
NIEUWS
VAN DE GEMEENTE OPMEER

Bericht van het 
college van B&W 

Iedere week vergadert het college van burge-
meester en wethouders over beleid en plan-
nen. In deze rubriek leest u meer over de 
belangrijkste besluiten van het college. 

SUBSIDIE VOOR WESTFRIESE 
BIBLIOTHEKEN
In 2017 is tussen de bibliotheek en zes  
Westfriese gemeenten een convenant on-
dertekend waarin is afgesproken om de 
bibliotheek te ondersteunen en waar-
in samenwerkingsafspraken zijn gemaakt.  
Het college heeft besloten De Stichting  
Westfriese Bibliotheken ook in 2019 subsi-
die te verlenen. Deze subsidie is voor het in 
stand houden van de bibliotheek in Opmeer 
en de ondersteuning van de jeugdbibliotheek 
De Weere. De diensten en activiteiten van de 
Stichting Westfriese Bibliotheken bevorderen 
de leefbaarheid en de sociale samenhang in 
de gemeente en de persoonlijke ontwikkeling 
van de inwoners. 

Kijk ook eens op www.opmeer.nl. Daar leest u 
alle besluiten van het college van B&W.

Huisvestingsbehoefte van buitenlandse werknemers in kaart gebracht
Start registreren buitenlandse werknemers op locatie
Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt maken 
steeds meer bedrijven gebruik van buiten-
landse medewerkers. Om inzicht te krijgen in 
het aantal buitenlandse werknemers en waar 
deze mensen zijn gehuisvest, gaat de gemeen-
te Opmeer deze werkmigranten registeren in 
de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) 
van de gemeente. Wij gaan van start in het 
Slothuys in Spanbroek ter plaatse waar veel 
mensen verblijven die tijdelijk in Nederland 
werken en wonen. 

Het registreren van buitenlandse werknemers vindt 
plaats op initiatief van de regio NHN. De registratie  
van buitenlandse werknemers in de BRP is een  
wettelijke verplichting. Daarnaast moet de registratie  
leiden tot: 
•  het verkrijgen van meer inzicht in het aantal 

buitenlandse werknemers en de panden waarin zij 
zijn gehuisvest

•  verbetering van de huisvesting waarbij voldaan 
dient te worden aan de huisvestingsnormen  
van de Stichting Normering Flexwonen  
(SNF-keurmerk)

•  goede woon-en leefomstandigheden van de 
buitenlandse werknemers en verbetering van de 

rechtspositie van deze doelgroep
•  aanpak uitbuiting door huisjesmelkers en malafide 

werkgevers

WANNEER MOET IEMAND ZICH LATEN 
REGISTREREN? 
Komt iemand langer dan vier maanden in Nederland  
wonen en werken, dan moet deze zich wettelijk  

als ingezetene laten inschrijven in de BRP bij de ge-
meente. Bij de inschrijving krijgt de werknemer een 
Burgerservicenummer toegekend om een dienst-
verband te kunnen aangaan.

In het Slothuys in Spanbroek verzorgen de medewerkers van de gemeente Opmeer de registratie van Mateusz Brzozow-
ski en Jakub Raczkowski in Basisregistratie Persoonsgegevens.

NIX18 
Leer je puber om 
nee te zeggen
NIX18 is de afspraak die wettelijk ook zo is vast-
gelegd. Géén alcohol en niet roken voor je 18e. En 
daarna? Gebruik met mate. Fris of verrot zou geen 
keuze hoeven zijn. Het is niet stoer om tegen elkaar 
op te drinken. Nee zeggen mag. Blijf je liever fris? Top, 
dát is normaal. Uitleggen hoeft niet.

Tips voor de ouders over afspraken NIX18
•  Leer je puber om ‘nee’ te zeggen 

Bereid lastige situaties samen voor. 
•  Geef zelf het goede voorbeeld 

Een goed voorbeeld heeft positief effect op het 
gedrag van kinderen. Bied een feestelijk  
alcoholvrij drankje aan, voorbeelden vind je op 
www.happydrinks.nl 

Gemeentehuis op 5 december eerder gesloten
Op woensdag 5 december gaat het gemeentehuis een  

uurtje eerder dicht. We sluiten dan om 16.00 uur. 

Integraal kindcentrum

Drukbezochte aftrap locatieonderzoek in Spanbroek/Opmeer
In navolging op de aftrap van het locatieonderzoek 
voor een Integraal Kindcentrum (IKC) in Hoogwoud 
volgde op donderdag 22 november de startbijeen-
komst voor het IKC locatieonderzoek in Opmeer/
Spanbroek. Wethouder Robert Tesselaar heette de 
ruim 80 aanwezigen van harte welkom. Wethouder 
Tesselaar: “Geweldig om te zien dat jullie in zulke 
grote getalen aanwezig zijn om samen een ge-
schikte locatie voor een IKC in Opmeer/Spanbroek 
te vinden.”

VIER LOCATIES
Tijdens de avond ging het over welke functies er 
in een IKC zouden kunnen, het hoe en waarom van 

een locatieonderzoek en hoe het participatietra-
ject er uit komt te zien. Ook werd er stilgestaan bij 
de vier locaties die onderzocht gaan worden en de 
wens voor één of twee IKC’s. Ouders en omwonen-
den gingen vervolgens met elkaar in gesprek en 
konden hun reacties ook schriftelijk meegeven. 

WERKGROEP AAN DE SLAG
De komende periode werkt een werkgroep verder 
aan een advies voor de gemeente. In de werkgroep 
zitten ouders, omwonenden en vertegenwoordi-
gers van organisaties. Op www.opmeer.nl/ikc vindt 
u binnenkort het uitgebreide verslag van de start-
bijeenkomst.

Repair Café in De Schakel

Iets stuk? Laat het maken, in plaats van het weg te 
gooien. Elke eerste maandag van de maand bent u 
welkom van 09.30 - 11.30 uur in het wijksteunpunt 
De Schakel, Spanbroek. Adviezen en hulp van de des-
kundigen in het Repair Café zijn gratis, maar een vrij-
willige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Inloopavond 
Omvorming- en renovatieplan 
groenvoorzieningen in 2019
Op dinsdag 11 december 2018 van 19.30 - 20.30 uur  
vindt in het gemeentehuis een inloopavond plaats 
over het omvormings- en renovatiepan voor de 
groenvoorzieningen in 2019. Op deze avond kunt 
u zich hierover laten informeren. In dit plan is  
aangegeven op welke locaties er welke werkzaam-

heden uitgevoerd worden.

INFORMATIE
Kijk op www.opmeer.nl of bel 0226 - 363 333 (op 
werkdagen tussen 09.30 - 10.00 uur).
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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

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.

BEKENDMAKINGEN

OMGEVINGSVERGUNNING (WABO)
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
datum ontvangst perceel aard activiteit
20-11-2018 H.J.M. Keijzerlaan 27, Spanbroek Bouwen woning
Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen bezwaar indienen.

Verleende reguliere omgevingsvergunningen
datum verzonden perceel aard activiteit
08-11-2018 Beemsterlaan 2, Hoogwoud Plaatsen veranda
21-11-2018 Driestedenweg 34, De Weere Plaatsen dakkapel
21-11-2018 Wester Boekelweg 9 a, Hoogwoud Bouwen opslagloods
Hiertegen kunt u schriftelijk bezwaar indienen binnen 6 weken na ‘datum verzending’
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