
College van B&W 
wil niet bezuinigen 
op de mantelzorger
In het Dagblad voor West-Friesland van 22 
oktober staat een artikel dat de mantelzorgers 
in Opmeer 25 procent van hun vergoeding 
moeten inleveren. Dat klopt niet. Het college 
van burgemeester en wethouders stelt juist aan 
de gemeenteraad voor om niet te bezuinigen 
op de mantelzorgers. 

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD
Het college stelt aan de gemeenteraad voor 
om in 2020 de mantelzorgers op dezelfde 
manier te waarderen als in 2019. Het gaat dan 
o.a. om een waardering van 100 euro per jaar 
en de mogelijkheid om gebruik te maken van 
een huishoudelijke hulp. Zij betalen hiervoor 
een eigen bijdrage van €5,00 per uur. Jonge 
mantelzorgers krijgen een cadeaubon van 
€ 25,00. 

OVER DE BEGROTING 2020
De begroting voor volgend jaar laat evenveel 
inkomsten als uitgaven zien en is daarmee 
sluitend. Echter, de gemeente moet steeds 
meer taken van het Rijk uitvoeren en krijgt 
daar onvoldoende geld voor om die taken 
zorgvuldig uit te voeren. Om die taken 
goed uit te kunnen blijven voeren, moet de 
gemeente Opmeer 2,1 miljoen euro moet 
ombuigen. Het geld moet dus op een andere 
manier worden besteed. Het college van 
burgemeester en wethouders heeft daarom 
een pakket met maatregelen samengesteld 
om die ombuigingen te realiseren. De ge-
meenteraad vergadert op 14 november over 
de begroting. 

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.
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DONDERDAG
31 OKTOBER 2019

BEKENDMAKINGEN

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunningdatum verzonden  
datum ontvangst  perceel  aard activiteit
22-10-2019 Plevier 9, Spanbroek Realiseren van een aanbouw/garage
24-10-2019 Bongerd 1, Aartswoud Vernieuwbouwen van een 
   vakantiewoning

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen bezwaar indienen.

Verleende reguliere omgevingsvergunningen
datum verzonden perceel  aard activiteit
24-10-2019 Kaag 19a, Spanbroek Plaatsen woonunits tijdelijke bewoning
24-10-2019 Burg. Hoogenboomlaan 33, Hoogwoud Aanpassingen aan de gevel

Hiertegen kunt u schriftelijk bezwaar indienen binnen 6 weken na ‘datum verzending’.

Verleende reguliere vergunning/ontheffing
datum verzonden  perceel aard activiteit
17-10-2019    De Weijver 6, Hoogwoud   Muziekevenement van Oké events

Hiertegen kunt u bezwaar indienen. De bezwaarprocedure vindt u op www.opmeer.nl.

Het college en de burgemeester maken bekend dat op 24 september 2019 een toezichthouder is aangewezen 
voor het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo), de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Opmeer 2016 en de Erfgoed-
verordening Gemeente Opmeer 2010. Het gaat om de volgende persoon: de heer M.C. Smith. 
Het aanwijzingsbesluit treedt, met terugwerkende kracht, in werking met ingang van 17 september 2019.

OMGEVINGSVERGUNNING (WABO) APV / BIJZONDERE WETTEN

AANWIJZING TOEZICHTHOUDER

Alcoholgebruik onder jongvolwassenen 
in Noord-Holland Noord neemt af
Het percentage jongvolwassenen dat ooit alcohol 
heeft gedronken is afgenomen van 87% in 2017 
naar 85% in 2019; het percentage jongeren dat 
afgelopen maand alcohol dronk daalde van 83% 
naar 81%. Met name de 16- en 17-jarigen dronken 
minder vaak alcohol. Ook het percentage ouders 
dat het alcoholgebruik van hun 16- of 17- jarige 
zoon of dochter goedkeurt daalde in de afgelopen 
twee jaar van 61% naar 57%. Het percentage 
minderjarigen dat alcohol kreeg van zijn of haar 
ouders daalde: in 2017 kreeg de helft van alcohol-
gebruikers onder de 18 nog alcohol van zijn of 
haar ouders; in 2019 is dat gedaald tot 42%. 

Deze resultaten komen uit de Jongvolwassenenmonitor 
2019, een onderzoek dat GGD Hollands Noorden dit 
voorjaar uitvoerde onder 4.664 jongvolwassenen van 
16 t/m 25 jaar uit de regio. 

ALCOHOL 
Hoewel het totale percentage alcoholgebruikers is 
gedaald, wordt er door jongvolwassenen veel alcohol 
gedronken. Tweederde (64%) van alle jongvolwassenen 
is een binge drinker, dat wil zeggen dat zij afgelopen 
maand minstens 5 drankjes bij 1 gelegenheid hebben 
gedronken; 17,4% is minimaal 5 keer per maand een 
bingedrinker. Twee van de drie jongvolwassenen 
(63%) zijn de afgelopen maand dronken geweest. 
Van de jongvolwassenen die alcohol drinken, drinkt 

Steeds minder jongeren van 16 en 17 jaar drinken alcohol.
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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.

in 2017 was dit 5%. De meerderheid van de jongvol-
wassenen (65%) is van mening dat het heel makkelijk 
is om aan (party)drugs te komen.

PSYCHISCHE GEZONDHEID 
De psychische gezondheid van jongvolwassenen blijkt 
in het algemeen ongunstiger te zijn dan in 2017. Een 
derde van de jongvolwassenen (33%) in de regio loopt 
een matig tot hoog risico op psychische ongezondheid; 
in 2017 was dit nog 28%. Veel meer jonge vrouwen 
dan mannen hebben een verhoogd risico, namelijk 
41% van de vrouwen versus 24% van de mannen.  
Eén op de vijf jongvolwassenen (20%) had het afgelo-
pen jaar een psychische aandoening zoals depressie, 
angststoornis, burn-out of anorexia; in 2017 was dit 
percentage 17%. Het percentage jongvolwassenen 
dat vaak, meestal of voortduren stress ervaart is met 
33% hoger dan in 2017 (29%). Van de jonge vrouwen 
ervaart zelfs 45% veelvuldig stress. Deze stress uit zich 
veelvuldig in lichamelijke en psychische klachten zoals 
hoofdpijn, buikpijn en slecht slapen; van alle jong-
volwassenen heeft 29% deze klachten als gevolg 
van stress.  

MEER WETEN?
Het Jongvolwassenenmonitor van de gemeente 
Opmeer kunt u downloaden van www.opmeer.nl.  

15% meestal meer dan 10 glazen alcohol bij het 
uitgaan of met vrienden. 

DRUGS 
15% van de jongvolwassenen in Noord-Holland Noord 

gebruikte afgelopen maand softdrugs, 10% gebruikte 
harddrugs en 6% lachgas. Het gebruik van zowel soft-
drugs, lachgas als harddrugs is gestegen ten opzichte 
van 2017. XTC is de meest gebruikte harddrugs; 7% 
van de jongvolwassen gebruikte afgelopen maand XTC, 

Commissie-
vergadering
Op dinsdag 5 november om 19.00 uur wordt 
een gecombineerde commissievergadering 
georganiseerd in het gemeentehuis van 
Opmeer. 

BESPREEKPUNTEN
Programmabegroting 2020 en meerjaren-
begroting 

SPREEKRECHT 
Het is voor een ieder mogelijk de raadsleden 
toe te spreken. Wilt u dit dan uiterlijk 4 uur 
voor aanvang van de vergadering kenbaar 
maken? Aan het spreekrecht zijn voorwaarden 
verbonden. 

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen 
met de gemeente Opmeer, telefoon 0226 - 
363 333, e-mail gemeente@opmeer.nl.

SPECIMEN DE KOGGE
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