Spanbroek
Kosten: de gemeente Opmeer biedt deze workshop 
gratis aan.
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Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
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Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen bezwaar indienen.

Liever eerst 
een persoonlijk 
gesprek? 
Ouders/opvoeders die liever (eerst) een per-
soonlijk gesprek hebben, kunnen een afspraak 
maken bij het opvoedspreekuur in de buurt. 
Ook voor andere opvoedvragen kunnen zij hier 
terecht. Bel 088 – 0100555 voor een afspraak. 

Zwerfvuil?
Ruim het
gewoon op.

Voor kinderen uit groep 5 en 6

Weerbaarheidstraining Rots en Water
Heb je een kind die onzeker is, stress voelt of groepsdruk ervaart? Of wordt je kind gepest? Dan is 
de weerbaarheidstraining Rots en Water misschien een goede training voor je kind. De training 
start op 29 oktober in de gymzaal aan de Meibloem in Opmeer. 
 
WERKEN AAN HET ZELFVERTROUWEN
In acht weken krijgen de kinderen handvatten zodat ze leren omgaan met stress, groepsdruk en pestgedrag. 
Belangrijk in de training is de lichaamstaal. Door te werken aan het zelfvertrouwen leren de kinderen zich beter 
te uiten. Ook wordt er getraind op simpele verdedigings- en bevrijdingstechnieken.

WANNEER, WANNEER EN KOSTEN
Data: dinsdag 29 oktober, 5, 12 19 en 26 november en 3, 10 en 17 december.
Tijd: 15.30 – 16.30 uur.
Locatie: Gymzaal Opmeer, Meibloem 4, 1716 VA Opmeer.
Kosten: de gemeente Opmeer biedt deze training gratis aan.
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Aanmelden kan op www.ggdhn.nl/cursussen.

Mevrouw A. de Wit-Koelemeij uit Spanbroek wordt 100 jaar 
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Mevrouw Aaltje de Wit-Koelemeij wordt op 15 oktober 100 jaar. Burgemeester Nijpels bracht haar een bezoekje 
om haar te feliciteren. Van harte gefeliciteerd. (Foto: Nancy Holderbeke)

College moet een ombuigingsronde 
van 2,1 miljoen realiseren

Een Koninklijke onderscheiding 
voor drie brandweermannen

Begroting 2020:  

Het college van B&W heeft deze week de Programma-
begroting 2020 naar de gemeenteraad gestuurd. 
Deze begroting laat zien, dat de gemeente Opmeer een 
ombuigingsronde van 2,1 miljoen euro moet realiseren. 
De Programmabegroting bevat daarom maatregelen 
die tot een stabiel financieel beeld moeten leiden. 
Dit alles moet in november leiden tot een meerjarig 
sluitende begroting. Dat doen we met een toekomst-
gericht beleid dat financieel houdbaar is. Het is nu 
aan de raad om hierover in gesprek te gaan en tot 
besluitvorming te komen.

MINDER GELD EN MEER TAKEN
De gemeente Opmeer moet in 2020 een ombuigings-
ronde van 2,1 miljoen euro realiseren. De oorzaken 
zijn divers. De belangrijkste redenen zijn minder geld 
van het Rijk en een verschuiving van taken van het Rijk 
naar de gemeente. Daarnaast nemen de kosten voor 
lonen toe door afspraken tussen werkgevers en werk-
nemers in de CAO en zijn de kosten voor het bouwen 

van de Integraal Kind Centra in Spanbroek, Opmeer en 
Hoogwoud in de begroting verwerkt. 

GEVOLGEN VOOR INWONERS EN VERENIGINGEN
We blijven bouwen aan een gemeente die oog heeft 
voor de kwetsbare inwoners en die het voorzieningen-
niveau hoog in het vaandel heeft staan. Het college 
heeft de mogelijkheden laten onderzoeken om de 
kosten te verlagen en de inkomsten te verhogen. Het 
uitgangspunt is dat de verenigingen en de instellingen 
zo veel mogelijk worden ontzien. Om de inkomsten 
te verhogen, stelt het college voor dat de inwoners 

gemiddeld 18 euro per jaar meer betalen aan gemeen-
telijke lasten. Deze bijdrage is nodig het huidige voor-
zieningenniveau in stand te houden. 

LANDELIJK PROBLEEM
De tekorten en als gevolg daarvan gedwongen maat-
regelen komen niet alleen voor in de gemeente Opmeer. 
Net als andere gemeenten, heeft Opmeer de afgelopen 
jaren meer verantwoordelijkheden van het Rijk gekregen 
en als gevolg van de lagere uitgaven door het Rijk, minder 
geld voor de uitvoering van haar taken gekregen.

De programmabegroting wordt behandeld in de commissievergadering van 5 november 2019 en op 14 
november ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. De raad beslist uiteindelijk welke voorstellen 
worden uitgevoerd. De Programmabegroting kunt u vinden op www.opmeer.nl. 

Schulden...
het kan iedereen 
overkomen

Mogelijkheden voor 
kleinschalig wonen 
met zorg

DONDERDAG
24 OKTOBER 2019

Kom jij niet rond? Zou je hulp willen bij het oplossen 
van je schulden? Hulp bij schulden kan in Opmeer nu 
ook online!

ONLINE OF LIEVER EEN GESPREK?
Meld je aan via www.SchuldendeBaas.nl en kom zo 
online in contact met een schuldhulpverlener in jouw 
gemeente. Wil je liever een gesprek? Geef het aan in 
het aanmeldformulier op www.schuldendebaas.nl of 
neem contact op met het wijkteam van de gemeente, 
0226 – 363 333. 

Kleinschalig wonen met zorg is bedoeld voor maximaal 
acht bewoners in een woning, waarbij de bewoners 
wel zelfstandig kunnen wonen maar enige vorm van 
ondersteunende zorg nodig hebben. De gemeente 
Opmeer heeft nieuwe regels opgesteld om kleinschalig 
wonen met zorg mogelijk te maken. Deze nieuwe regels 
zijn opgesteld voor inwoners en zorgaanbieders.

MEER WETEN? 
Neem contact op met de gemeente Opmeer, afdeling 
Ruimte en Ondernemen, telefoon 0226 – 363 333 of 
stuur een e-mail naar gemeente@opmeer.nl. 

Op vrijdag 11 oktober zijn Richard Langedijk, Gerard 
Pronk en Gerard Smook benoemd tot Lid in de Orde 
van Oranje Nassau. Zij kregen de onderscheiding 
uitgereikt door burgemeester Nijpels. 

RICHARD LANGEDIJK zet zich al meer dan 30 jaar in 
voor de vrijwillige brandweer Opmeer, in de functie 
manschap en verkenner gevaarlijke stoffen. 

GERARD PRONK zet zich al 25 jaar in voor de vrijwillige 
brandweer Opmeer, in de functies bevelvoerder, 
manschap, verkenner gevaarlijke stoffen, brandweer-

chauffeur en chauffeur/pompbediener.

GERARD SMOOK zet zich al 36 jaar in voor de vrijwillige 
brandweer Opmeer, in de functies bevelvoerder, manschap, 
verkenner gevaarlijke stoffen, brandweerchauffeur en 
chauffeur/pompbediener.

Door hun inzet voor de brandweer dragen deze drie brand-
weermannen bij aan het vergroten van de veiligheid en het 
welbevinden van de inwoners van de gemeente Opmeer. 

(Foto: Nancy Holderbeke)
 

De gemeenteraad beslist op 14 november

NIEUWS
VAN DE GEMEENTE OPMEER

ALGEMENE INFORMATIE 
EN OPENINGSTIJDEN

NIEUWS 
VAN DE GEMEENTE OPMEER

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.

WOENSDAG 
11 SEPTEMBER 2019

Workshop ‘De kinderen scheiden mee’
Als ouders scheiden, scheiden de kinderen mee. Alles 
wat vertrouwd was, gaat ineens veranderen. Kinde-
ren kunnen in deze onzekere periode een steuntje in 
de rug goed gebruiken. De workshop ‘De kinderen 
scheiden mee’ geeft kinderen handvatten om met de 
echtscheiding om te gaan. Zij leren hoe zij gevoelens 
over de scheiding bij zichzelf kunnen herkennen en 
deze te uiten. De workshop is bedoeld voor kinderen 
tussen de 6 en 12 jaar. 

APARTE OUDERBIJEENKOMST
Voorafgaand aan de workshop vindt een aparte ou-
derbijeenkomst plaats. Ouders krijgen dan informa-
tie over wat een echtscheiding betekent voor een 
kind. Daarnaast geeft de trainer tips om op de juis-
te manier in gesprek te gaan met hun kind over de 
echtscheiding. 

WAAR, WANNEER EN KOSTEN
Ouderbijeenkomst: donderdag 3 oktober 2019 van 
20.00 – 21.00 uur
Workshop voor de kinderen: zaterdag 
5 oktober 2019 van 09.00 – 12.30 uur

Locatie: wijksteunpunt De Schakel in Spanbroek
Kosten: de gemeente Opmeer biedt deze workshop 
gratis aan.

AANMELDEN EN MEER INFORMATIE
Aanmelden kan op www.ggdhn.nl/cursussen. 

BEKENDMAKINGEN

OMGEVINGSVERGUNNING (WABO)
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
datum ontvangst perceel aard activiteit
31-08-2019 Barnsteen 12, Hoogwoud Realiseren houten beschoeiing
02-09-2019 Kaag 19a, Spanbroek  Plaatsen tijdelijke woonunits voor 

bewoning door arbeidsmigranten
04-09-2019 Weidehof 1, Spanbroek Brandveilig gebruik woonzorgcentrum

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen bezwaar indienen.

Liever eerst 
een persoonlijk 
gesprek? 
Ouders/opvoeders die liever (eerst) een per-
soonlijk gesprek hebben, kunnen een afspraak 
maken bij het opvoedspreekuur in de buurt. 
Ook voor andere opvoedvragen kunnen zij hier 
terecht. Bel 088 – 0100555 voor een afspraak. 

Zwerfvuil?
Ruim het
gewoon op.

Voor kinderen uit groep 5 en 6

Weerbaarheidstraining Rots en Water
Heb je een kind die onzeker is, stress voelt of groepsdruk ervaart? Of wordt je kind gepest? Dan is 
de weerbaarheidstraining Rots en Water misschien een goede training voor je kind. De training 
start op 29 oktober in de gymzaal aan de Meibloem in Opmeer. 
 
WERKEN AAN HET ZELFVERTROUWEN
In acht weken krijgen de kinderen handvatten zodat ze leren omgaan met stress, groepsdruk en pestgedrag. 
Belangrijk in de training is de lichaamstaal. Door te werken aan het zelfvertrouwen leren de kinderen zich beter 
te uiten. Ook wordt er getraind op simpele verdedigings- en bevrijdingstechnieken.

WANNEER, WANNEER EN KOSTEN
Data: dinsdag 29 oktober, 5, 12 19 en 26 november en 3, 10 en 17 december.
Tijd: 15.30 – 16.30 uur.
Locatie: Gymzaal Opmeer, Meibloem 4, 1716 VA Opmeer.
Kosten: de gemeente Opmeer biedt deze training gratis aan.

AANMELDEN OF MEER INFORMATIE
Aanmelden kan op www.ggdhn.nl/cursussen.

Zwerfvuil?
Ruim het 
gewoon op.

SPECIMEN DE KOGGE
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