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Kick-off lokaal sportakkoord Drechterland
Drechterland gaat aan de slag met een lokaal sportakkoord.
Donderdag 28 januari was een zeer geslaagde kick-off bijeenkomst over het lokaal sportakkoord Drechterland in het
Dorpshuis van Venhuizen. Wethouder Dirk te Grotenhuis
opende de avond. Vervolgens vertelde sportformateur
Ronald Nijboer over wat een lokaal sportakkoord inhoud.
Het lokale sportakkoord is een unieke opzet, waarbij sport-, zorg- en welzijnsaanbieders, onderwijs, bedrijfsleven en overheid gezamenlijk de inhoud van het akkoord bepalen. In 2018 werd
het Nationaal Sportakkoord gesloten. In navolging daarvan stelde minister van Sport, Bruno
Bruins, middelen ter beschikking om ook op lokaal niveau sport en bewegen te versterken.
Samen met 42 aanwezigen die verbonden zijn aan sport in Drechterland is nagedacht over
ambities en kansen voor Drechterland.

Gezocht: beheerder(s) sporthal
De Sluis / exploitant kantine
De gemeente Drechterland zoekt per 1 juli 2020 een nieuwe beheerder of beheerderskoppel voor
Sporthal De Sluis in Hoogkarspel die tevens de kantine exploiteert.
Onze nieuwe partner huurt de kantine van de sporthal van de gemeente en exploiteert deze
rondom de sportactiviteiten. Tevens fungeert hij/zij als beheerder van de sporthal. Hiervoor wordt
een meerjarige beheerovereenkomst gesloten. Het betreft dus geen dienstverband.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer
Cor Groot, telefoonnummer 0228-354000. Wij ontvangen u
motivatie graag per mail en uiterlijk op 20 februari via:
vastgoed@sed-wf.nl

• Hoe krijgen we meer mensen in de gemeente in beweging?
• Wat kunnen we doen om sportorganisaties te versterken?
• Hoe kunnen we de maatschappelijke waarde van sport nog beter benutten?
Vervolg
13 mensen hebben zich tijdens de avond aangemeld voor de kopgroep, waarmee eind februari
verder wordt nagedacht over hoe de plannen van deze avond concreet kunnen worden uitgewerkt. Wilt u betrokken worden bij het sportakkoord? Dat kan! Neem dan contact op met de
sportformateur Ronald Nijboer (rnijboer@dsp-groep.nl of 06-12290379).

Vleermuis nestkastjes rondom
Hemschool opgehangen
Aan diverse woningen rondom de Hemschool zijn donderdag 30 januari tijdelijke nestkastjes voor vleermuizen
opgehangen. Wethouder Yvonne Roos-Bakker hing het
eerste kastje op. De nestkastjes hangen dichtbij de
Hemschool en hebben als doel de vleermuis die er in huist
naar een andere plek te leiden.
Rondom de voormalige Hemschool, waar in de toekomst
nieuwbouw gaat komen, is onderzoek gedaan door een
ecologisch bureau. Hieruit is gebleken dat er 1 ‘gebouw gebonden vleermuis’ aanwezig is. Dit is in
Nederland een beschermde diersoort. Per vleermuis moeten er vanuit regelgeving 4 kastjes worden
geplaatst. Omdat de vleermuis mogelijk jongen krijgt, zijn er nu 8 nestkastjes opgehangen. Als de
nieuwbouw er is, komt er een gevelsteen met daarop een vleermuisafbeelding op enkele woningen.

Training Startersloket
Op 16 maart kun je als startende
ondernemer naar een training van
het startersloket over Belasting,
administratie en uurtarief. De training
vindt plaats in het gemeentehuis in
Hoogkarspel.

3 Energiebespaartips: verwarmen
zonder te verspillen
Pas onderstaande tips toe en bespaar flink op je jaarlijkse
stookkosten.
1. Sluit alle deuren in huis en verwarm alleen de ruimtes
waar je veel bent. Tip: met een deurdranger gaan
deuren automatisch dicht.
2. Zet je thermostaat ‘s nacht en wanneer je niet thuis
bent op 15 graden. Heb je vloerverwarming? Zet je
thermostaat dan op 17 of 18 graden, anders duurt het
opwarmen te lang.
3. Zet je thermostaat als je thuis bent één graad lager dan
je gewend bent. Qua comfort zal je niet veel merken
en op jaarbasis bespaar je een aantal tientallen euro’s.
Meer bespaartips:
Ga naar www.duurzaambouwloket.nl/maatregelen en
kijk onder het kopje ‘Kleine maatregelen / bespaartips in
huis’.
Gratis en onafhankelijk advies
Heb je vragen over het energiezuinig, comfortabel en
aardgasvrij maken van je woning? Neem dan contact op
met een onafhankelijk adviseur van het Duurzaam
Bouwloket, door te bellen (072 – 743 39 56) of te mailen
(info@duurzaambouwloket.nl).
Subsidie beschikbaar!
Ga naar www.duurzaambouwloket.nl/subsidiecheck en
bekijk welke subsidies er op dit moment beschikbaar zijn.

Kijk voor meer informatie en
aanmelden op:
www.startersloket.nl/westfriesland

Vrijwilligerspunt zoekt
taalvrijwilligers voor
instroomgroepen
De afdeling Taalhuis Westfriesland van
Vrijwilligerspunt
start
binnenkort
met
instroomgroepen taalontwikkeling in Hoorn en
Enkhuizen. De instroomgroep betreft mensen
die wachten op de start van hun taaltraject. Om
de wachttijd te overbruggen, kunnen zij binnenkort een instroomtraject volgen, waarin zij
worden voorbereid op het daadwerkelijk taaltraject. Vrijwilligerspunt is hiervoor op zoek
naar enthousiaste taalvrijwilligers.
Taalvrijwilligers instroomgroepen gezocht
Per instroomgroep van vijftien deelnemers,
zijn minimaal vijf vrijwilligers nodig. Als
Taalvrijwilliger werk je dus samen met de
andere Taalvrijwilligers.
Basistraining
Ter voorbereiding volgt de Taalvrijwilliger de
basistraining voor Taalvrijwilligers. De training
duurt vier dagdelen en gaat in op alle facetten
van het taalmaatje zijn en het overbrengen van
de taal. De instroomlessen vinden in Hoorn
iedere donderdagavond plaats van 18.30 –
20.00 uur. In Enkhuizen iedere maandagavond
van 18.30 – 20.00 uur.
Meer informatie
Start en locatie van de training wordt binnenkort bekend. Voor meer informatie kunt u een
mail sturen naar Mariska Woudenberg, m.woudenberg@vrijwilligerspunt.com of bellen via
0229-216499.
Meer informatie over Vrijwilligerspunt op
www.vrijwilligerspunt.com

Jouw Sport Project (JSP) is weer begonnen!
Heb je altijd al willen waterskiën, bmx-en, dansen, zwemmen of een andere sport willen proberen? Dit is je kans! Met de JSP krijgen deelnemers de kans om een kennismakingscursus te
volgen zonder direct lid te worden. De Jouw Sport Project wordt georganiseerd door Team
Sportservice West Friesland in samenwerking met lokale sportaanbieders.

Reconstructie
Hemmerbuurt

Aanmelden en deelname
Lijkt het je leuk om mee te doen, ga dan naar www.teamsportservice.nl/westfriesland, klik op
de “Jouw Sport Project” button en klik voor het aanbod op de “JSP voorjaar 2020” tegel. Je kunt
natuurlijk ook meerdere sporten proberen.

In verband met de reconstructie van de
Hemmerbuurt is weg tussen de Torenweg en de
Hemmerbuurt 18 afgesloten van woensdag 12
februari 07:00 uur t/m vrijdag 3 april 17:00 uur.

Inschrijven is mogelijk tot en met 16 februari
De kennismakingscursus bestaat uit 2 tot 4 lessen en kost slechts 6 euro.
De lessen worden gegeven tussen de voorjaarsvakantie en de meivakantie. Kijk voor alle data
en tijden op de website.
Informatie
Voor vragen en meer informatie kun je contact opnemen
met Sportservice West-Friesland, tel. 0229-28 77 00 of mail
naar jspwf@teamsportservice.nl.

De gemeente publiceert wekelijks de officiële bekendmakingen op
www.officielebekendmakingen.nl.
Bekijk de map met bekendmakingen in de hal van het gemeentehuis.
Blijf wekelijks per e-mail op de hoogte via www.overheid.nl.
Kijk voor meer informatie op www.drechterland.nl/bekendmakingen-en-besluiten.

Openingstijden: ma t/m woe 8.30 - 17.00 uur • do 8.30 - 20.00 uur • vrij 8.30 - 13.00 uur

alles over uw gemeente op

www.drechterland.nl

