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Vrijheid in verbondenheid 

Koggenland kort

Aangepaste openingstijden 
De komende weken is het gemeente-
huis gesloten op:
- Donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag)
- Vrijdag 27 mei (dag na 
 Hemelvaartsdag) 
- Maandag 6 juni (Pinksteren)

Openingstijden afvalbreng-
station Obdam verruimd 

Het afvalbrengstation in Obdam is 
voortaan op zaterdag geopend van 
8.00 tot 16.00 uur. Kijk voor meer 
informatie op www.hvcgroep.nl.

Wat vindt u van duurzame 
energieopwekking in regio 
Westfriesland? 

Denk mee en geef uw mening en 
maak kans op een VVV-bon. U kunt 
de enquête invullen tot en met 15 mei 
2022 via 
www.moventem.nl/westfriesland.

Op 4 mei vonden in Berkhout, Obdam, 
Spierdijk en Ursem de traditionele 
herdenkingsbijeenkomsten plaats. 
Tijdens die Nationale Herdenking zijn 
burgers en militairen die in het 
Koninkrijk der Nederlanden of waar ook 
ter wereld zijn omgekomen of vermoord 
sinds het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog herdacht. 

Een bijzondere herdenking
Door het leggen van bloemen, noemen 
van namen, luiden van de kerkklokken, 
het branden van kaarsen en twee 
minuten stilte werden de slachtoffers 
geëerd. Het was een bijzondere 
herdenking dit jaar, want voor het eerst 
sinds twee jaar was het weer mogelijk 
om in elkaars aanwezigheid te 
herdenken. Burgemeester Bonsen: ‘Deze 
4 mei was ook bijzonder omdat het, 

terwijl wij herdenken, heel dichtbij weer 
oorlog is. Wij stonden stil bij al die 
mensen die strijden en gestreden hebben 
voor vrede en vrijheid. We beseffen dat 
we nooit mogen vergeten dat onze 
vrijheid veel offers heeft gevraagd én dat 
vrede en vrijheid kwetsbaar zijn.’

Kranslegging monumenten
Burgemeester Monique Bonsen bezocht 
samen met kinderraadsleden de 
herdenking in Ursem, zij sprak de 
aanwezigen toe en legde kransen bij drie 
monumenten. Wethouders Win Bijman 
en Rosalien van Dolder bezochten de 
herdenkingsbijeenkomsten in Spierdijk 
en Berkhout. Plaatsvervangend 
voorzitter van de gemeenteraad Johan 
Ursem was aanwezig bij de herdenking in 
Obdam. Ook zij verzorgden een 
toespraak en legden kransen. 

Betrokkenheid volgende generaties
‘We moeten de herdenking levend 
houden en doorgeven aan de volgende 
generaties. Ik ben daarom heel blij met de 
betrokkenheid van de basisscholen en de 
kindergemeenteraad. Die betrokkenheid, 
het samen beleven en leren over onze 
geschiedenis en de waarde van vrijheid is 
belangrijk’ geeft burgemeester Bonsen 
aan. 

Herstel monument Berkhout 
In Berkhout is het ‘Monument voor 
Geallieerde Vliegers’ hersteld. Dit 
monument is opgericht ter 
nagedachtenis aan de vier omgekomen 
bemanningsleden van de Britse 
bommenwerper die hier op 
8 november 1941 is neergestort. De 
oude originele propeller was door jaren 
lang in weer en wind verweerd en het 
aluminium begon te verzanden. Dit 
zorgde ervoor dat de propeller steeds 
kleiner en broos werd. De oude 
propeller is weggehaald en er is een 
mal van gemaakt. Op basis van deze 
mal is een nieuwe propeller gemaakt, 
deze is op het originele motorblok 
geplaatst. Het monument kan nu weer 
heel veel jaren blijven staan.

Mobiel Media Lab in Koggenland
De politie toert met het ‘Mobiel Media 
Lab’ door de regio om inwoners voor te 
lichten over drugslabs. Op 20 en 21 april 
stond de opvallende politietruck in 
Koggenland. De truck is ingericht als 
onderzoeksruimte, waarin jongeren deel 
kunnen nemen aan een onderzoek over 
Snapchat.

Op woensdag 20 april stond het Mobiel 
Media Lab geparkeerd aan het 
Burgemeester de Nijsplein in Obdam. Een 
dag later kwam de politietruck naar de 
Ruijtersstraat in Ursem. Naast 
politieagenten waren ook BOA’s en 
medewerkers van Noord-Holland Drugs 
Alert (NHDA) aanwezig. Melanie van 
NHDA zegt dat veel mensen bereid zijn 
de politie te bellen bij drugscriminaliteit 
in de buurt, maar dat ze vaak niet weten 
waaraan ze de aanwezigheid van een 
drugslab kunnen herkennen. “De geur 
van hennep kennen de meeste mensen 
wel,” zegt Melanie. “Maar veel minder 
mensen weten hoe cocaïne of xtc ruikt.” 

Ze haalt een kaart tevoorschijn, waar een 
anijsachtige geur vanaf komt. Zo ruikt xtc 
dus. 

Ondertussen is in de truck een groep 
kinderen bezig met het invullen van een 
enquête op een tablet. De enquête 
maakt onderdeel uit van een 
politieonderzoek. Agent Stefan Govaard 
vertelt dat de politie altijd op zoek is 
naar manieren om met mensen in de 

wijken in verbinding te komen en 
blijven. Govaard onderzoekt of het 
sociale medium Snapchat 
mogelijkheden biedt om met jonge 
jeugd in contact te komen. “Pubers 
komen niet snel naar ons toe. De 
jongere jeugd is wel geïnteresseerd in 
het werk van de politie. Daarom 
proberen we met die groep in contact 
te komen, zodat we ook nog met hen in 
verbinding staan als ze ouder worden.” 



Wethouder Rosalien van Dolder 
(midden) krijgt uitleg van een 
vrijwilliger over de werking van de sluis.

Toename oplichting aan de deur
Het aantal slachtoffers van babbeltrucs 
en andere oplichting aan de deur neemt 
toe. De politie in Koggenland 
waarschuwt voor bedriegers die bij 
mensen thuis aanbellen en proberen geld 
te stelen met smoesjes.

Oplichters bieden bijvoorbeeld aan 
werkzaamheden te verrichten, zoals het 
schoonmaken van de dakgoot of het 
asfalteren van een tuinpad. Naderhand 
worden hoge bedragen gevraagd, terwijl 
er vrijwel geen werk is verricht. De 
oplichters kiezen vaak kwetsbare 
bewoners uit, die zij overrompelen en met 
een dwingende toon aanspreken. De 
politie raadt aan alert te zijn en niets te 
betalen aan mensen die aan de deur 
diensten aanbieden. 

Bank-aan-bank-oplichting
De politie ziet ook een toename van bank-
aan-huis-oplichting. Daarbij doet een 
oplichter zich via de post, mail of telefoon 
voor als een medewerker van een bank. 
Criminelen kunnen het telefoonnummer 
van de bank imiteren, waardoor het lijkt 
alsof de bank belt. Dit heet ‘spoofing’ . 

Met een smoes wordt het slachtoffer 
gevraagd de bankpas in te leveren, 
waarna iemand aan de deur komt om de 
pas op te halen. De oplichter haalt de pas 
door een apparaat en vraagt het 
slachtoffer de pincode in te toetsen. De 
nep-bankmedewerker knipt de pas door 
midden, maar op zo’n manier dat de pas 
nog bruikbaar is. Vervolgens kan de 
oplichter de bankrekening van het 
slachtoffer leegroven. 

Bel de politie
De politie adviseert inwoners direct de 
politie te bellen bij vermoedens van 
oplichting. Kijk voor meer informatie en 
tips op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl 
en op www.veiligbankieren.nl

Op zaterdag 16 april is het vaarseizoen 
van start gegaan. Dat betekent dat 
vrijwilligers de Rustenburgerschutsluis 
volgens de zomerregeling bedienen, 
met ruimere openingstijden. 

Vaarseizoen gestart
De vrijwilligers kwamen in restaurant De 
Gouden Karper in Rustenburg bijeen om 
het nieuwe vaarseizoen in te luiden. Ook 
wethouder Rosalien van Dolder was 
hierbij aanwezig. De wethouder sprak 
haar waardering uit voor de vrijwilligers 
- onder wie drie nieuwe - die de brug 
bedienen.

Openingstijden sluis
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, namelijk van 10.00 tot 18.00 uur. In 
de weekends en op feestdagen bedient 
het hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier de sluis en de brug 
tussen 10.00 en 19.00 uur.
 
Vaarroute Rustenburg-Verlaat
De Rustenburgerschutsluis maakt 
onderdeel uit van de vaarroute 
Rustenburg-Verlaat. Meer informatie 
over deze route is te vinden via de 
website 
www.recreatieschapwestfriesland.nl

Leenaersbrug officieel geopend
Op woensdag 13 april is de brug tussen 
de Noordgouw/Geesterland en de 
Tuinderij in Ursem officieel geopend en 
gedoopt tot Leenaersbrug. Dokter 
Leenaers knipte zelf de lint door.

Dokter Leenaers was van 1969 tot 1993 
huisarts in Ursem. Het initiatief om de 
brug naar Leenaers te vernoemen was 
afkomstig van de Historische Kring Ursem. 
Zij kwamen op het idee nadat de 
gemeente inwoners in 2018 had 
opgeroepen om mee te denken over 
straatnamen voor de destijds nieuwe wijk 
De Tuinen in Ursem. Er worden geen 
straten vernoemd naar mensen die nog in 
leven zijn (waarbij een uitzondering 

wordt gemaakt voor leden van het 
koningshuis). Een brug kan wel naar 
een levend persoon worden 
vernoemd. Dokter Leenaers heeft voor 
veel inwoners van Ursem veel 
betekend, zo verklaarde de Historische 
Kring de vernoeming. Bovendien 
zorgde hij, net als de brug, voor 
verbinding in het dorp.

Dokter Leenaers, nu begin 90, was met 
zijn vrouw en andere familieleden 
aanwezig. Onder belangstelling van 
zo'n vijftig inwoners opende hij de 
brug, waarna burgemeester Monique 
Bonsen het naambordje onthulde. 
Dokter Leenaers was onder de indruk 

van de vernoeming. “Ik vind het heel 
bijzonder dat mensen na zo veel jaar nog 
aan mij denken en dat zij dit hebben 

georganiseerd. Ik ben enorm trots en 
denk met veel goede herinneringen terug 
aan mijn tijd als huisarts in Ursem.” 

Verkoop woningen Dubbelspoor in Obdam gestart
De online verkoop van de 18 woningen 
aan het Dubbelspoor in Obdam is van 
start gegaan. De woningen worden via 
een loting verkocht. De inschrijving voor 
de loting sluit op maandag 16 mei 2022 
om 12.00 uur.

Het woningbouwplan bevat acht rug-aan-
rugwoningen, zes tussenwoningen en vier 
hoekwoningen. De rug-aan-rugwoningen 
en de tussenwoningen worden 
aangeboden voor een koopsom van 
minder dan € 200.000 (vrij op naam).

Loting
De woningen worden via een loting 
verkocht via de website 
www.wonenindubbelspoor.nl. Deze 
loting wordt uitgevoerd door een notaris, 
in het bijzijn van een medewerker van de 
gemeente Koggenland en een 
medewerker van bouwbedrijf 
ToekomstGroep uit Andijk. De 
voorwaarden voor de loting en het 
inschrijfformulier zijn beschikbaar via de 
bovengenoemde website. 

Eenmalige energietoeslag voor lagere inkomens

In mei krijgen huishoudens met een laag inkomen een extra tegemoetkoming voor de 
stijgende energiekosten. Deze eenmalige energietoeslag bedraagt € 800. 
Inwoners die een uitkering ontvangen via WerkSaam Westfriesland hoeven geen 
aanvraag in te dienen. Zij zijn bij de gemeente bekend en krijgen de eenmalige 
energietoeslag in mei uitgekeerd. Dit geldt ook voor inwoners die in 2022 recht hebben 
op bijzondere bijstand en voor inwoners die een aanvullende bijstandsuitkering 
ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank. 
Alle andere inwoners met een laag inkomen, die voldoen aan de criteria, kunnen een 
aanvraag indienen. Het aanvraagformulier is te vinden op www.koggenland.nl.



Info en Agenda
Raadsvergaderingen
De eerstvolgende raadsvergadering vindt plaats op 30 mei 2022. 
De vergadering is online te volgen via raad.koggenland.nl.

Welstand
De Welstandscommissie Koggenland vergadert op woensdag in de even weken 
van het jaar. De komende (online) vergadering vindt plaats op 18 mei. Voor 
meer informatie kunt u contact opnemen met Michel Haakman van de afdeling 
Wonen & Ondernemen via (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 
ondernemersspreekuur. U kunt zich hiervoor aanmelden via 
www.koggenland.nl/ondernemen.

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 Burger-
zaken. Maak een afspraak via www.koggenland.nl/afspraak of bel (0229) 54 84 00.

Openingstijden
  Maandag  09:00 - 19:00 uur
  Dinsdag 09:00 - 16:30 uur
  Woensdag 09:00 - 16:30 uur
 
Telefonische bereikbaarheid
 Maandag 08:30 – 19:00 uur
 Dinsdag 08:30 – 16:30 uur
 Woensdag  08:30 – 16:30 uur

Donderdag 09:00 - 19:00 uur
Vrijdag gesloten

^

,

Officiële publicaties         11 mei 2022 

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.
- R. Braas                  Geboren op 22-08-1986
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
2022-001077 bouwen woning met bijgebouw Slimdijk 16, Oudendijk
2022-001073 plaatsen dakkapel  Notengaard 31, De Goorn
2022-001072 aanleggen uitrit Zuid-Spierdijkerweg 57, Spierdijk
2022-001507 bouwen woning met schuur  Julianastraat 21A(naast) Avenhorn
2022-001084 overnachting De Mantel  Oeverland 2, Spierdijk
2022-001116 vervangen dakkapel en carport  Drechterlandsedijk 18, Ursem
2022-001102 plaatsen beschoeiing  Dorpsweg 13, Hensbroek
2022-001123 bouwen bedrijfsruimte  Verlaatsweg 69, Spierdijk
2022-001122 realiseren generatiewoning  Dorpsweg 7, Hensbroek
2022-001120 plaatsen tuinkas  Dobber 25, Obdam( kavel 43)
2022-001120 realiseren generatiewoning  Dorpsweg 7, Hensbroek
2022-001153 bouwen expeditie- en opslagruimte  Gemaalweg 3, Hensbroek
2022-001150 plaatsen 3 windwokkels  Bobeldijk 1a-2, Berkhout
2022-001152 realiseren zorgboerderij  Uitgang 1, Ursem
2022-001129 wijzigen voorgevel bedrijfspand  Braken 3, Obdam
Deze aanvragen zijn ontvangen, er kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2022-000689 plaatsen dakopbouw  Weergang 14, De Goorn
2022-000807 verbouwen / uitbreiden woning  Oosteinde 11,  Berkhout
2021-001871 realiseren bijgebouw en serre  Spierdijkerweg 85A, Spierdijk
 met zwembad 
2022-000478 plaatsen omvormersruimte  Het Gors 3, Ursem 
2022-000589 bouwen 18 nieuwbouwwoningen  Dubbelspoor/ Wissel, Obdam
2022-000611 slopen/realiseren 2 nieuwe  bruggen Mijzerdijk 21A, Ursem en
  Oostmijzen 4B (nabij), Avenhorn 
2022-000786 bouwen woning  Bronland 10, Spierdijk 
2022-000391 plaatsen 3 cabins voor logiesverblijf  Baarsdorpermeer 10,  Zuidermeer
2022-000812 realiseren tijdelijk woonverblijf  Ommeland 9, Spierdijk
2022-000959 bouwen berging  Ariens 32, Avenhorn 
2022-000791 wijzigen brandcompartimentering De Kolk 4 , Ursem 
2022-000685 splitsen woonboerderij  Spierdijkerweg 94A en 94B, 
  Spierdijk
2022-000408 plaatsen dakkapel  Henneland 15, Ursem
2021-000746 verbouwen appartementencomplex T. van der Meerstraat 55-75,
 Meerzicht  Scharwoude   
2022-001073 plaatsen dakkapel  Notengaard 31, De Goorn 
2022-000916 plaatsen bootoverkapping  Bobeldijk 56, Berkhout
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Verleende collectevergunningen
De afgelopen periode zijn de volgende vergunningen verleend:
Week collecte (datum) Vereniging/ stichting Locatie
20 juni 2022 (1 dag) Kermiscomité Grosthuizen Grosthuizen, Oudendijk, 
  Scharwoude
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Huisnummers:
D22.004023   25-4-2022 Baarsdorpermeer 10A/ 10B/ 10C , 
  1652CW te Zuidermeer (standplaatsen)
D22.004087 25-4-2022 Wissel (4 t/m 12) & Dubbelspoor 
  (2, 2A t/m 2D) - (4/4A, 6/6A, 8/8A,10/10A) 
  (woonfunctie)
D22.004202 26-4-2022 Ommeland 9, 1641MC te Spierdijk
  (woonfunctie)
D22.004212 26-4-2022 Bronland 10, 1641MA te Spierdijk
  (woonfunctie)
D22.004277 29-4-2022 Spierdijkerweg 94A & 94B, 1
  641LV te Spierdijk (woonfunctie)
Burgemeester en Wethouders hebben besloten de volgende huisnummers vast te stellen:
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Publicatie tot verkeersbesluit
Het college van burgemeester en wethouders van Koggenland maakt het volgende 
bekend: Dat zij heeft besloten om een laadpaal te plaatsen op de Buitenhof in De Goorn. 
Dit besluit is gepubliceerd op de website 
www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad

Intentie tot verkoop van perceel in 
Tuindersweijde Zuid in Obdam

Intentie tot verkoop perceel grond 
De gemeente Koggenland heeft het 
voornemen om grond te verkopen aan 
Ontwikkelbedrijf Knarrenhof, ten behoeve 
van de bouw van het ‘Obdammerhof’ met 
28 seniorenwoningen. Knarrenhof is een 
dochteronderneming van Ontwikkelbedrijf 
Onz’Hof B.V., de uitvoeringsorganisatie 
van Stichting Knarrenhof Nederland. De 
grond is gelegen aan de Duinweid in 
Obdam met een oppervlakte van circa 
6.090 vierkante meter. Naar het oordeel 
van de gemeente is Knarrenhof de enige 
serieuze gegadigde.

Uniek burgerinitiatief
Het ‘Obdammerhof’ komt voort uit een 
oproep in 2018 van de gemeente 
Koggenland aan haar bewoners tot het 
indienen van burgerinitiatieven. Hierop is 
door 4 bewoners, de initiatiefgroep, een 
CPO-initiatief  ingediend met de wens een 
woonhof voor senioren te realiseren. De 
gemeente Koggenland ondersteunt dit 
initiatief onder andere door het 
beschikbaar stellen van voornoemd perceel 
grond aan de Duinweid.

De stichting Knarrenhof Nederland is door 
de initiatiefgroep gevraagd te helpen bij 
de realisatie van het woonhof, inmiddels 
genaamd ‘Obdammerhof’, onder andere 
door het aankopen van de benodigde 
grond. De stichting doet dit via haar 
dochters Knarrenhof en Ontwikkelbedrijf 
Onz’Hof B.V.

Op grond van bovenstaande is de 
gemeente van mening dat Knarrenhof de 
enige serieuze gegadigde is voor de 
aankoop van de betreffende grond.  

Termijn reactie
Indien u wilt reageren op dit voornemen 
tot verkoop, dient u zich binnen 20 
kalenderdagen na de datum van publicatie 
per e-mail te melden. U kunt 
beargumenteerd aangeven waarom u van 
mening bent ook een serieuze gegadigde 
te zijn. U kunt hiervoor contact opnemen 
met Olaf Bovenkamp via emailadres 
o.bovenkamp@koggenland.nl .

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

Donderdag 08:30 – 19:00 uur
Vrijdag  08:30 -  12:00 uur


