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

Afspraak maken   
De gemeente werkt op afspraak. 
Vanwege de coronamaatregelen kunt 
u het gemeentehuis momenteel alleen 
bezoeken als dit noodzakelijk en/of 
urgent is. Neemt u vooraf telefonisch 
contact op om te overleggen of bezoek 
nodig is, of dat u op een andere manier 
geholpen kan worden. Samen komen 
we eruit. Veel van onze diensten 
kunt u ook regelen via onze website 
koggenland.nl of via telefonisch via 
nummer (0229) 54 84 00.

Meer alcohol- en drugsvergiftigingen onder 
jongeren p. 2

Veiligheidshesjes voor sportclubs p. 2

Nico Bijman over de pracht van de gemeente  p. 3
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Verruiming sportmogelijkheden

Na de jeugd krijgen ook volwassenen 
meer ruimte om te sporten. Sinds 
18 mei zijn de zwembaden geopend 
voor onder meer zwemlessen, 
aquasport en trimzwemmen. Ook 
andere Koggenlandse sportclubs 
zijn van start gegaan met het 
aanbieden van aangepaste sportieve 
activiteiten.

Thuis douchen
In eerste instantie wordt het Koggenbad 
geopend voor zwemlessen voor de jeugd 
en voor aquasport, trimzwemmen en 
flexzwemmen voor volwassenen.  
De gemeente heeft een protocol opgesteld 
om een zo veilig mogelijke omgeving te 
creëren voor zwemmers en zwembadper-
soneel. Zo moeten zwemmers thuis douchen 
en badkleding aantrekken, zodat ze in het 
zwembad alleen hun ‘overkleding’ hoeven  
uit te trekken. Ook wordt de badgasten 

dringend verzocht met pin te betalen, thuis  
te blijven bij verkoudheidsklachten of koorts 
en in het zwembad 1,5 meter afstand te 
bewaren.

Soepel
Bij de Obdamse sportvereniging Victoria-O 
wordt alles uit de kast gehaald om de leden 
weer te kunnen laten sporten. De herstart 
voor volwassenen verliep opvallend soepel 
zegt secretaris Max Dekker. “We zijn al weer 
volle bak aan de gang. De trainingen voor de 
jeugd van 13 tot en met 18 jaar hadden we 
al vormgegeven volgens de richtlijnen van 
het RIVM. Die opzet kunnen we nu ook bij de 
senioren gebruiken. Daarbij biedt de KNVB 
(Koninklijke Nederlandse Voetbalbond, red.) 
veel mogelijkheden om op 1,5 meter afstand 
van elkaar te trainen.”

Volop actief
De Spierdijkse omnisportvereniging  

St. George maakt dankbaar gebruik van  
de diverse sportmogelijkheden die de 
vereniging biedt, zegt voorzitter Maartje 
Kenter. “Wij bieden de oudere voetbal- 
en handbaljeugd de mogelijkheid om te 
tennissen. Daar was meteen animo voor.  
Ook mensen van buiten de vereniging  
maken gebruik van die mogelijkheid.”  
Ook de volwassenen zijn weer volop actief  
op de tennisbaan, zegt Kenter. “We zijn  
blij dat het sporten zo weer langzaamaan  
op gang komt.”

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de zwembaden 
op koggenland.nl. 

Op verzoek van diverse sport verenigingen 
heeft de gemeente veiligheidshesjes 
beschikbaar gesteld.  
Lees hierover meer op pagina 2.

De zwembaden zijn geopend voor onder meer zwemlessen, aquasport en trimzwemmen.

Voor de bouw van het 
Kindcentrum in Avenhorn 
heeft de gemeente een lokale 
en een regionale aannemer 
gecontracteerd. Begin mei tekende 
de gemeente overeenkomsten 
met bouwkundig aannemer 
Hecon Bouwgroep uit De Goorn 
en installatiebureau Rutgers 
uit Oosterblokker. Op de eerste 
luchtbeelden van de bouwplaats 
is te zien dat het heiwerk van 
Vroom Funderingstechnieken uit 
Oosthuizen in volle gang is.
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onder jongeren
“Voorbeeldgedrag ouders heeft enorme impact”

Het aantal geregistreerde 
alcohol- en drugsvergiftigingen 
onder jongeren is flink gestegen 
in de regio Westfriesland. 
De Westfriese gemeenten 
wijzen ouders op hun 
verantwoordelijkheid. Zeker nu 
gezinnen meer dan ooit samen 
thuis zitten, hebben ouders 
veel invloed op het alcohol- 
en drugsgebruik van hun 
kinderen.

“Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor 
hun kind en wat er achter de voordeur 
gebeurt,” zegt Ronald Wortelboer, 
voorzitter van de Westfriese stuurgroep 
In control of alcohol & drugs, waar ook de 
gemeente Koggenland deel van uitmaakt. 
“Ouders beseffen vaak niet dat zij de 
grootste groep ongecontroleerde alcohol-
verstrekkers zijn. De gemeente kan buiten 
de deur veel grenzen stellen en alcohol 
minder aantrekkelijk maken, maar tegen 
de ouders wil ik zeggen: uiteindelijk is het 
úw kind dat de alcohol drinkt of drugs 
gebruikt.” 

Duidelijke grens
Uit meerdere onderzoeken blijkt dat 
het voorbeeldgedrag van ouders een 
enorme impact heeft op het gedrag van 
tieners. Door de coronamaatregelen 
brengen gezinnen nu veel meer tijd door 
met elkaar. “De verleiding om alcohol-
gebruik te tolereren is daardoor wellicht 

groter,” zegt wethouder Win Bijman. 
“De mogelijkheden voor jongeren zijn 
momenteel beperkt. Maar dat moet 
geen reden zijn om alcoholgebruik toe 
te staan. Het is belangrijk dat ouders zich 
bewust zijn van de gevaren en dat zij een 
duidelijke grens stellen. Geen 18, geen 
alcohol.” Wethouder Bijman zegt dat veel 
ouders nog steeds te makkelijk omgaan 
met het alcoholgebruik van minder-
jarigen. “Veel van hen zijn fel tegen 
drugs, maar staan alcoholgebruik wel toe. 
Uit onderzoek blijkt dat er een verband 
bestaat tussen alcohol- en drugsgebruik. 
Jongeren die drinken grijpen ook sneller 
naar drugs. Dat is een extra stimulans 

om heel strikt te zijn en jongeren niet te 
laten drinken.”

Ambulanceritten
In het eerste kwartaal van 2020 is het 
aantal drugs- en alcoholvergifitigingen 
onder minderjarigen in Westfriesland 
gestegen van drie (in 2019) naar acht 
dit jaar. In totaal moest de ambulance in 
Westfriesland twintig keer uitrukken voor 
jongeren die een alcohol- of drugsver-
giftiging hadden opgelopen. Dat is zes 
ambulanceritten meer dan in dezelfde 
periode vorig jaar. De meeste jongeren 
waarvoor de ambulance ter plaatse kwam 
waren tussen de 18 en 23 jaar. 

Geannuleerde evenementen niet verplaatst
Evenementen die in de periode tot 1 september gepland stonden 
en die zijn geannuleerd vanwege de coronamaatregelen, worden 
in principe niet verplaatst naar een ander moment dit jaar. De 
gemeente zal aanvragen voor verplaatsingen van evenementen 
behandelen als nieuwe aanvragen.

Nieuwe criteria
Tot het eind van het jaar gelden voor de 

evenementenaanvragen nieuwe criteria. 
Hierbij wordt extra scherp gekeken naar 

gezondheidsrisico’s, veiligheid en de 
beschikbaarheid van hulpdiensten. Deze 
criteria gelden voor evenemententer-
reinen én voor de publieke ruimte die 
wordt gebruikt voor een evenement zoals 
parkeerplaatsen, looproutes en openbaar 
vervoer.

1,5 meter
De aanvragen voor evenementen die 
ná 1 september zouden plaatsvinden en 
waarvoor de gemeente al een vergunning 
heeft afgegeven, worden opnieuw 
beoordeeld. De gemeente toetst de 
aanvragen op de aangescherpte gezond-
heidsvereisten, zoals de verplichting om 
1,5 meter afstand te houden. 

Corona-hulplijn voor anderstaligen
Het Rode Kruis is gestart met 
een WhatsApp-Hulplijn voor 
anderstaligen. De hulplijn is er 
voor mensen die de Nederlandse 
taal niet (geheel) machtig zijn en 
daardoor niet genoeg meekrijgen 
van de maatregelen rond het 
coronavirus. Zij kunnen een 
risico vormen voor zichzelf en 
anderen. 

De WhatsApp-Hulplijn is bereikbaar in 
het Turks via (06) 48 15 80 53 en in het 
Marokkaans-Arabisch en Tamazight 
(Berbers) via (06) 48 15 80 55. Ervarings-
deskundigen geven aan dat bellen voor 
mensen in deze doelgroep vaak lastig 
is, door vraagverlegenheid. De meeste 
mensen uit de doelgroepen beschikken 
wel over WhatsApp. Laaggeletterde 
mensen kunnen via een spraakbericht 
contact opnemen. Het Rode Kruis kan 
hen vervolgens op eenvoudige wijze van 

afbeeldingen en filmpjes voorzien. Als 
iemand behoefte heeft aan een gesprek, 
belt iemand van het Rode Kruis terug in 
de juiste taal. 

Rode Kruis Hulplijn
De WhatsApp-Hulplijn is een aanvulling 

op de Rode Kruis Hulplijn – te bereiken 
via telefoonnummer (070) 4455 888 – die 
in de afgelopen weken ruim 18.000 keer 
is gebeld door mensen die vragen hebben 
over het coronavirus en door mensen die 
behoefte hebben aan een luisterend oor 
of concrete hulp.

De sporttrainingen voor de jeugd zijn succesvol 
van start gegaan in Koggenland. Op verzoek 
van diverse verenigingen heeft de gemeente 
veiligheidshesjes beschikbaar gesteld aan de 
sportclubs. Op de rug van de hesjes staat de 
oproep 1,5 meter afstand te houden van elkaar.

Wethouder Caroline van de Pol deelde de hesjes op 6 mei uit, 
waarbij ze haar waardering voor de verenigingen uitsprak: 
“Het is voor de clubs een uitdaging om de sportactiviteiten 
volgens de coronarichtlijnen te organiseren. Maar we zien 
veel goede initiatieven. Clubs pakken het zorgvuldig aan. 
Daar helpen we graag bij, ook met praktische hulpmiddelen, 
zoals de hesjes. Zo willen we het de trainers en vrijwilligers 
op de sportcomplexen makkelijker maken alles in goede 
banen te leiden.”

Ontzettend blij
Bij SC Dynamo in Ursem worden de hesjes direct in gebruik 
genomen. Er zijn veel vrijwilligers actief om het openstellen 
van het terrein en het begeleiden van de trainingen mogelijk 
te maken. Coördinator Wouter Vet is tevreden over de 
herstart van de sportactiviteiten voor de jeugd. “De eerste 
trainingen zijn goed verlopen. Iedereen houdt zich goed aan 
de maatregelen en de kinderen zijn ontzettend blij dat ze 
weer lekker kunnen sporten.”

Samenwerken
Bestuurslid Rein Swart van SC Dynamo vertelt dat de club 
samenwerkt met de ‘buren’ van gymvereniging DWSV. “De 
gymvereniging komt les geven op het buitenterrein van 
Dynamo. En we hebben contact met de scholen in de buurt 
om te kijken of we voor hen iets kunnen betekenen. Zo 
proberen we elkaar te helpen.” 

Ook bij Tennisclub Ursem zijn de lessen voor de jeugd weer 
gestart. “Zodra er meer mogelijkheden zijn, pakken we die 
met beide handen aan,” zegt Jorgen Heurter namens de 
tennisclub. “Om dat goed voor te bereiden hebben we een 
duidelijk protocol opgesteld en gecommuniceerd. Iedereen 
kijkt er naar uit om weer te kunnen spelen, dus we pakken 
dit zorgvuldig aan.” 

Hulp nodig?
Clubs die ook hulp nodig hebben, kunnen contact opnemen 
met George Doorgeest via (0229) 54 83 24 of mailen naar 
g.doorgeest@koggenland.nl.

Veiligheidshesjes 
voor sportclubs 

Coördinator Wouter Vet (met hesje) van SC Dynamo is 
tevreden over de herstart van de sportactiviteiten in Ursem.

Wethouder Caroline van de Pol overhandigt 
 veiligheidshesjes aan bestuurslid Jorgen Heurter van 
Tennisclub Ursem.
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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 CDA’er Nico Bijman aan het woord.

Wat was het mooiste moment in uw carrière als 
raadslid?
Dat is voor mij een doorlopend moment: dat ik mij 
als raadslid kan inzetten voor de gemeenschap. Daar 
word ik erg gelukkig van.

Het werk van een raadslid gaat niet alleen over 
rozen. Wanneer kon u door de grond zakken?
De grootste teleurstelling uit mijn carrière als 
raadslid is nu aan de gang. Door de coronacrisis 
moeten we veel meer afstand bewaren tot onze 
inwoners. Ik vind het belangrijk om onderwerpen 
te toetsen bij de inwoners en om met hen te 
klankborden. Dat is nu niet mogelijk. Daar komt 
bij dat de raad en de fractie door het coronavirus 
ook niet meer kunnen samenkomen in het gemeen-
tehuis. Gelukkig spreken we elkaar nog regelmatig 
via videomeetings.

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 alle dorpshuizen en verenigingen maximaal 
faciliteren, zodat ze nog meer in gebruik kunnen 
worden genomen. Onder andere door het bestuur 
te ondersteunen bij de dagelijkse leiding. Beheer 
en bestuur draait bijna overal op vrijwilligers. Dat is 
erg mooi, maar het maakt de dorpshuizen en vereni-
gingen ook kwetsbaar voor de toekomst, omdat het 
aantal vrijwilligers afneemt. Ook zou ik de panden 
willen verduurzamen, met isolatie en zonnepanelen. 
Daarnaast zou ik zoveel mogelijk wandel- en 
fietspaden willen aanleggen door de polders. Er 
is een steeds grotere behoefte aan recreatie dicht 
bij huis. Voor de aanleg van paden is geld van de 
gemeente nodig.

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 weet zeker dat er in Koggenland meerdere 
creatieve ondernemers zijn met innovatieve 
ontwikkelingen. Veel van die bedrijven zijn niet 
bekend bij mij en bij andere mensen in de regio. 
Dat is waarschijnlijk een gevolg van de Westfriese 
nuchterheid. Door bedrijfsbezoeken ontdek ik 
interessante ondernemingen in de gemeente. Zo 
was ik bij Loos Cacao, een uniek en innovatief 
cacaoverwerkingsbedrijf in Bobeldijk en De Goorn. 
Toen ik bij hen op bezoek was, dacht ik: waarom 
wist ik niet dat dit hier in de gemeente gebeurt? 
Zo zijn er ongetwijfeld meer bedrijven. Door 
meer aandacht te vragen voor onze creatieve 
ondernemers kunnen we Koggenland op de kaart 
zetten.

Wat is uw favoriete plek in Koggenland en wat 
betekent deze plek voor u?
Aan het eind van de Hofland in Obdam, daar kan je 
kilometers ver kijken. Voor mij is dat ook het mooie 
van onze gemeente: de weidse vergezichten. Zo’n 
uitzicht geeft mij een rustgevend gevoel, het voelt 
als thuis. Als ik op vakantie ben ga ik ook nooit naar 
een bos. Ik bezoek liever een strand, omdat ik daar 
diezelfde weidsheid ervaar. Dan voel ik me op mijn 
gemak.

Vraag van Jack Stroomer:
Hoe kunnen wij Koggenland door het diepe dal van 
de coronacrisis heen loodsen?
We moeten onze inwoners blijven attenderen op 
het belang van de 1,5 meter afstand. De inwoners 
van Koggenland hebben al bewezen dat ze daar 
goed mee om kunnen gaan. Het zou kunnen dat 
we nog lange tijd vastzitten aan de coronamaat-
regelen. Het is een taak van de gemeente om te 
informeren én te complimenteren. Daarbij vind ik 
dat we ondernemers moeten bijstaan, met advies en 
met financiële steun om bedrijven levensvatbaar te 
houden.

In de volgende editie is Marian van Kampen aan het 
woord. Welke vraag wilt u aan haar voorleggen?
Marian komt uit de Wogmeer. Daar verzette een 
groep inwoners zich tegen de Biovergistingsin-
stallatie. Wat ik van Marian graag wil weten: Hoe 
maak je als raadslid een afweging tussen een 
plaatselijk belang, bijvoorbeeld over een onderwerp 
dat speelt in je eigen woonplaats, en het algemeen 
belang? 

Nico Bijman (60) woont in Obdam, samen  
met zijn vrouw Annemiek van der Bos (58). 
Naast zijn taken als fractievoorzitter van  
CDA Koggeland, is hij voorzitter van  
Dorpswerk Noord-Holland en voorzitter van  
de werkgeverscommissie van de raadsgriffie.  
In zijn vrije tijd houdt hij van tuinieren, 
wandelen en hardlopen. Een half jaar  
geleden liep hij in New York voor het eerst  
een volledige marathon.

Gemeenteraad in beeld
Nico Bijman (CDA)

Koggenland vroeger en nu
Slager C. Koster – met rechts zijn schoonzoon J. Morit – was slachter en 
vleeschhouwer, zoals blijkt uit de tekst op zijn gevel. Het pand aan de 
Bobeldijk is inmiddels volledig veranderd.

Foto’s: ansichtkaartenberkhout.nl

Bobeldijk, omstreeks 1920 Bobeldijk, 2012

24 mei 2020

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

Ontvangen aanvragen voor een omgevingsvergunning
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2020-HZ-0234 bouwen bijgebouwen Veldhuizerweg 4 B, Berkhout
2020-HZ-0232 plaatsen overkapping Butter 6, Obdam
2020-HZ-0237 verbouwen woning Noordgouw 3, Ursem
2020-HZ-0230 vervangen dakkapel Drechterlandsedijk 18, Ursem
2020-HZ-0239 vervangen planken binnen/buiten en badkamer renoveren Oosteinde 95A, Berkhout  
2020-HZ-0229 wijzigen voorgevel West 26, Avenhorn
2020-HZ-0235 bouwen woning Slimtocht 5, Berkhout
2020-HZ-0241 plaatsen veranda en schutting Ammerdorfferstraat 37, Ursem
2020-HZ-0243 vestigen ademcoachpraktijk De Goorn 85, De Goorn
2020-HZ-0245 vervangen beschoeiing/dempen insteekhaventje Oosteinde 67, Berkhout
2020-HZ-0248 vestigen Bed & Breakfast Spierdijkerweg 120, Spierdijk
Deze aanvragen zijn ontvangen, er kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
Zaaknummer  Activiteiten Perceel
2020-HZ-0128 bouwen houten aanbouw/schuur Jaagweg 16, Avenhorn 
2020-HZ-0118 renoveren gevel/vervangen balkons en trappenhuis Vlet 1 t/m 35, Obdam    
2020-HZ-0150 splitsen woonboerderij in 2 woningen Zuidermeerweg 35, Zuidermeer
2020-HZ-0196 verbouwen woonhuis Hooge Werffe 2, Ursem   
2020-HZ-0197 bouwen veranda/overkapping Pastoor Lemeerstraat 19, De Goorn
2020-HZ-0198 plaatsen nieuw kozijn Koperwiek 21, Ursem 
2020-HZ-0182 plaatsen tijdelijke woonunit West 32, Berkhout
2020-HZ-0164 aanbouwen /ophogen dak, achterzijde huis Kathoek 17, Avenhorn
2020-HZ-0074 bouwen schuur Rustenburgerdijk 10, Ursem
2020-HZ-0154 vervangen beschoeiing Het Veer 76, Avenhorn
2020-HZ-0200 vervangen brug naar dam met duiker Rijndijk (ten noorden van) Zuidermeer
2020-HZ-0167 realiseren oprit Burgemeester Straathoflaan 8, Hensbroek
2020-HZ-0161 realiseren afdak/overkapping voorzijde en zijkant huis Hellemastraat 2, Obdam   
2020-HZ-0131 bouwen stal met daarboven een kantine Slagterslaan 32, Berkhout
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar 

Huisnummers:
Burgemeester en Wethouders hebben besloten de volgende huisnummers vast te stellen:
D20.002722 24-3-2020 West 26 te Avenhorn
D20.003062 1-4-2020 Dorpsvaart 19, 1648 LZ De Goorn
D20.003063 1-4-2020 Dorpsvaart 13, 1648 LZ De Goorn
D20.003982 6-5-2020 Zuidermeerweg 35A, 1652 CT Zuidermeer
D20.004109 13-5-2020 Slagterslaan 32, 1647 CB Berkhout
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar 

Publicatie besluit maatwerkvoorschriften geluid, Noord-Spierdijkerweg 144 in Spierdijk
Burgemeester en wethouders van Koggenland maken, gelet op het Activiteitenbesluit milieubeheer, bekend dat zij op 7 mei 2020 hebben besloten 
maatwerk te stellen ten aanzien van Automobielbedrijf Van Dam, Noord-Spierdijkerweg 144 in Spierdijk (op verzoek). Het betreft maatwerkvoor-
schriften met betrekking tot geluid. Datum van verzending besluit: 7 mei 2020.

Rechtsbescherming
Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen binnen 6 weken, gerekend vanaf de dag na datum van verzending van dit besluit, een 
bezwaarschrift indienen bij de
Gemeente Koggenland, Middenhof 2, 1648 JG De Goorn. Het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende bevatten:
• uw naam, adres, postcode en woonplaats;
• de datum;
• over welke beschikking het gaat (u kunt het beste een kopie van dit besluit bijsluiten);
• de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit;
• uw handtekening.
U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien onverwijlde spoed dit vereist, kunt u de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Noord-Holland Noord, Sectie bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem vragen om een voorlopige voorziening te treffen.
U kunt het verzoekschrift ook digitaal bij de rechtbank indienen via: http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over 
een elektronische handtekening (DigiD). Voor meer informatie verwijzen wij naar www.rechtspraak.nl. 
Voor de behandeling van het verzoek wordt griffierecht geheven.

Lees verder op pag 4.
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Raadsvergaderingen
De eerstvolgende raadsvergadering is op 25 mei. De vergadering is online te volgen via 
raad.koggenland.nl. 

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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Sinds 11 mei is het basisonderwijs 
en speciaal onderwijs weer van 
start gegaan.  
De Rijksoverheid en gemeenten 
wijzen verkeersdeelnemers op 
de geldende maatregelen om de 
verspreiding van het coronavirus 
tegen te gaan.

Houd 1,5 meter  
afstand, ook 

onderweg.

Onder inwoners blijkt wel eens 
onduidelijkheid te bestaan 
over de juridische status van 
fietsstroken. Er zijn drie soorten: 
fietsstroken met doorgetrokken 
streep, met onderbroken streep 
en fietssuggestiestroken. Er is een 
duidelijk verschil tussen fietsstroken 
en fietssuggestiestroken

Fietsstroken
Fietsstroken hebben een juridische status en 
zijn bestemd voor fietsers en bestuurders 
van gehandicaptenvoertuigen. Dus niet voor 
bromfietsers. Stilstaan en parkeren op een 
fietsstrook is verboden voor voertuigen. 
Stoppen naast een fietsstrook, op de rijbaan 
van de auto, is ook niet toegestaan. Bestuurders 
van voertuigen mogen niet rijden op een 
fietsstrook met een doorgetrokken streep. Op 
een fietsstrook met onderbroken streep mogen 
automobilisten wel rijdend de fietsstrook 
overschrijden, maar ze mogen fietsers daarbij 
niet hinderen. Conform landelijke richtlijnen 
en advisering van de politie worden deze 
uitgevoerd in rood asfalt en voorzien van een 
afbeelding van een fiets.

Fietssuggestiestroken
Fietssuggestiestroken hebben geen juridische 
status. Al het verkeer mag hier gebruik 

van maken. Zowel stilstaan als parkeren 
is toegestaan. Conform nieuwe landelijke 
richtlijnen en advisering van de politie worden 
deze stroken bij voorkeur niet meer aangelegd 
met rood asfalt. In de gemeente Koggenland 
worden dit soort suggestiestroken bij een 
herinrichting in grijs uitgevoerd. Uit onderzoek 
blijkt dat rode fietssuggestiestroken niet 
zorgen voor een verbetering van de verkeer-
veiligheid. 

Fietsstroken en 
fietssuggestiestroken
Wat is het verschil?

Stilstaan en parkeren op een fietsstrook is 
verboden voor voertuigen.
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Informatie/Besluit inzien
Mocht u dit besluit willen inzien, dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Noord-Holland 
Noord, Dampten 2 in Hoorn, telefoonnummer: 088 -1021300 (o.v.v. zaaknummer OD.304541).

Ruimtelijke plannen
Onderstaande plannen zijn in procedure gegaan. Dit is gepubliceerd in het Gemeenteblad of de 
Staatscourant via www.overheid.nl of www.officielebekendmakingen.nl. De bezwaartermijn is gebaseerd 
op de data waarop de digitale publicaties verschijnen en dus niet op de datum dat deze krant verschijnt. 
Kennisname in het Koggennieuws is een extra service. De plannen zijn digitaal raadpleegbaar via www.
ruimtelijkeplannen.nl en www.koggenland.nl/ruimtelijkeplannen onder de kop ‘in procedure’.

Naam/IMRO-nummer NL.IMRO.1598.BPBTUitbrNijver-on01 
Adres / Plaats Nijverheidsterrein Ursem 
Omschrijving  Uitbreiding bedrijventerrein en omzetting bestemming Walingsdijk 16
Status Ontwerp-bestemmingsplan 
Ter inzage  14 mei t/m 25 juni 2020

Ondernemers zijn overwegend 
positief over het ondernemersklimaat 
in Koggenland. Dat blijkt uit een 
ondernemerspeiling die de gemeente 
Koggenland heeft uitgevoerd om te 
meten hoe tevreden ondernemers 
zijn over de gemeente.

Aan het onderzoek hebben 221 ondernemers 
deelgenomen. Enkele uitkomsten van de 
ondernemerspeiling:
-  Over het algemeen zijn ondernemers in 

Koggenland positief over de bedrijfsom-
geving. Ze geven de openbare ruimte een 
gemiddeld rapportcijfer van 7,3 en de veilig-
heidsbeleving een 7,1.

-  Voor de dienstverlening scoort de gemeente 
Koggenland een 6,5, gelijk aan het landelijk 
gemiddelde. Ondernemers geven aan dat 
bij een goede dienstverlening volgens hen 
processen en informatievoorziening op maat 
horen.

-  Het vestigingsklimaat wordt met een 6,7 beter 
beoordeeld dan het landelijke gemiddelde. 

-  Het ondernemersklimaat in de gemeente 
Koggenland krijgt een 6,5 als rapportcijfer. 
De respondenten geven aan dat zij bij hun 
beoordeling vooral kijken naar samenwerking 
en vergunningverlening. 

-  Het rapportcijfer dat de gemeente 
Koggenland krijgt van de ondernemers is bij 
alle onderwerpen hoger of gelijk aan het 
landelijk gemiddelde.

-  Ondernemers uit Koggenland waarderen 
de samenwerking tussen ondernemers en 
de gemeente (5,7) minder hoog dan de 
onderlinge communicatie (6,2). 

Een volledig overzicht van de onderzoeksre-
sultaten is te vinden op waarstaatjegemeente.nl.

Verbetering dienstverlening
De gemeente evalueert de onderzoeksre-
sultaten en gebruikt deze bij het verbeteren 
van de dienstverlening voor ondernemers. In 
2022 wordt opnieuw een ondernemerspeiling 
uitgevoerd. Door periodiek te meten kan de 
gemeente doelgericht blijven werken aan een 
optimale dienstverlening voor ondernemers.

Wat vindt de Koggenlandse 
ondernemer? 
Ondernemerspeiling geeft inzicht

Ook onderweg  
1,5 meter  
afstand


