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Oorlogsmonument Obdam vernieuwd
Op zaterdag 1 mei is het vernieuwde oor-
logsmonument in de Burgemeester Dek-
kerstraat in Obdam onthuld. Op het mo-
nument staan de namen van 
oorlogshelden Johan Hellema en Tobias 
Biallosterski. Beiden waren in de Tweede 

Wereldoorlog aangesloten bij het verzet 
en betrokken bij wapendroppings in 
Noord-Holland. Naast het college van 
burgemeester en wethouders en leden 
van de Stichting Oud Obdam waren ook 
familieleden van Hellema en Biallosterski 

Koggenland kort

Aangepaste 
openingstijden 
rond de feestdagen

De komende weken vieren we (op ge-
paste manier) een aantal feestdagen. 
Het gemeentehuis is gesloten op:
- Donderdag 13 mei, Hemelvaartsdag
- Vrijdag 14 mei
- Maandag 24 mei, Pinksteren

Regionale 
Veteranendag 
afgelast
Vanwege de coronacrisis is besloten 
om de Regionale Veteranendag ook 
dit jaar niet door te laten gaan. Enkele 
honderden Westfriese oorlogsvetera-
nen zouden zaterdag 12 juni bijeen 
komen in Hoogkarspel. De organisatie 
heeft besloten het evenement weder-
om een jaar uit te stellen. De organi-
serende veteranen, die samen met de 
gemeente Drechterland al geruime 
tijd bezig zijn met de voorbereidin-
gen, betreuren dat zij dit besluit moe-
ten nemen. Gezien de huidige om-
standigheden vinden ze dit het enige 
juiste besluit. De organisatie spreekt 
de hoop uit dat de Westfriese vetera-
nen in 2022 alsnog in goede gezond-
heid bijeen kunnen komen.

De Rotterdamse straatvoetballer Touzani 
is de grote publiekstrekker van de Soccer 
Clinic. Een groep kinderen zit in een 
kring om hem heen, terwijl ze om de 
beurt een wedstrijdje één tegen één mo-
gen spelen tegen hun idool. Als iemand 
een panna krijgt – een beweging waarbij 
een speler de bal tussen de benen van 
zijn tegenstander speelt – is de volgende 
aan de beurt. Een voor een worden de 
dolgelukkige kinderen gepoort door 
Touzani. 

Freestyle-voetballer
Simon Spel is een van de initiatiefnemers 
van de Soccer Clinic. Spel is jongerenwer-
ker bij de gemeente Koggenland. Voor 
het organiseren van het evenement 
werkt de gemeente samen met de Hovo-
cubo jeugdopleiding en Sportraad Kog-
genland. Voetballiefhebber Spel kijkt te-
vreden naar de fanatieke voetballertjes, 
die les krijgen van Touzani. “Die kinderen 
kijken allemaal tegen hem op. Ze volgen 
hem op social media en kijken zijn film-
pjes op YouTube. Hij is de beste freestyle-
voetballer van Nederland. Maar hij is ook 
gewoon een sympathieke jongen. Hij 
neemt de tijd en gaat met iedereen op 
de foto. Die kinderen zijn superblij: ze 
kunnen eindelijk weer wat leuks doen.”

Op het veld ernaast krijgt een groep kin-
deren techniektraining van Simon Taha-
mata. Tahamata speelde als profvoetbal-
ler onder meer bij Ajax en het 
Nederlands elftal. Tegenwoordig is hij ac-
tief als trainer. Op het veld van Kwiek ’78 

laat hij de Koggenlandse kinderen langs 
een aantal pylonen dribbelen, terwijl hij 
hen aanwijzingen toeschreeuwt. Even 
verderop geeft voormalig profzaalvoet-
baller Every Janzen training in positie-
spel. De jonge trainer en coach Rachid 
Uad uit Hoorn geeft conditietraining. 

Vrijwilligers
De bekende trainers worden tijdens de 
clinics bijgestaan door twintig jonge vrij-
willigers uit de gemeente. Spel: “Als jon-
gerenwerker hebben wij hen geholpen, 

bijvoorbeeld met hun opleiding of het 
vinden van werk. Dit krijgen we ervoor 
terug. Zij staan altijd klaar voor ons.”

Tweede editie
Vanwege het grote succes van de Soccer 
Clinic staat een tweede editie op de plan-
ning. De tweede Soccer Clinic vindt plaats 
op zondag 23 mei, op het terrein van Vic-
toria-O in Obdam. Kinderen tussen de ze-
ven en vijftien jaar oud kunnen zich aan-
melden via www.noordhollandactief.nl.

Op woensdag 5 mei vond de eerste Koggenlandse Soccer Clinic plaats op de voetbalvelden van Kwiek ’78 in Avenhorn, voor kinde-
ren tussen de zeven en elf jaar oud. Honderdvijftig kinderen kregen training van voetbalidolen als Soufiane Touzani en oud-interna-
tional Simon Tahamata. Ondanks het wisselvallige weer was de clinic een groot succes én staat een tweede editie al op de planning. 
“Die kinderen zijn superblij: ze kunnen eindelijk weer wat leuks doen.”

aanwezig bij de onthulling. Het oude 
monument is vervangen omdat de naam 
van Tobias Biallosterski ontbrak. Er is ge-
kozen voor een vernieuwd ontwerp met 
nieuwe materialen. 



Formulierenbrigade weer van start

De Formulierenbrigade gaat weer van 
start in Bibliotheek De Goorn. Inwoners 
van Koggenland kunnen iedere woens-
dagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur 
een afspraak maken, voor gratis hulp bij 
(digitale) administratie en het invullen 
van formulieren. 
  
Een aanzienlijke groep inwoners heeft 
moeite met het invullen van formulieren. 
Daarnaast zijn er mensen die niet mee 
kunnen komen met de modernisering. Bij-
voorbeeld omdat zij geen geld hebben 
voor een computer of niet om kunnen 
gaan met digitale communicatie. De gevol-

gen hiervan kunnen groot zijn: mensen 
openen hun post niet meer, rekeningen 
worden niet of te laat betaald en er ont-
staan schulden. Of mensen raken in een 
isolement, omdat ze liever niet mee doen 
aan activiteiten waar papieren voor moe-
ten worden ingevuld.

Laagdrempelige hulp
De Formulierenbrigade bestaat uit deskun-
dige vrijwilligers die vanuit hun werk en in-
teresses ervaring hebben met digitale ad-
ministratie. Zij bieden laagdrempelige hulp 
bij het invullen van (digitale) formulieren. 
Daarnaast leren de vrijwilligers de inwo-

De Formulierenbrigade werd eind vorig jaar geopend door (vlnr) Angela van der Horst van Bibliotheek De Goorn, wethouder Win Bijman en 

Norma Stapel, manager van VrijwilligersNH.

De Raad aan het woord

Tim Ursem

VVD Koggenland

t.ursem@raad-koggenland.nl

Tim Ursem 
(VVD Koggenland)

In iedere editie van het Koggennieuws 
deelt een raadslid een persoonlijke 
visie of mening met de inwoners van 
de gemeente Koggenland. Deze stand-
punten of meningen komen niet nood-
zakelijkerwijs overeen met die van de 
gemeenteraad, het college of de amb-
telijke organisatie van de gemeente 
Koggenland.   

Schaamte om steun 
te vragen?

Begin mei las ik in het AD het artikel 
"Koolmees wil graag af van kwart 
miljard euro: Schaamte om hand op te 
houden is onterecht." Er wordt be-
schreven dat gedupeerde kroegbazen, 
taxichauffeurs en fl exwerkers nog 
weinig gebruik hebben gemaakt van 
de TONK-regeling, de Tijdelijke Onder-
steuning Noodzakelijke Kosten. De 
regeling is bedoeld voor mensen die 
door de pandemie, waar we helaas 
nog steeds in zitten, hun vaste lasten 
niet meer kunnen betalen. In sommige 
gemeenten is pas een beroep gedaan 
op 10% van het verwachte aantal aan-
vragen.

Zal schaamte inderdaad de reden zijn 
dat het aantal aanvragen achterblijft? 
Of hebben veel bedrijven genoeg ‘vet 
op de botten’ gehad om de terugloop 
in inkomsten op te kunnen vangen? Ik 
hoop van harte dat de bedrijven die 
het niet nodig hebben de aanvraag 
ook achterwege laten, maar bovenal 
dat de bedrijven bij wie nog steeds het
water tot aan de lippen staat, wel 
gebruik maken van de mogelijkheid.
U heeft immers al die jaren ook belas-
ting betaald, deze hulp is voor
u, als inwoner, als mkb’er die onze 
lokale economie heeft gebouwd
en/of in stand houdt.

Gelukkig zijn er versoepelingen sinds 
dinsdag 28 april en laten wehopen dat 
alles weer snel richting het ‘normale le-
ven’ gaat, alhoewel dat voor sommige 
mensen, zowel fysiek als mentaal, nog 
een fl inke kluif gaat worden. Weet ons 
te vinden als gemeente en gemeente-
raad, om welke vorm van steun het dan 
ook gaat. U staat er niet alleen voor!

Vaarseizoen gestart
Begin mei is het vaarseizoen van start ge-
gaan. Dat betekent dat vrijwilligers de 
schutsluis in Rustenburg volgens de zo-
merregeling bedienen, met ruimere ope-
ningstijden.

Op doordeweekse dagen in mei, juni en 
september wordt de sluis geopend van 
10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 
uur. In de zomermaanden juli en augustus 

is de sluis doordeweeks langer open, na-
melijk van 10.00 tot 18.00 uur.

De bedieningstijden in de weekenden 
blijven ongewijzigd: op zaterdag en op 
zon- en feestdagen bedient het hoog-
heemraadschap Hollands Noorderkwar-
tier de sluis en de brug tussen 10.00 en 
19.00 uur. Het vaarseizoen eindigt op 
16 oktober.

ners om zelf hun formulieren in te vullen. 
Dit draagt bij aan hun zelfstandigheid.

Coronamaatregelen
In de bibliotheek worden de geldende co-
ronamaatregelen in acht genomen. Zo kan 
er op een veilige manier hulp worden ge-
boden aan de kwetsbare groepen. De 
hulp van de Formulierenbrigade is gratis. 
Afspraken maken kan via Whatsapp of 
telefonisch via (06)42 59 79 10. De Formu-
lierenbrigade is op dit nummer bereikbaar 
op woensdag, donderdagochtend en vrij-
dag.

Doe
es gewoon

vrijwillig

Doe
es gewoon

vrijwillig

Meer weten over gezelschapsmaatje worden? Lees het verhaal in deze krant! 
Wil jij ook vrijwilligerswerk doen en iets voor een ander betekenen? 
Laat het weten via info@vrijwilligerspunt.com, of scan de QR-code 
en meld je gelijk aan als vrijwilliger!  

www.vrijwilligerspunt.com #doesvrijwillig

Wil jij ook vrijwilligerswerk doen en iets voor 
een ander betekenen? Of heb jij juist hulp nodig 
bij bijvoorbeeld het doen van een boodschapje, 
klusje in huis of tuin? Laat het ons weten via 
info@vrijwilligerspunt.com, bel 0229 - 21 64 99, 
of scan de QR-code en meld je gelijk aan. 

Burgemeester Bonsen: 
‘Houd je aan de vaarregels’
Met de warmere dagen in het vooruitzicht neemt het aantal recreatievaarders 
toe. Burgemeester Monique Bonsen roept watergebruikers op om zich aan de 
vaarregels te houden, in het belang van omwonenden en voor de veiligheid 
van de (andere) waterliefhebbers. Bonsen: “Er zijn dit voorjaar meerdere mel-
dingen binnengekomen van overlast op het water. Ik ben met de politie in ge-
sprek over de te nemen maatregelen. Ouders roep ik op hun kinderen te wijzen 
op de vaarregels: vaar niet te snel en houd rekening met de omgeving. Uit-
gangspunt moet zijn dat iedereen geniet van en op het water en dat omwo-
nenden daar geen overlast van ervaren.” Kijk voor meer informatie over veilig 
varen en regelgeving op www.varendoejesamen.nl



Raadsvergaderingen
De eerstvolgende raadsvergadering is op 7 juni. De vergadering is online te volgen 
via raad.koggenland.nl.

Welstand
De komende (online) vergadering van de Welstandscommissie vindt plaats op 20 
mei. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Michel Haakman van de 
afdeling Wonen & Ondernemen via telefoonnummer (0229) 54 84 49.

Ondernemersspreekuur 
Wilt u een onderneming starten, uitbreiden, of heeft u als ondernemer andere 
vragen? Iedere woensdag tussen 9.00 en 10.00 uur kunt u terecht bij het online on-
dernemersspreekuur. U kunt zich hiervoor aanmelden via www.koggenland.nl/on-
dernemen.

Contact
Bezoekadres: Middenhof 2, De Goorn
E-Mail: info@koggenland.nl 
www.koggenland.nl 

Telefoonnummers
Algemeen: (0229) 54 84 00
Zorgteam Koggenland: (0229) 54 83 70
Meldpunt Koggenland: (0229) 54 83 00

Afspraak maken 
De gemeente Koggenland werkt alleen op afspraak, ook voor het loket Burgerza-
ken. Maak een afspraak via www.koggenland.nl/afspraak of bel (0229) 54 84 00.
 
Openingstijden 
Maandag   09:00 – 16:30 uur
Dinsdag  09:00 - 16:30 uur
Woensdag  09:00 - 16:30 uur

Info en Agenda

Officiële publicaties 12 mei 2021

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 per-
soon 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 geko-
men dat de onderstaande persoon waarschijnlijk niet meer woonachtig is op het adres 
waar hij/zij in de BRP staat geregistreerd.

- J. den Engelsman                             Geboren op 7 oktober 2001

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 overheidsvoorzieningen die afhankelijk zijn van de inschrijving in Nederland, 
zoals uitkeringen, kinderbijslag, pensioen e.d. komen te vervallen.

Ontvangen aanvragen voor een omgevingsvergunning
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2021-000154 Realiseren van een beschoeiing Bonkelaar 17, Avenhorn
2021-000157 Bouwen vrijstaande woning Slimtocht 5, Berkhout
2021-000158 Plaatsen dakkapel Kerkebuurt 195, Berkhout
2021-000159 Vervangen schutting Citroengras 6, De Goorn
2021-000160 Verbouwen B&B naar generatiewoning Dorpsstraat 172, Obdam

Storingen drukriolering: (0229) 54 34 34
HVC inzamelingen: (0800) 0700

Donderdag 09:00 - 16:30 uur
Vrijdag 09:00 - 12:00 uur

Gaan mijn buren 
verbouwen?

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

e-mailservice & app
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2021-000163 Wijzigen gebruiksfunctie tbv uitbreiden Dobber 5, Obdam
 sportstudio      
2021-000165 Plaatsen dakkapel Poststraat 33, Obdam
2021-000166 Plaatsen dakkapel Poststraat 29, Obdam
2021-000182 Verbouwing bijgebouw Julianastraat 4, Avenhorn
2021-000195 Oprichten bedrijfsverzamelgebouw Nijverheidsterrein, Ursem
2021-000197 Plaatsen erfafscheiding  Veilingweg 43, Avenhorn
2021-000204 Realiseren vlonder Burg. De Boerlaan 25, 
  Obdam
Deze aanvragen zijn ontvangen, er kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend.

Concept omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure)
BWT nr. Activiteiten Perceel
2021-HZ-0046 het gebruik van het perceel Dorpsweg 59, Hensbroek
                              voor wonen en het opsplitsen
                             van de stolp in 2 wooneenheden

De ontwerpbeschikking, de aanvraag en de bijbehorende stukken liggen vanaf 17 mei 
2021 tot en met 27 juni 2021
(6 weken) ter inzage bij de afdeling Wonen & ondernemen.
Zienswijze: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2019-HZ-0289 plaatsen van een beschoeiing Slimtocht 2, Berkhout
2021-HZ-0169 vervangen van een houten schuur Grosthuizen 9A, Avenhorn
2021-HZ-0187 bouwen van een schuur Tuinderij 11, Ursem
2021-HZ-0183 plaatsen van een dakopbouw Zuidgouw 74, Ursem 
2021-HZ-0181 verplaatsen van de oprit Waterland 3, Obdam 
2020-HZ-0658 vergroten van de woning Bobeldijk 154, Spierdijk
2021-HZ-0018 uitbreiden van de dakopbouw Kolblei 33, Avenhorn
2021-HZ-0160 wijzigen van voor- en zijgevel  Dorpsstraat 101, Obdam
 van de aanbouw 
2021-HZ-0151 bouwen van een bedrijfspand De Leet 53, De Goorn 
2021-000103 vergroten van de opslagruimte Noord-Spierdijkerweg 197, 
  Spierdijk
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide voorbereidingsprocedure) 
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2021-HZ-0045 aanpassen / veranderen van de   Burgemeester Kooiman-
 binnenruimte en gevel   weg 1, Hensbroek
De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet gewijzigd.
Beroep: zie www.koggenland.nl/bezwaar 

Over uw buurt
Via de e-mailservice of app van ‘Over uw buurt’ kunnen inwoners op de hoog-
te blijven van ontwikkelingen in hun wijk of buurt.

Informatie over besluiten die direct invloed hebben op de eigen omgeving, zoals 
vergunningen, plannen en plaatselijke regelgeving worden automatisch toege-
stuurd. Daarbij kunnen inwoners zelf instellen welke berichten zij willen ontvan-
gen. ‘Over uw buurt’ bevat informatie van gemeente, provincie en waterschap.

De gemeente Koggenland publiceert de officiële kennisgevingen en bekendma-
kingen digitaal op ‘Over uw buurt’. Via www.overuwbuurt.overheid.nl kunnen in-
woners zich abonneren op de e-mailservice of de app downloaden.


