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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.

Commissaris van de Koning 
Arthur van Dijk bezoekt Opmeer

Op donderdag 31 oktober heeft de commissaris van 
de Koning, Arthur van Dijk, een ambtsbezoek aan de 
gemeente Opmeer gebracht. Hij sprak met het college 
van burgemeester en wethouders over actuele zaken 

die in de gemeente spelen. Daarna volgde een korte 
busrit naar de nieuwbouwwijk Heerenweide in Span-
broek en Schipper Kozijnen op het bedrijventerrein De 
Veken. Tot slot ging de commissaris in gesprek met de 

gemeenteraad over samenwerkingsverbanden, burger-
participatie en integriteit. De gemeente kijkt terug op 
een geslaagd bezoek. 

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

NIEUW CONVENANT BIBLIOTHEEK 
Het college van burgemeester en wethouders 
heeft ingestemd met een nieuw convenant 
tussen zes Westfriese gemeenten en de Stich-
ting Westfriese Bibliotheken. Het convenant 
biedt meer ruimte voor om nieuwe producten 
te ontwikkelen en in te spelen op de behoefte 
van de inwoners. Daarmee biedt het een goede 
basis om de komende twee jaar het bibliotheek-
werk in onze gemeente verder vorm te geven.

GEEN EVALUATIE LOSLOPENDE HONDEN 
OP DE WEYVER  
Vanaf 1 april 2019 gelden er nieuwe regels 
voor het losloopgebied van honden op het 
sport- en recreatieterrein De Weijver. Honden 
mogen het hele jaar door loslopen op het grote 
grasveld. Er zijn twee uitzonderingen: loslopen 
mag niet in de periode van 1 april tot 1 oktober 
tussen 12.00 en 16.00 uur en binnen een 
straal van 30 meter rondom de voetbalkooien 
en de skatebaan. In de afgelopen maanden 
heeft de gemeente geen klachten ontvangen 
over de nieuwe situatie. Het college is daarom 
van mening dat een evaluatie niet nodig is.

Huis-aan-huis-controle hondenbelasting weer van start
Binnenkort gaan in onze gemeente controleurs 
huis-aan-huis controleren op hondenbezit. Dit ge-
beurt door het Velpse bureau LEGITIEM B.V. Als de 
controleur bij u aanbelt, kan hij zich legitimeren.

VOORKOM ONNODIGE BOETES
De gemeente Opmeer heft al jaren hondenbelas-
ting. Het aantal honden dat u bezit, bepaalt de 
hoogte van de aanslag. De tarieven voor 2019 zijn: 
Eerste hond € 34,70 per jaar

AAN- OF AFMELDEN
U kunt de formulieren downloaden van www.
opmeer.nl door onder het kopje ‘Direct regelen’ 
te zoeken op hondenbelasting. U kunt ook bellen 
met de gemeente, telefoon 0226 – 363 333 of 
stuur een e-mail naar gemeente@opmeer.nl. 

Papieren formulieren zijn op te halen bij de 
centrale balie van het gemeentehuis. 

Twee honden € 85,95 per jaar
Drie of meer honden € 153,45 per jaar
Voor een kennel € 283,00 per jaar

U bent verplicht om aangifte te doen van het honden-
bezit. Door zelf aangifte te doen voorkomt u onnodige 
boetes. Wijzigt in de loop van het jaar het aantal honden 
of vertrekt u uit de gemeente, dan wordt de belasting 
in rekening gebracht of verrekend. U moet wijzigingen 
zelf doorgeven aan de gemeente.

Korven voor bladafval
Door de herfst vallen er grote hoeveelheden bladeren 
op de straten en in de tuinen. Dat geeft overlast. 
Daarom zijn er in Spanbroek, Opmeer en Hoogwoud 
drie bladkorven geplaatst. Een bladkorf is een kooi 
zonder bodem, waarin bladafval wordt verzameld. Dit 
draagt bij aan een duurzame scheiding en voorkomt 
dat GFT-containers snel vol raken. 

De bladkorven vindt u op de volgende plekken:
-    Spanbroek, tegenover Schoolstraat 1
-    Opmeer, Planetenlaan naast school ‘t Ruimteschip 
-    Hoogwoud, Radboudstraat tussen Overstek en De Dars

Alzheimer Café over juridische zaken
‘Juridische zaken bij dementie’ is het thema van het 
Alzheimer Café op 18 november in wijksteunpunt De 
Schakel in Spanbroek. Het programma is van 19.30 – 
21.30 uur. U bent vanaf 19.00 uur van harte welkom. 
De toegang is gratis en een kopje koffie/thee staat klaar. 

Thema’s die bij dit onderwerp aan de orde komen 
zijn o.a.

voor mensen met dementie, hun partners, man-
tel-zorgers, familieleden en vrienden, hulpverle-
ners en andere belangstellenden.

MEER WETEN?
Neem dan contact op met Angelique Vlaar, 
telefoon 06 - 302 020 73.

Links Jos Schipper (eigenaar Schipper Kozijnen), Arthur van Dijk (commissaris van de Koning in Noord-Holland), Gertjan Nijpels (burgemeester), Robbert Tesselaar (wethouder)
en helemaal rechts Jurian Tabbers (directeur Schipper Kozijnen), foto van Nancy Holderbeke.

SPECIMEN DE KOGGE

WEEK 45 2019

-    zijn de zaken goed geregeld? Wat kan ik nog regelen 
bij dementie?

-    bewindvoering, mentorschap en onder curatele? Wat 
houdt dat precies in

-    levenstestament

Er is volop gelegenheid om vragen te stellen en erva-
ringen te delen. Het Alzheimer Café is een trefpunt 
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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.

DONDERDAG
7 NOVEMBER 2019

BEKENDMAKINGEN VACATURE 

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
datum ontvangst  perceel  aard activiteit
04-11-2019 Achterbloem, Achter Zonnewei 6-8,  Het kappen van bomen
 Meeuwenstraat 36-54, Spanbroekerweg 51, 
 L.H. v. Catzstraat nabij 13 Hoogwoud 
 en Kwikstraat 9-25
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OMGEVINGSVERGUNNING (WABO) Wij zoeken een: 

GEGEVENS- en CONTRACTMANAGER
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Kijk voor de volledige vacature op www.opmeer.nl of www.gemeentebanen.nl 
of solliciteer direct via de link https://vacatures.one/16087/solliciteren. 
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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 
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