
Welkom bij de jaarvergadering
Dorpsraad Spanbroek-Opmeer



Jaarvergadering Dorpsraad 
Spanbroek-Opmeer (DSO)

Programma:
19.30  Opening + korte terugblik activiteiten DSO
20.00  Voortgang wonen 50+ ‘Hofmeer’
20:15  Voorstel afd.OOV, Wijkagent en BOA 
20:20  Presentatie Lokale afdeling VVN Den Helder
20:40  Pauze + opgave belangstellenden VVN Opmeer
20:55  Presentatie Leefbaarheidsplan DSO
21:15 Buurkracht uitleg
21.35  Rondvraag + Inventariseren ideeën voor de 

leefbaarheid in Spanbroek-Opmeer    
21.50  Sluiting



Wat doet de DSO

voor u 
als inwoner 

van Spanbroek-Opmeer?



Verbetering verkeersveiligheid o.a. 
Zandwerven, ‘t Wuiver en VVS’46.



Samen met enthousiaste vrijwilligers 
een ijsbaan gerealiseerd



Loopbrug bij IJsbaan/ Passantenhaven/Kerkhuys
Gratis vervoerd vanuit Rotterdam door Kees Koopman Transport!



Zitbank langs wandelpad Hogeweg



Glasvezelkabel in buitengebied



De gemeente adviseren bij: 
➢ Verbeteren verkeersveiligheid
➢ Realisatie voorstellen nieuw IKC
➢ Kwaliteit van de leefomgeving
➢ Reg. Energie Str. en Warmtetransitie 

Project ‘Buurkracht’
➢ Nieuw Bouwplannen huizen
➢ Opstellen van Leefbaarheidsplan
➢ Toekomstvisie Opmeer 2030
➢ Diverse andere onderwerpen, o.a.



Initiatief Woonproject 50+ ‘Hofmeer’ 



Project wonen 50+‘Hofmeer’.



NU:

1. PRESENTATIE VEILIG VERKEER 
NEDERLAND (VVN) 
AFDELING  DEN HELDER.

2. OPRICHTING AFDELING VVN 
IN GEMEENTE OPMEER.



Redenen om lid te worden:
Als lid van Veilig Verkeer Nederland sluit je je aan bij een vereniging van doeners. Samen maken we het verkeer in 
Nederland veiliger. Zodat ouders hun zoon of dochter met een gerust hart naar school laten gaan, ouderen zich zo 
lang mogelijk veilig in het verkeer bewegen en mensen die zich zorgen maken over de verkeersveiligheid in hun buurt 
zich echt geholpen voelen. Een lidmaatschap afsluiten kan vanaf € 25,- per jaar.

Met jouw bijdrage:
• mobiliseren en helpen wij mensen en organisaties om een steentje bij te dragen aan een veiliger verkeer. Zo 

zetten tienduizenden vrijwilligers en honderden bedrijven zich in voor de verkeersveiligheid. 
• ontwikkelen wij educatieve programma’s en campagnes om het verkeersgedrag van weggebruikers veiliger te 

maken. Denk bijvoorbeeld aan het VVN Verkeersexamen of De scholen zijn weer begonnen. 
• verzamelen wij meldingen van bewoners om verkeersonveiligheid, ook in jouw buurt, te verbeteren. Dat doen wij 

via ons platform VVN Participatiepunt.

➢ https://vvn.nl/lidmaatschap

https://vvn.nl/lidmaatschap


Redenen om vrijwilliger te worden:
Inleidingsfilmpje

• Je helpt mensen veilig thuis te komen en zich veiliger te laten voelen in het verkeer.
• Je ontmoet veel nieuwe mensen en vergroot je eigen netwerk.
• Het is leerzaam en je doet veel ervaring op. Van organisatieskills tot financiën, van netwerken tot 

bestuurlijke taken. 
• Je kan rekenen op ondersteuning van Veilig Verkeer Nederland. Je krijgt o.a. toegang tot onze VVN 

Academy met maar liefst 125 e-learnings, cursussen en trainingen.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Dg3TQ-oB3_M&feature=emb_logo


Ondersteuning vanuit VVN Landelijk:

• Mogelijkheid om trainingen te volgen via de VVN Academy: https://vvn.nl/academy
• Als gewenst, contact met andere afdelingen en werkgroepen in de provincie Noord-

Holland (o.a. tijdens de DLV’s)
• Regionaal contactpersoon voor vragen/hulp

https://vvn.nl/academy


Ja, ik wil me inzetten voor 
verkeersveiligheid in de gemeente 
Opmeer. Hoe nu verder?
• Om een afdeling te kunnen starten, moeten er 15 leden aanwezig zijn in het 

werkgebied (gemeente Opmeer). Stand van zaken 12 februari: we hebben nog 
minstens 7 leden nodig > https://vvn.nl/lidmaatschap. Dus: draag je 
verkeersveiligheid een warm hart toe, maar wil je niet per se actief zijn in een 
afdeling, overweeg dan om ons op deze manier te steunen.

• Wil je je liever actief inzetten? Meld je dan aan als bestuurslid of vrijwilliger van de 
op te richten afdeling Opmeer. Aanmeldformulieren en vrijwilligersovereenkomsten 
liggen hier klaar.

https://vvn.nl/lidmaatschap


Aanmeldingsformulier  
belangstelling VVN-afdeling Opmeer

bij de inschrijftafel

• Voornaam:                           Achternaam:                                        Leeftijd:

• Welke functie wilt u vervullen?:     O Lid VVN
O Bestuur
O Vrijwilliger

• Vrouw [  ]       Man [  ]

• Woonplaats:

• Straat:                                           Postcode:

• Mailadres:

• Telefoonnr.:



Pauze

Wilt u lid worden van Veilig Verkeer NL? 

Dan kunt u zich nu opgeven bij de inschrijftafel



Een Leefbaarheidsplan voor de komende 5 jaar

- - - - - - - - - - - - - - -



Leefbaarheidsplan Spanbroek-Opmeer



Kernpunten Leefbaarheidsplan:
1. Aanpak verkeersknelpunten: Minimaal 4 knelpunten per jaar 

daadwerkelijk aanpakken. (samen met VVN)

2. Meedenken over en voorstellen voor realisatie van een IKC.

3. Goede geluidswal/geluidsscherm t.h.v. de Koekoeksbloem: 
vervangen en uitbreiden en op de juiste hoogte brengen.

4. Onderzoek naar veilige fietsoversteekplaats(en) N241 (AC) 

5. Realiseren ontsluitingsweg vanaf N241 (AC) van Veken 4 via 
de Veken 2,3 naar Hoogwoud Oost (nieuwbouw) + De Boet.

6. Realisatie betaalbare huur- en koopwoningen voor jongeren. 
Ook Tiny-houses! + realisatie woonhof 50+ ‘Hofmeer’.

7. Bij toewijzing huurwoningen eerst 50% toewijzen aan eigen 
woningzoekenden. De overige 50% via regionale toewijzing.

8. Goede zorgvoorzieningen voor ouderen. (Wijksteunpunt)



De DSO en haar rol:

1. Signalen van inwoners opvangen.

2. Initiatieven ondersteunen.

3. Participeren in opstartfase.

4. Lobbyen om ‘verbindingen’ tot stand 
te brengen.







Bedankt voor uw komst!!


