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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.

Gemeente Opmeer bedankt 
mantelzorgers met verwenmiddag

“Natuurlijk is het normaal om voor elkaar te zorgen,” 
zegt wethouder sociaal domein Robert Tesselaar. “Maar 
mantelzorg is wel degelijk een extra belasting. Het risico 
is dat mantelzorgers zichzelf een beetje verwaarlozen 
en nog maar weinig tijd besteden aan de dingen waar 
zijzelf energie van krijgen. De gemeente wil de mantel-
zorgers daarom bedanken voor hun inzet en ze deze 
middag in het zonnetje zetten.” 

DAG VAN DE MANTELZORG
Vrijdag 8 november was het de Dag van de Mantelzorger. 
De gemeente Opmeer greep deze dag aan om haar 

mantelzorgers een gevarieerd programma van workshops 
én een lekkere maaltijd aan te bieden. In wijksteunpunt 
De Lindehof in Hoogwoud konden mantelzorgers bloem-
schikken, dotpainten of een kleuranalyse krijgen.

LAAT WETEN DAT JE MANTELZORGER BENT
Op dit moment telt Opmeer 83 geregistreerde mantel-
zorgers. “We zijn ervan overtuigd dat dit er veel meer 
zijn,” zegt wethouder Tesselaar. “Veel mensen zorgen 
voor iemand in hun omgeving, maar beseffen zich niet 
dat dit mantelzorg is. Door zich te registreren kunnen 
zij eenvoudiger hulp krijgen. Als gemeente vinden we 

dit heel belangrijk. Elkaar helpen is mooi en goed, 
maar als dat ten koste van jezelf gaat, dan moet je  
ondersteuning kunnen krijgen. Daar staan wij voor  
als gemeente.” 

Registreren als mantelzorger kan op www.opmeer.nl 
of door te bellen naar 0226-363 333.  Na registratie 
ontvangen mantelzorgers bovendien jaarlijks een 
waardering van 100 euro. 

Agenda raads-
vergadering van 
14 november 2019
Op donderdag 14 november 2019 om 19.00 
uur vergadert de gemeenteraad in het ge-
meentehuis van Opmeer. U bent van harte 
welkom om deze vergadering bij te wonen. 
Op de agenda staan onder andere; 

•    Voorstel tot het vaststellen van de  
Najaarsnota 2019

•    Voorstel tot het vaststellen van de  
programmabegroting 2020 en de  
meerjarenraming 2021 - 2023

•    Voorstel tot het vaststellen van de  
Startnotitie Regionale Energiestrategie 
NHN en het Westfries Energiekompas

•    Voorstel tot het vaststellen van het  
bestemmingsplan N239

•    Voorstel tot het vaststellen van het Integraal 
Veiligheidsplan 2020 - 2022

•    Voorstel tot het vaststellen van de  
Algemene Plaatselijke Verordening  
gemeente Opmeer 2019

•    Voorstel tot het vaststellen van de  
Financiële Verordening 2020

PROGRAMMABEGROTING 
Een van de hoofdonderwerpen voor 14  
november is de programmabegroting 2020. 
Hiermee stelt de gemeenteraad de verdeling 
van de financiën voor volgend jaar vast. In de 
voorgestelde programmabegroting zit een 
ombuiging van circa 2 miljoen euro. De gevolgen 
hiervan zijn voelbaar voor alle inwoners, leges 
en belastingen worden iets verhoogd en enkele 
subsidies verlaagd. De gemeenteraad besluit 
over de voorstellen die het college van B&W 
hiervoor heeft gedaan. De vergadering is 
openbaar, u bent van harte welkom deze bij  
te wonen. 

WILT U INSPREKEN?
Inwoners die gebruik willen maken van het 
spreekrecht moeten dit uiterlijk 4 uur voor 
aanvang van de vergadering melden bij de 
griffier. De griffier kunt u bereiken door een 
e-mail te sturen naar griffier@opmeer.nl of  
te bellen met 0226-363333.

STUKKEN
De vergaderstukken van de gemeenteraad 
kunt u bekijken via de website van de  
gemeente www.opmeer.nl

Inwoners tevreden over jeugdzorg en WMO
Jongeren en ouders in de gemeente Opmeer die  
gebruik maken van jeugdzorg zijn hier tevreden over. 
67% van de jongeren voelt zich beter door de hulp 
die ze krijgen. Van de ouders is dit zelfs 70%. Van de 
WMO-cliënten vindt 82% dat ze door de zorg die ze 
ontvangen een betere kwaliteit van leven hebben. 
Mooie resultaten van het jaarlijkse cliënt-ervarings-
onderzoek. Op vrijwel alle fronten scoort Opmeer ruim 
voldoende en er is een stijgende lijn te zien vergeleken 
met voorgaande jaren. 

De gemeente gaat met de resultaten het huidige 
beleid verder aanscherpen. De volledige uitslag 
van het cliëntervaringsonderzoek leest u op 
www.opmeer.nl

De verwenmiddag voor mantelzorgers begint met koffie en gebak. (Foto: Nancy Holderbeke)
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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
14 NOVEMBER 2019

BEKENDMAKINGEN

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
datum ontvangst  perceel  aard activiteit
04-11-2019 Rectificatie publicatie van 7 november jl.  Het kappen van bomen.
 De eerdere bekendmaking bevatte een 
 onjuist adres. Hieronder volgt de juiste 
 bekendmaking.
 Achter Boterbloem 19-21 en achter Zonnewei 6-8 
 Opmeer, Meeuwenstraat 36-54, Kwikstaart 9-25 
 en Spanbroekerweg 51 Spanbroek, L.H. v. Catzstraat 
 nabij 13 Hoogwoud.

05-11-2019 Nabij Langereis 4 Hoogwoud  Het vervangen van de 
   Veenhuizerbrug
Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen bezwaar indienen.

Uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken is gebleken dat onderstaand(e) perso(o)n(en) niet woonachtig 
is/zijn op het adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) staat(n) ingeschreven. Het college 
van burgemeester en wethouders heeft besloten om uw adresgegevens als onbekend op te nemen in de 
BRP. Dit houdt in dat uw vertrek naar een onbekend land wordt geregistreerd. Dit kan gevolgen hebben 
voor uw recht op overheidsvoorzieningen en -diensten.

Naam Geboortedatum Adres  Datum publicatie
Dhr. R. Mereuţă 02-06-1990 Zaagmolenweg 14, 1715 GB  Spanbroek 14 november 2019
Dhr. A.C. Bidon 14-05-1999 Zaagmolenweg 14, 1715 GB  Spanbroek 14 november 2019
Dhr. V. Lantos 08-09-1991 Zaagmolenweg 14, 1715 GB Spanbroek 14 november 2019
Mw. F. Neculcea 02-08-1985 Zaagmolenweg 14, 1715 GB Spanbroek 14 november 2019
Dhr. L.A. Racoviţă 10-04-1988 Zaagmolenweg 14, 1715 GB Spanbroek 14 november 2019
Dhr. L.S. Podkowiak 24-06-1995 Zaagmolenweg 14, 1715 GB Spanbroek 14 november 2019
Dhr. P.R.Miszkiewicz 14-02-1979 Zaagmolenweg 14, 1715 GB Spanbroek 14 november 2019
Mw. Tończyk e/v Drygala 23-02-1984 Zaagmolenweg 14, 1715 GB Spanbroek 14 november 2019
Dhr. G.J. Lukaszek 15-03-1988 Zaagmolenweg 14, 1715 GB Spanbroek 14 november 2019
Dhr. A.M. Kryzak 23-12-1967 Zaagmolenweg 14, 1715 GB Spanbroek 14 november 2019
Mw. P. Sobolewska 07-02-1990 Zaagmolenweg 14, 1715 GB Spanbroek 14 november 2019
Dhr. I.L. Bădărău 24-10-1982 Zaagmolenweg 14, 1715 GB Spanbroek 14 november 2019

OMGEVINGSVERGUNNING (WABO)

BESLUIT ADRES OP TE NEMEN ALS: VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE BESTEMMING

BEZWAAR
Bent u het niet eens met dit besluit dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de gemeente Opmeer. Let u erop 
dat u het bezwaar indient binnen zes weken na bekendmaking. In het ondertekende bezwaarschrift moet staan: 
naam en adres van degene die het stuurt, de datum en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar-
schrift zich richt. Ook moet de bezwaarmaker de redenen vermelden waarom hij/zij het niet eens is met besluit.

SPECIMEN DE KOGGE
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