
Fruitweijde: een jaar na aanplant

Procedure nieuwe burgemeester 
De procedure voor de nieuwe 
burgemeester wordt vervolgd.  
Het streven is om op dinsdagavond  
30 juni de voordracht voor de 
aanbeveling bekend te maken.  
De installatie van de burgemeester 
staat gepland voor woensdag  
23 september.

Psychische klachten coronacrisis 
Voor veel mensen met een psychische 
kwetsbaarheid is de corona-
crisis extra moeilijk. Gevoelens van 
angst, somberheid, onzekerheid 
en eenzaamheid kunnen door de 
verspreiding van het virus en de ‘social 
distancing’ worden vergroot. Mensen 
met een psychische kwetsbaarheid 
kunnen terecht bij ‘De Hoofdzaak’,  
via (0229) 24 90 40 of  
corona@rcodehoofdzaak.org

Aangepaste openingstijden
Het gemeentehuis is gesloten op:
Donderdag 21 mei, Hemelvaartsdag
Vrijdag 22 mei
Maandag 1 juni, Pinksteren

Sporttrainingen creatief van start p.2

Basisscholen helft van de tijd open p.2

Cybercriminelen misbruiken coronacrisis p.4
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Koninklijke onderscheiding 
voor vijf Koggenlanders

Na de onderscheiding ontvingen de gedecoreerden thuis bloemen. Vlnr: Cees Booi, Marleen Pater, Lia ten Klei, Machiel Kalf en Ger Groothuis

Vijf Koggenlanders hebben op vrijdag 24 april een Koninklijke onderscheiding 
ontvangen van burgemeester Jan Franx. De burgemeester bedankte de 
gedecoreerde Koggenlanders via een videogesprek voor hun waardevolle 
inzet. 

“Inwoners zoals u, die zich vrijwillig en 
belangeloos inzetten voor anderen zijn 
ontzettend belangrijk,” zei burgemeester 
Franx tijdens een van de digitale uitrei-
kingen. “Vooral in deze lastige tijd ervaren we 
hoe waardevol uw inzet is. Ik ben blij dat ik 
dankzij de moderne technieken die waardering 
kan overbrengen. Ik hoop dat ik op korte 
termijn persoonlijk, op een veilige manier, de 
onderscheiding bij u kan opspelden.”

Cees Booi uit Berkhout kreeg op 24 april wél 
een fysieke onderscheiding. Zijn kleinzoon had 
een afbeelding van het lintje uitgeprint en 
speldde deze op bij Booi. De Berkhouter werd 
onderscheiden omdat hij zich al meer dan  
25 jaar inzet als vrijwilliger voor de 
Nederlandse watersport(ers), zelfs op mondiaal 
niveau. Franx zei: “Als coördinator van de 
vrijwilligers bent u van onschatbare waarde 
voor een goede support van de watersporters, 
zodat zij zich wereldwijd optimaal kunnen 
focussen op hun prestaties.” 

Op de dag van de uitreiking wilde Booi 
eigenlijk een bezoek brengen aan de wasstraat. 
Zijn vrouw wist dat te voorkomen door hem op 
wat klusjes te wijzen. Toen de burgemeester 
belde was Booi volledig verrast. “Het was mijn 
mooiste moment als vrijwilliger. Ik ben vrij 
nuchter, maar dit ontroerde mij wel. Het is een 
hele eer.”

Ook Marleen Pater had de onderscheiding 
niet zien aankomen. “Dat verwacht je toch 
niet?” zegt de energieke Avenhornse. “Ik heb 
er nooit bij stilgestaan dat het werk dat ik doe 
bijzonder is. Maar sinds ik de onderscheiding 
heb ontvangen krijg ik zóveel complimenten 
en waardering. Als iedereen het zegt, zal ik 
het misschien wel verdienen. Dat geeft mij nog 
meer energie om verder te gaan.” 

Pater zet zich sinds 1999 meer dan fulltime 
belangeloos in voor haar stichting Bake For Life. 
Twintig jaar geleden werd ze erg geraakt toen 
ze op tv een alleenstaande Oegandese moeder 

zag, die haar kinderen groot moest brengen 
in armoede en uitzichtloosheid. Als vrouw van 
een bakker kreeg Pater het idee bakkerijen 
te bouwen in Afrika, waarmee ze de meest 
kwetsbare inwoners een toekomstperspectief 
zou kunnen bieden. Het bleef niet bij een idee; 
anno 2020 kunnen ruim 140 Oegandezen en 
Kenianen zichzelf en hun families een betere 
toekomst bieden, dankzij hun werk in de vijf 
bakkerijen van Bake for Life.

Lia ten Klei uit Bobeldijk werd onderscheiden 
voor haar inzet voor de schaatssport, onder 
meer als secretaris van de Gewestelijke 
Langebaancommissie. Burgemeester Franx: “U 
was de verbindende schakel tussen sporters, 
familie, trainers en de langebaancommissie. 
Momenteel bent u vooral betrokken bij 
gehandicapte schaatsers, omdat deze groep u zo 
aan het hart gaat. Maar ook naast de schaats-
wereld staat u klaar als betrokken burger, voor 
ontwikkelingssamenwerking, behoud van de 
kerk, de Zonnebloem en meer.”

Machiel Kalf uit Oudendijk was van 1980 tot 
2011 docent uurwerktechniek. Hij heeft in zijn 
vrije tijd veel extra zaken voor de opleiding 
ontwikkeld. Nog steeds is hij technisch adviseur 

Ruim een jaar geleden werd in 
Obdam een bijzondere boomgaard 
aangelegd tijdens de Nationale 
Boomfeestdag: de ‘Fruitweijde’. Bij 
het planten van de diverse appel-, 
peren- en pruimenbomen werden de 
medewerkers van de buitendienst 
geholpen door leerlingen van 
basisschool De Caegh en het 
voltallige college van burgemeester 
en wethouders. 

Een jaar later staat de fruitgaard er mooi bij. 
De drassige grond rondom de bomen heeft 
plaatsgemaakt voor een groen grastapijt en de 
lentebloesem groeit aan de bomen. Zodra de 
bomen volgroeide vruchten geven zijn inwoners 
welkom om een vers stuk fruit te plukken.

en restaureert hij historische uurwerken, 
zonder vergoeding. Daarnaast is Kalf sinds 
1977 betrokken bij de Morgan Sports Car Club 
Holland en de Historische Auto Ren Club. Hij 
verbindt internationaal Morganbezitters en 
is oprichter van het Morgan Museum en de 
stichting Auto Sport Museum. “U zet zich op 
nationaal en internationaal niveau in voor 
het behoud van de uurwerkhistorie én het 
historisch mobiel industrieel erfgoed. Dank u 
wel,” zei Franx tijdens de uitreiking.

Berkhouter Ger Groothuis is meer dan dertig 
jaar mantelzorger geweest voor zijn vrouw. 
In 1981 was hij één van de oprichters van de 
tafeltennisvereniging Berkhout. Hij heeft zich 
tientallen jaren ingezet om jongeren onder 
begeleiding te laten sporten. Nu nog biedt 
Groothuis ondersteuning aan de tafeltennis-
vereniging. Vanaf 1993 is hij betrokken bij 
het Cultureel Centrum Berkhouter Kerk, als 
bestuurder, beheerder en vrijwilliger. Ook 
waren Groothuis en zijn vrouw vijftien jaar 
lang vrijwilliger bij de West-Friese bibliotheken 
en bracht hij tien jaar lang Tafeltje-Dek-Je-
maaltijden rond. Groothuis wordt omschreven 
als een bijzondere man: loyaal, bescheiden en 
zeer betrokken bij de gemeenschap.
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Uitwerking verschilt per school
Scholen in het basisonderwijs 
openen op 11 mei weer hun 
deuren. De scholen halveren de 
groepen, waardoor leerlingen 
ongeveer 50% van de tijd naar 
school kunnen. De andere helft 
van de tijd volgen zij onderwijs 
op afstand. Scholen bepalen 
zelf hoe zij invulling geven aan 
dit principe. Daardoor verschilt 
de uitwerking per school. De 
richtlijn is dat scholen zoveel 
als mogelijk hele dagen school 
aanbieden. Bij klachten zoals 
koorts, hoesten of verkoudheid 
worden leraren en leerlingen 
nog steeds verzocht thuis te 
blijven.

BSO
Ook de buitenschoolse opvang gaat open 
vanaf 11 mei. Kinderen van 4 tot 12 jaar, 
van wie de ouders een contract hebben 
met de BSO, mogen naar de BSO op de 
dagen dat zij naar school gaan. Op andere 
dagen mogen zij niet naar de BSO. 

Kinderdagopvang
Kinderen van 0 tot 4 jaar kunnen weer 
op hun gebruikelijke dagen naar de 

dagopvang en kinderen van 0 tot 12 jaar 
naar gastouderopvang. Bij klachten zoals 
koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook 
voor opvangpersoneel en kinderen nog 
steeds: blijf thuis.

Noodopvang
Voor kinderen van wie een of beide 
ouders in cruciale beroepsgroepen 
werken en voor kwetsbare kinderen blijft 

de noodopvang beschikbaar, ook na 11 
mei. De noodvang voor deze kinderen 
loopt door op dagen dat kinderen niet 
naar school kunnen. Scholen en kinder-
opvang spannen zich gezamenlijk in om 
de noodopvang zoveel mogelijk via de 
huidige werkwijze te organiseren, waarbij 
plaatsing van kinderen op buurtscholen 
tot de mogelijkheden kan behoren. De 
gemeente helpt hierbij als dat nodig is.

De conceptversie van de Regionale 
Energiestrategie voor Noord-Holland Noord 
(RES NHN) is klaar. In de concept-RES staan 
de ambities voor de opwek van zonne- en 
windenergie. In aanloop naar een officiële 
reactie zegt wethouder Caroline van de Pol dat 
het college van burgemeester en wethouders het 
concept positief heeft ontvangen. “Onze ambitie 
is de energie op te wekken die we zelf nodig 
hebben. We worden niet de energieleverancier 
voor de Randstad.”

De RES NHN is een langjarige samenwerking van de achttien 
gemeenten van Noord-Holland Noord, de provincie Noord-
Holland en Hoogheemraadschap Hollands Noorder-
kwartier. Het doel van de samenwerking is het verminderen 
van CO2-uitstoot. In de concept-RES is vastgesteld dat de 
gemeente Koggenland, samen met de andere Westfriese 
gemeenten, 0,8 terawattuur aan duurzame energie 
produceert. “Zo kunnen wij als regio Westfriesland zelfvoor-
zienend zijn,” zegt wethouder Van de Pol. “Dat kunnen we 
bereiken zonder extra windturbines. We kunnen nog niet 
garanderen dat er geen windturbines bijkomen, maar ik blijf 
me daar voor inzetten.” 

Zoekgebieden
In de concept-RES staan de resultaten van een groot aantal 
onderzoeken, gesprekken en bijeenkomsten over de opwek 
van duurzame energie in de regio. Tijdens de bijeenkomsten 
zijn de inzichten en meningen van professionals, inwoners, 
bedrijven, agrariërs en andere betrokkenen verzameld. 
Aan de hand van deze resultaten zijn de ambities voor 
het produceren van zonne- en windenergie geformuleerd. 
Daarnaast zijn er ‘zoekgebieden’ weergegeven op een kaart. 
Dit zijn de gebieden waar de opwek mogelijk zou kunnen 
plaatsvinden. De concept-RES is te bekijken op  
energieregionhn.nl/conceptres.  

Reageren
Inwoners en andere geïnteresseerden kunnen tot 1 
september reageren op de concept-RES. Alle reacties worden 
na de zomer verwerkt in een regionale (NHN) reactienota 
en met de concept-RES meegestuurd naar het Rijk. In deze 
reactienota wordt ook aangegeven hoe de reacties worden 
verwerkt in de definitieve RES.

RES 1.0
De volgende stap in het proces is het uitwerken van de 
concept-RES tot een definitieve RES 1.0 – ‘1.0’ omdat de 
RES iedere twee jaar wordt geactualiseerd. Deze definitieve 
versie moet 1 juni 2021 gereed zijn. In die RES 1.0 worden 
de zoekgebieden concreter gemaakt. Wat is haalbaar en/of 
(on)wenselijk? Ook nieuwe initiatieven buiten de zoekge-
bieden kunnen worden overwogen. Hiertoe zullen opnieuw 
inspraakmogelijkheden worden georganiseerd. In welke 
vorm en op welk moment is nog niet bekend. De gemeente 
informeert u hierover zodra er informatie beschikbaar is.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op energieregionhn.nl. 
Reageren op de concept-RES kan tot 1 september via  
formulieren.noord-holland.nl/pnh/concept_res_nhn.

‘NHN werkt door’ helpt ondernemers
Het WerkgeversServicepunt 
Noord-Holland Noord (WSP-
NHN) helpt ondernemers die 
hulp nodig hebben tijdens de 
coronacrisis met het platform 
‘NHN werkt door’. WSP-NHN 
verbindt organisaties die 
personeel over hebben met 
ondernemingen die personeel 
tekort hebben. Zo kunnen 
de bedrijven samen hun 
capaciteitsvraagstuk oplossen.

Bij de meeste bedrijven heeft de corona-
crisis een grote impact. Zo is er bij horeca-

bedrijven te weinig werk en dreigen 
medewerkers hun baan te verliezen. 
Bij andere bedrijven en organisaties is 
juist een tekort aan medewerkers. Dit 
geldt bijvoorbeeld voor organisaties in 
de zorg, logistiek, voeding en techniek. 

Met ‘NHN werkt door’ wil WSP-NHN 
deze werkgevers met elkaar in contact 
brengen. Op die manier kunnen zoveel 
mogelijk mensen aan het werk blijven en 
bedrijven kunnen blijven ondernemen.

Informatie en aanmelden
Bedrijven die informatie, advies of 
ondersteuning nodig hebben kunnen 
zich aanmelden via nhnwerktdoor.nl. 
Een adviseur van het WerkgeversSer-
vicepunt neemt vervolgens contact op 
om de ondersteuningsmogelijkheden te 
bespreken.

Sporttrainingen creatief van start
“Kinderen kunnen hun ei weer kwijt”
De nieuwe corona-richtlijnen 
van het RIVM bieden 
kinderen en jongeren meer 
ruimte voor georganiseerde 
buitensport. De gemeente 
heeft sportverenigingen met 
een buitenruimte opgeroepen 
trainingen te organiseren en ook 
niet-leden hierbij te betrekken. 
Op de Koggenlandse sportvelden 
zijn de eerste aangepaste 
trainingen al van start gegaan. 

Als beleidsmedewerker sport heeft 
George Doorgeest veel contact met de 
verenigingen. Hij is enthousiast over de 
manier waarop de clubs omgaan met 
de nieuwe sportieve mogelijkheden. “Er 
worden veel initiatieven ontplooid en de 
samenwerking tussen de verenigingen 
is optimaal. Een mooi voorbeeld is de 
samenwerking tussen IJsclub Hensbroek 
en de voetbalvereniging Apollo ’68.

Voetballen bij ijsclub
Arjan Kramer werkt als jeugdcoör-
dinator bij Apollo ’68. Hij is blij dat de 
trainingen voor de jeugd worden hervat. 
Dat de sportvelden onlangs zijn ingezaaid 
staat de start van de aangepaste activi-
teiten niet in de weg. “De kinderen tot 
13 jaar kunnen daar gewoon trainen, 
omdat zij het veld nauwelijks belasten,” 

zegt Kramer. “De kinderen vanaf 13 jaar 
kunnen op het grasveld van de IJsclub 
aan de slag.”

Voorwaarden
Voor de verenigingen is een aantal 
voorwaarden verbonden aan de 
trainingen. Zo mag er niet in competi-
tieverband worden gesport en moeten 
trainingen laagdrempelig zijn, zodat ook 
niet-leden mee kunnen doen. Jongeren 
tussen de 13 en 18 jaar moeten tijdens 
het sporten 1,5 meter afstand van elkaar 
bewaren. Voor de jongere kinderen geldt 
deze regel niet. De kantines, kleedruimtes 
en toiletten blijven gesloten en ouders 

zijn niet welkom op het sportcomplex. 
Kinderen die verkouden zijn of een 
gezinslid met koorts hebben, mogen niet 
deelnemen. 

Deze voorwaarden vergen de nodige 
creativiteit, weet ook Max Dekker van 
Victoria-o. De secretaris van de Obdamse 
voetbalclub zegt dat een team van vrijwil-
ligers druk bezig is geweest met het 
opzetten van een trainingsprogramma. 
“De jongeren boven de 13 kunnen geen 
partijvormen spelen, maar er zijn allerlei 
oefeningen waarbij ze geen duel hoeven 
aan te gaan.” Ook bij Victoria-o wordt 
er samengewerkt met andere clubs. “We 

hebben veel overleg met de tennis-, de atletiek- en de handbal-
vereniging over de invulling van de trainingen. Ook hebben we 
samen schema’s gemaakt van de activiteiten, zodat niet-leden 
weten waar ze kunnen aansluiten.”

Ei kwijt
Dekker en Kramer zeggen dat de vrijwilligers, die zich direct 
beschikbaar stelden, een belangrijke rol spelen bij het goede 
verloop. Inmiddels stromen de positieve reacties binnen. Kramer: 
“Kinderen stonden te trappelen om weer te beginnen. Het is 
belangrijk dat zij hun ei kwijt kunnen. En voor de ouders is dat 
ook erg prettig.”

Concept-RES NHN 
is klaar
“Wij kunnen als regio 
zelfvoorzienend zijn”



10 mei 2020  

Pagina 3

Het Koggennieuws neemt iedere editie een raadslid 
onder de loep. Aan de hand van vijf vaste vragen 
en één vraag van een collega-raadslid kunnen de 
inwoners van Koggenland hun politieke vertegen-
woordigers (nog) beter leren kennen. In deze editie 
is VVD’er Jack Stroomer aan het woord.

Wat was het mooiste moment in uw carrière als 
raadslid?
Tot 1 januari 2019 had de gemeente Koggenland 
voor de verwerking van huisvuil een dienstverle-
ningsovereenkomst via CAW met HVC. Toen dat 
contract afliep hebben we een individuele dienst-
verleningsovereenkomst afgesloten met HVC. 
Daardoor kunnen we nu zelf afspraken maken over 
de manier waarop huisvuil gesorteerd moet worden 
aangeboden en opgehaald. In Koggenland zijn de 
inwoners heel goed bezig met het sorteren van 
huisvuil, daar ben ik erg tevreden over. De VVD zou 
de openingstijd van het afvalbrengstation in Obdam 
op zaterdag met twee uur willen verschuiven, zodat 
inwoners hun aanhangwagen na een dag klussen 
nog tot 16.30 uur leeg kunnen maken.

Het werk van een raadslid gaat niet alleen over 
rozen. Wanneer kon u door de grond zakken? 
De verkeersveiligheid is steeds een punt van zorg 
in Koggenland, met name op smalle wegen nabij 
lintbebouwing. Hoe gevaarlijk dat is, is gebleken 
uit de twee verkeersongelukken die recent zijn 
gebeurd, een met een bus en een fietser en een 
ongeval waarbij een tractor en twee fietsers 
betrokken waren. Ik heb zelf vaak een grote trekker 
met aanhangwagen bestuurd en merkte dat je ogen 
voor en achter nodig hebt, zeker met die nieuwe 
elektrische fietsen, die soms even snel rijden als het 
landbouwverkeer. De verkeersdeelnemers moeten 
meer rekening houden met elkaar. Verkeersvei-
ligheid is een taak van de gemeente en ik pleit 
ervoor dat er vaker fietspaden worden aangelegd 
met de verkeersveiligheid als basis, niet vanuit 
recreatief oogpunt.

In uw werk als raadslid moet u compromissen sluiten 
en rekening houden met beperkende factoren. Wat 
zou u doen met volledige vrijheid en een onbeperkt 
budget? 
Ik zou willen dat de energietransitie en de transitie 
naar een circulaire landbouw niet de gaafheid van 
het mooie open landschap aantast. Voor agrariërs 
is het belangrijk dat hun bedrijf in economisch, 
sociaal en ecologisch opzicht overdraagbaar is aan 
de volgende generatie. Uit onderzoek blijkt dat 
veel agrariërs bereid zijn om stappen te zetten op 
het gebied van duurzaamheid en het opwekken 
van energie of een andere passende tweede 
tak. De gemeente kan dit loyaal faciliteren en 
stimuleren. 

Zelfs het meest betrokken raadslid is niet op 
de hoogte van het  complete wel en wee in de 
gemeente. Welke geheimen heeft Koggenland nog 
voor u?
Ik zou graag willen weten hoe wij als gemeente met 
de inwoners, bedrijven en verenigingen samen uit 
deze verschrikkelijke coronacrisis kunnen komen. 
Gelukkig is Koggenland een financieel krachtige 
gemeente.

Wat is uw favoriete plek in Koggenland en wat 
betekent deze plek voor u?
De achtertuin van mijn dochter (zie foto), waar 
ik vaak op mijn kleinkinderen pas. Zij heeft een 
schitterend uitzicht over de prachtige Schermer-
boezem – een historisch waterstaatkundig werk. 
Deze ringvaart regelt de aan- en afvoer van 
regenwater van het omliggende gebied op een 
perfecte manier. En het is een uitermate geschikte 
plek voor waterrecreatie. Vanuit die achtertuin kijk 
ik uit over de Schermerpolder met zijn molens en in 
de verte zie ik de boerderij van mijn zoon, waar ik 
ben geboren, bijna mijn hele leven heb gewoond en 
het veehouderijbedrijf heb gerund.

Vraag van Saskia Borgers: Jack heeft veel politieke 
ervaring, onder meer als wethouder in de Schermer. 
Wat is het verschil tussen de gemeente waar je 
wethouder was en Koggenland?
De Schermer was een kleine gemeente met 5.500 
inwoners, Koggenland heeft er vier keer zoveel.  
Wij hadden een kleine ambtelijke organisatie in de 
Schermer. Het werk werd grotendeels uitbesteed 
of uitgevoerd door externe inhuur. De buitendienst 
was bijvoorbeeld uitbesteed aan de WNK, de wegen 
waren ondergebracht bij het waterschap en veel 
diensten werden al in regioverband opgepakt. We 
waren dus erg afhankelijk van andere organisaties 
en vooral aan het controleren. In Koggenland is dat 
minder het geval. 

In de volgende editie is Nico Bijman aan het woord. 
Welke vraag wilt u aan hem voorleggen?
Hoe kunnen wij Koggenland door het diepe dal van 
de coronacrisis heen loodsen?

Jack Stroomer (69) woont in De Goorn, samen 
met zijn vrouw Ina Koopman (66) en 
hun jongste dochter Cynthia (28). Vijf jaar 
geleden ging hij met pensioen, nadat hij zijn 
veehouderijbedrijf overdroeg aan zijn zoon. 
Hij doet nog veel hand-en-spandiensten bij 
zijn zoon in het bedrijf en past geregeld op bij 
zijn vier kleinkinderen. Naast zijn werk voor de 
gemeenteraad zit hij in de raad van commissa-
rissen van Stichting Landzijde, een stichting van 
agrarische bedrijven die cliënten dagbesteding 
op boerderijen bieden.

Gemeenteraad in beeld
Jack Stroomer (VVD)

Het college van burgemeester en wethouders van Koggenland maakt het volgende bekend:

Voornemen tot uitschrijving Basisregistratie Personen
Dat zij voornemens is om het bijhouden van adresgegevens van onderstaande persoon in de
Basisadministratie Personen (BRP) op te schorten op grond van artikel 2.22 van de wet Basisadministratie Personen (Wet BRP). Uit onderzoek is naar 
voren gekomen dat de onderstaande persoon waarschijnlijk niet meer woonachtig is op het adres waar hij/zij in de BRP staat geregistreerd.
- D.D. van Acker Geboren 04-02-1975
Deze persoon wordt verzocht zo spoedig mogelijk het nieuwe adres door te geven in de (nieuwe) woongemeente. Wanneer wij binnen vier weken 
geen reactie krijgen over de verblijfplaats van bovengenoemde, zien wij ons genoodzaakt om betrokkene uit te schrijven uit de BRP als ‘vertrokken: 
Land Onbekend’. Dit heeft tot gevolg dat de persoon niet meer als ingezetene van Nederland staat ingeschreven. Hierdoor kan het recht op overheids-
voorzieningen die afhankelijk zijn van de inschrijving in Nederland, zoals uitkeringen, kinderbijslag, pensioen e.d. komen te vervallen.

Publicatie tot verkeersbesluit
Dat zij heeft besloten tot het instellen van een tijdelijk voorrangskruispunt op De Leet met de Tuinderij in Ursem.
Dat zij heeft besloten tot het instellen van een 30 km zone in de Tuinen in Ursem. Deze besluiten liggen ter inzage bij de afdeling Wonen en Ondernemen. 
Voor meer informatie over deze besluiten verwijzen wij naar de website www.overuwbuurt.overheid.nl. 

Ontvangen aanvragen voor een omgevingsvergunning
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2020-HZ-0199 vergroten achterzijde woning Dagpauwoog 1, De Goorn
2020-HZ-0200 vervangen brug naar dam met duiker Rijndijk (ten noorden van), Zuidermeer
2020-HZ-0202 plaatsen bredere dakkapel ’t Ouwe Hof 10, Hensbroek
2020-HZ-0201 verbreden bestaande dam Uitgang 3A, Ursem
2020-HZ-0205 veranderen bestaande in-/uitrit Wieder 25A, De Goorn
2020-HZ-0207 plaatsen dakkapel ’t Ouwe Hof 40, Hensbroek
2020-HZ-0208 vervangen handelsreclame nabij Dwingel 13, De Goorn
2020-HZ-0210 aanleggen tijdelijke steiger t/o Walingsdijk 119, Ursem
2020-HZ-0212 verlengen bestaande stal/plaatsen 3 sleufsilo’s Koggeweg 1, Zuidermeer
2020-HZ-0214 uitbreiden woning Kerkweg 9, Obdam
2020-HZ-0215 exploiteren B&B Baarsdorpermeer 4, Zuidermeer
2020-HZ-0217 realiseren bed & breakfast Baarsdorpermeer 1, Zuidermeer
2020-HZ-0218 bouwen woonhuis Overtoom 34, Zuidermeer
2020-HZ-0219 bouwen woning Dorpsweg 13, Hensbroek
2020-HZ-0220 plaatsen berging met carport Koningshof 39, Obdam
2020-HZ-0221 plaatsen zonnepanelen Baarsdorpermeer 23, Zuidermeer
2020-HZ-0223 uitbreiden schuur met paardrijbak Dorpsweg 162, Hensbroek
2020-HZ-0227 legaliseren geplaatste blokhut Beekvliet 2, Obdam
2020-HZ-0228 bouwen loods en schuurkas Noorderbrug 5, Obdam
Deze aanvragen zijn ontvangen, er kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
Zaaknummer  Activiteiten Perceel
2020-HZ-0153 wijzigen gevel Dorpsstraat 58, Obdam 
2020-HZ-0170 bouwen overkapping Zesstedenweg 20, Scharwoude
2020-HZ-0077 aanleggen van ontsluiting Braken/Spierland, Spierland
2020-HZ-0159 bouwen woning Dorpsvaart 25, De Goorn
2020-HZ-0157 vergroten woning Dorpsweg 132, Hensbroek   
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Koggenland vroeger en nu
Op de plaats waar sinds 2005 woningen staan, was in 1951 nog de 
Agnesschool gevestigd. Alleen de straatnaam van de Agneshof in De Goorn 
herinnert nog aan de rooms-katholieke basisschool voor meisjes.

Foto’s: ansichtkaartenberkhout.nl

Agneshof, De Goorn, 1951 Agneshof, De Goorn, 2008

Via de e-mailservice of app van ‘Over uw buurt’ kunt u continu op de 
hoogte blijven van ontwikkelingen in uw wijk of buurt.

U ontvangt informatie over besluiten die direct invloed hebben op uw omgeving, zoals 
vergunningen, plannen en plaatselijke regelgeving. Daarbij kunt u zelf instellen welke 
berichten u ontvangt. ‘Over uw buurt’ bevat informatie van gemeente, provincie en 
waterschap.

Sinds 1 september 2019 publiceert de gemeente Koggenland de officiële kennisgevingen 
en bekendmakingen digitaal op ‘Over uw buurt’. Via www.overuwbuurt.overheid.nl kunt u 
zich abonneren op de e-mailservice of de app downloaden.

Over uw buurt Gaan mijn buren 
verbouwen?

Zó weet je ervan!
www.overuwbuurt.overheid.nl

e-mailservice & app
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Raadsvergaderingen
De eerstvolgende raadsvergadering is op 25 mei. 
Op 11 mei vergadert de agendacommissie over de vorm en inhoud van de vergadering.

Welstand
De vergaderingen van de Welstandscommissie zijn tot nader order uitgesteld in verband 
met het coronavirus. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Michel Haakman 
van de afdeling Wonen & Ondernemen, telefoon (0229) 54 84 49.

Ondernemersspreekuur 
In verband met het coronavirus is het ondernemerspreekuur tot nader order uitgesteld.

Collecte 
In verband met het coronavirus zijn alle fysieke nationale collectes van de  
Erkende Goede Doelen in elk geval tot en met 6 juni opgeschort.

Zorgteam Koggenland  telefoon (0229) 54 83 70
Voor al uw vragen over algemeen maatschappelijk werk, minimavoorzieningen, 
schuldhulpverlening, ouderenvoorzieningen, jeugd en gezin en meer:  
mail naar zorgteam@koggenland.nl of kijk op www.koggenland.nl/zorgteam.  

Meldpunt Koggenland  telefoon (0229) 54 83 00
Voor al uw meldingen over openbare verlichting, wegen, trottoirs, openbaar groen,  
drank- en drugsoverlast en vandalisme. U kunt dit nummer ook bellen bij storingen  
aan huurwoningen van het Woningbedrijf. Telefonisch 24 uur per dag bereikbaar,  
ook in het weekend. Een melding maken kan ook via www.koggenland.nl/meldpunt. 

Storingen drukriolering  telefoon (0229) 54 34 34

HVC inzamelingen  telefoon (0800) 0700

Gemeentehuis Koggenland  telefoon (0229) 54 84 00
Middenhof 2, 1648 JG De Goorn, Postbus 21, 1633 ZG Avenhorn  
E-mail info@koggenland.nl 
Website www.koggenland.nl 

www.twitter.com/koggenland    www.facebook.com/koggenland

Afspraak maken en telefonische bereikbaarheid
Wegens maatregelen rondom het coronavirus is het gemeentehuis alleen geopend voor 
spoedzaken. Wilt u het gemeentehuis bezoeken? Neem dan eerst telefonisch contact op  
via (0229) 54 84 00. Veel diensten kunt u ook digitaal of telefonisch regelen, wij verzoeken u 
dat zoveel mogelijk te doen. Het gemeentehuis blijft bereikbaar via telefoon, mail, Twitter 
en Facebook. Dank voor uw begrip.
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Cybercriminelen 
misbruiken coronacrisis
Cybercriminelen spelen in op de 
coronacrisis en proberen mensen 
op te lichten met phishingtrucs en 
andere oplichtingspraktijken. De 
criminelen sturen berichten over 
het coronavirus, uit naam van 
overheidsinstanties en bedrijven. 
Door middel van valse mails, 
apps en sms’jes proberen zij 
persoonsgegevens te verkrijgen of 
een computervirus te verspreiden. 
Het is belangrijk om niet op de links 
in deze berichten te klikken en de 
berichten direct te verwijderen.

Berichten gaan bijvoorbeeld over het 
aanbod van mondkapjes. De producten 
worden betaald, maar nooit geleverd. Deze 
nep-webshops zijn goed te herkennen, doordat 
er alleen via een link betaald kan worden, in 
plaats van via reguliere betaalmogelijkheden 
zoals iDeal. Ook doken onlangs nepmails op, 
die zogenaamd afkomstig waren van het RIVM. 
In de bijlage zou belangrijke informatie staan 
over het virus. Bij het openen van de bijlage 
wordt de computer van de gebruiker besmet 

met schadelijke malware. Ga niet in op mails 
over corona die van het RIVM of een andere 
autoriteit lijken te zijn. Zoekt u betrouwbare 
informatie over het virus, ga dan zelf naar de 
site van het RIVM: rivm.nl.

Babbeltrucs
Ook andere vormen van criminaliteit, zoals 
babbeltrucs, kunnen vaker de kop opsteken. 
Oplichters bellen bij ouderen aan en doen 
zich voor als verpleger of ze bieden aan 
boodschappen voor hen te doen. Geef nooit 
uw pinpas of pincode af. Let ook extra op 
elkaar om te voorkomen dat iemand in uw 
omgeving slachtoffer wordt van dit soort 
praktijken.

Op 13 mei vindt er een tussentijdse digitale 
huldiging plaats van de beste Junior Cyber 
Agent. Via de game ‘Hackshield’ worden 
spelers tussen de 8 en 12 jaar oud getraind 
tot Junior Cyber Agents. In het spel helpen 
zij de burgemeester en politie bij het 
digitaal veiliger maken van de gemeente. 
De beste speler wordt gehuldigd door 
de Heemsteedse burgemeester Astrid 
Nienhuis en politievlogger Virgil de la Haye. 
Koggenland telt op dit moment 20 geregis-
treerde cyber agents. De game kan ook na 
13 mei nog worden gespeeld. Juist in deze 
tijd kan de gemeente de Junior Cyber Agents 
goed gebruiken.

Onderzoek nieuwe 
aanlegsteiger Oost-Mijzen
De gemeente onderzoekt of er een 
nieuwe steiger kan worden geplaatst 
bij de boteninlaat aan de Oost-Mijzen, 
ter hoogte van Avenhorn. Door het 
ontbreken van een aanlegsteiger is 
de boteninlaat momenteel niet goed 
te gebruiken.

“Koggenland is rijk aan mooi vaarwater, veel 
inwoners maken hier met veel plezier gebruik 
van,” zegt Marit Sluis van de afdeling civiele 
techniek. “Wij vinden het dan ook belangrijk 

dat er goede mogelijkheden zijn om boten te 
water te laten. Meerdere inwoners hebben 
aangegeven dat ze de aanlegsteiger bij de 
Oost-Mijzen missen. Daarom onderzoeken 
wij of we op deze locatie van het Hoogheem-
raadschap een nieuwe steiger kunnen plaatsen, 
zodat veilig gebruik van de boteninlaat weer 
mogelijk wordt.” Of en wanneer de aanleg-
steiger wordt gerealiseerd is nog niet bekend. 
De gemeente streeft ernaar de steiger dit jaar 
nog te plaatsen en houdt u op de hoogte van 
ontwikkelingen.

Overbruggingslening voor startups, 
scale-ups en innovatieve mkb-ers
Startups, scale-ups en innovatieve 
mkb’ers kunnen een Corona-
OverbruggingsLening (COL) 
aanvragen als zij financiële hulp 
nodig hebben, als gevolg van de 
huidige economische situatie. 
Deze bedrijven konden geen of 
slechts beperkt gebruik maken 
van eerder aangekondigde steun 
aan ondernemers. De overheid 
maakt financiële steun voor alle 
ondernemers toegankelijker 
gedurende de coronacrisis.

Gunstige condities
De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen 
(ROM’s) verstrekken de overbruggingsleningen 
onder gunstige condities. Dit doen zij op 
verzoek van het kabinet. De bedragen van de 
leningen variëren van € 50.000 tot € 2 miljoen. 
Bij bedragen boven de € 250.000 wordt er 
25% cofinanciering verwacht van de aandeel-
houders of andere investeerders.
Er wordt een uniform rentetarief gehanteerd 
van 3% en de looptijden zijn toegesneden op 

de doelgroep. Het streven is om aanvragen 
onder de € 500.000 binnen vier tot negen 
werkdagen te beoordelen en af te handelen. 
Voor aanvragen boven de € 500.000 is het 
streven om binnen drie werkweken tot een 
definitief besluit te komen.

Noodinstrument
De COL is nadrukkelijk een noodinstrument in 
verband met de economische situatie als gevolg 
van de corona-uitbraak. Dit betekent dat 
ondernemers moeten kunnen aantonen dat zij 
deze lening nodig hebben vanwege de huidige 
economische situatie, maar dat ze in principe 
wel een duurzaam en gezond toekomstper-
spectief hebben. Ook moeten ondernemers 
kostenreducerende maatregelen hebben 
genomen die je op dit moment redelijkerwijs 
mag verwachten.

Aanvragen
Meer informatie over criteria en aanvragen is 
te vinden op www.rom-nederland.nl/corona-
overbruggingslening.

Huldiging beste ‘cyber agent’ 
van Koggenland


