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Diverse activiteiten tijdens Week voor de Gezonde Jeugd

Studieruimte voor jongeren
De gemeente heeft het Sportcafé in De 
Goorn tijdelijk ingericht als studieplek 
voor jongeren. Uit gesprekken met Kog-
genlandse jongeren is gebleken dat er be-
hoefte is aan zo’n plek, omdat sommige 
jongeren zich thuis minder goed kunnen 
concentreren. De studieruimte is tot en 
met 9 juli geopend op doordeweekse da-
gen.

Sinds 17 mei kunnen de jongeren terecht 
in de ruimte van het Sportcafé aan de 
Dwingel. De studieruimte voldoet aan de 
coronarichtlijnen en de jongeren dienen 
zich uiteraard te houden aan de RIVM- 
regels.    

“Met de inrichting van deze studieplek-
ken kunnen we in een bepaalde behoefte 
van de jeugd voorzien, in deze moeilijke 
coronaperiode,” zegt wethouder Win Bij-
man. “Jongeren kunnen en mogen zoveel 
niet en studeren dan ook nog eens voor-
namelijk vanuit huis. Als gemeente heb-
ben we gekeken naar wat wél kan en ge-
lukkig kunnen we hen nu iets aanbieden.”

Rooster
De studieruimte is tot en met 9 juli ge-

opend, van maandag tot en met vrijdag 
op de volgende tijden:
• 08:30 – 11:45 uur (inloop tussen 
 08:15 en 08:30 uur)
• 12:30 – 15:45 uur (inloop tussen 
 12:15 en 12:30 uur)
Geïnteresseerden kunnen contact opne-
men en zich aanmelden bij Dieuw 
Schuijtemaker, via 
d.schuijtemaker@koggenland.nl of 
(0229) 54 83 79. 
Er is een beperkt aantal plaatsen per 
dagdeel beschikbaar.

Koggenland kort

Verleng reis-
documenten op tijd
De gemeente adviseert inwoners om 
reisdocumenten tijdig te verlengen, 
vanwege een langere levertijd in de 
maanden mei tot en met augustus. 
Daar komt bij dat vakantiereizen naar 
het buitenland weer (beperkt) moge-
lijk zijn. Naar verwachting neemt het 
aantal aanvragen voor paspoorten en 
identiteitskaarten hierdoor ook toe. 
Daardoor kan het langer duren voor-
dat het reisdocument kan worden af-
gehaald. 

’s Avonds afspraak 
maken 
Vanaf 1 juni is het weer mogelijk om 
op maandagavond en donderdag-
avond een afspraak te maken bij de 
balie Burgerzaken van het gemeente-
huis. Die dagen is het gemeentehuis 
tot 19.00 uur geopend. Een afspraak 
maken kan via www.koggenland.nl/
afspraak. Binnenlopen zonder af-
spraak is niet mogelijk.

Gemeente Koggenland
Middenhof 2, 1648 JG De Goorn
Postbus 21, 1633 ZG Avenhorn
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Op de stenen staan afbeeldingen die te 
maken hebben met een gezonde levens-
stijl, zoals tekeningen van sporters en 
fruit. In de buurt van iedere basisschool 
in Koggenland liggen ongeveer vijf 
steentjes verstopt. De stenen zijn beschil-
derd door Ina Nowak. Ina: “Ik heb er sa-
men met mijn kleindochter Aimy met 
heel veel plezier aan gewerkt. We heb-
ben er in totaal ongeveer 60 gemaakt 
voor dit project. Aimy vond het een eer 
dat ze het eerste steentje mocht verstop-
pen, samen met de wethouder en mij.”

Frisse ideeën
Naast de steentjes-zoekactie organiseert 
de gemeente onder andere een online 
bijeenkomst voor sportverenigingen over 
een gezonde sportomgeving. Verder 
worden er webinars voor ouders georga-
niseerd over slaap en sociale media en 
gamen. En er is een online quiz, waarin 
ouders ontdekken hoe gezond het gezin 
in coronatijd is. Kinderen kunnen online 
koken met een chefkok en er is een inspi-
ratiebijeenkomst voor kinderopvang en 
gastouders. Tijdens deze bijeenkomst 
kunnen deelnemers frisse ideeën opdoen 
over thema’s als samen bewegen, gezon-
de voeding en het betrekken van ouders.

Water drinken
“De gemeente Koggenland heeft de ge-
zondheid van kinderen en jongeren hoog 
op de agenda staan,” zegt wethouder 
Win Bijman. “We willen dit onderwerp 
op een laagdrempelige manier onder de 
aandacht brengen. De steentjes-zoekac-
tie sluit daar goed op aan, kinderen vin-
den dat ontzettend leuk.” De wethouder 
zegt dat, naast beweging, het belang van 
gezonde voeding uitgebreid aan bod 
komt in de Week voor de Gezonde 
Jeugd. “Een belangrijk onderdeel van 
een gezonde levensstijl is het drinken van 

voldoende water. Veel mensen staan 
daar niet bij stil. Daar besteden we dus 
extra aandacht aan tijdens de webinars.” 

Volledig programma
Het volledige programma van de Week 

Van 3 tot en met 11 juni organiseert de gemeente Koggenland meerdere activiteiten in het kader van de Week voor de Gezonde 
Jeugd. Zo is er onder meer een steentjes-zoekactie, waarbij kinderen samen met hun ouders op zoek gaan naar beschilderde steen-
tjes. Gevonden steentjes kunnen de hele maand juni worden ingewisseld voor een vrijkaartje bij zwembad Buitenmeere in Obdam 
of het Koggenbad in De Goorn.

Aimy verstopt samen met wethouder Win Bijman en haar oma Ina een steentje in de buurt 

van De Batter in Ursem. 

voor de Gezonde Jeugd is te vinden op 
koggenland.nl/gezond. Voor meer infor-
matie kunt u contact opnemen met Judith 
Gielens van de afdeling Welzijn & Zorg via 
telefoonnummer (0229) 54 84 40, of mai-
len naar j.gielens@koggenland.nl.

Gemeentehuis gesloten

Op vrijdag 11 juni is het gemeentehuis 
gesloten vanwege grootschalig technisch 
onderhoud. Daarom is het op die dag 
niet mogelijk het gemeentehuis te ]be-
zoeken of bereiken. 

Aanvang raads-
vergadering 7 juni 

De raadsvergadering van maandag 7 juni 
start eenmalig eerder, om 18.00 uur in 
plaats van het gebruikelijke tijdstip 20.00 
uur. De raadsvergadering is live te volgen 
via www.raad-koggenland.nl.



‘Adviesraad heeft echt meerwaarde’
De Adviesraad Sociaal Domein blijft de 
komende drie jaar, gevraagd en onge-
vraagd, advies geven aan het college 
van de gemeente Koggenland. Dat ad-
vies richt zich op het beleid in het sociaal 
domein. Op 10 mei ondertekenden wet-
houder Win Bijman en adviesraad-voor-
zitter Hein Blank een convenant voor de 
samenwerking.  
  
De adviesraad bestaat uit inwoners van de 
verschillende Koggenlandse dorpen. De 
leden zorgen er samen voor dat de plan-
nen van de gemeente aansluiten bij vra-
gen en behoeften van inwoners. Blank: 
“Onlangs hebben we een advies uitge-
bracht over de inburgering van nieuwko-
mers. Wij kijken dan vooral waar de mens 
staat in het verhaal. Kunnen nieuwkomers 
voldoen aan de verwachtingen, of hebben 
ze meer ondersteuning nodig? Wij advise-
ren: Geef voorlichting in de buurt. Wie 
komt hier wonen? En willen buren wel-
licht helpen met taken, zodat de nieuwko-
mers sneller kunnen inburgeren? Ook 
hebben we onlangs een advies uitge-
bracht over schuldhulpverlening en de 
maatschappelijke invulling van het terrein 
waar nu de Jozefschool in De Goorn staat. 
Blijkt er bijvoorbeeld behoefte aan senio-

renwoningen op deze locatie? Dan halen 
wij zoveel mogelijk informatie op bij die 
doelgroep om de behoeften in kaart te 
brengen.”

Wethouder Bijman benadrukt hoe belang-
rijk het is dat mensen meekijken met de 
plannen in het sociaal domein: “Het is be-
langrijk om tegemoet te komen aan de 
wensen van inwoners. Beleid maken we 
uiteindelijk voor de inwoner. De advies-
raad kijkt puur vanuit dat perspectief naar 
de plannen. Dat heeft echt meerwaarde.”

Samenwerking Adviesraad Sociaal Domein en 
college wordt voortgezet

De Raad aan het woord

Maikel Groot

CDA Koggenland

m.groot@raad-koggenland.nl

Maikel Groot 
(CDA Koggenland)

In iedere editie van het Koggennieuws 
deelt een raadslid een persoonlijke vi-
sie 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.   

Regionale Energiestrategie

Sinds het begin van deze raadsperiode 
is de Regionale Energiestrategie (RES) 
een terugkerend onderwerp geweest 
binnen de raad. Met veel interesse heb 
ik dit onderwerp mogen volgen. De 
RES is een regionale aanpak voor het 
terugdringen van de CO2-uitstoot door 
gebruik van duurzame energie. De RES 
bestaat uit twee fases. In 2030 moet 
sprake zijn van 49% CO2-reductie ten 
opzichte van 1990, voornamelijk met 
wind- en zonne-energie. Doelstelling 
voor 2050 is volledig klimaatneutraal. 
In de gemeente Koggenland zijn we de 
RES gestart met ateliers om samen met 
onze inwoners te kijken naar geschikte 
plaatsen voor wind- en zonne-energie. 
Het is goed om te zien dat onze inwo-
ners actief meedenken om te zoeken 
naar geschikte en ongeschikte locaties 
voor wind- en zonne-energie. Op basis 
hiervan is een concept RES-1.0 ge-
maakt. Na input van diverse gemeen-
tes binnen Noord-Holland Noord en 
andere belangenorganisaties is op 21 
april RES-1.0 gepresenteerd. Ik ben blij 
te lezen dat er binnen de RES-1.0 een 
nadrukkelijke wens is om zoveel moge-
lijke zonne-energie op daken te realise-
ren.
 
Het CDA is altijd zeer kritisch geweest 
op het gebruik van landbouwgrond 
voor zonneweides. Het is niet wenselijk 
om onze zeer goede en schaarse land-
bouwgrond hiervoor te gebruiken. De 
mogelijke zonneweide Jaagweg is hier-
bij een bijzondere situatie, meer hier-
over kunt u lezen op: 
www.cda.nl/koggenland

Windenergie heeft een grote impact 
op onze leefomgeving. Het is dan ook 
mooi dat er voor de gemeente Kog-
genland geen uitbreiding van wind-
energie is opgenomen in de RES-1.0. 

Adviesraad
De Adviesraad Sociaal Domein bestaat uit 
twaalf inwoners, die zich gemiddeld drie 
uur per week vrijwillig bezighouden met 
hun werk voor de adviesraad. Vanaf sep-
tember is er ruimte voor nieuwe leden. 
Geïnteresseerden kunnen contact opne-
men met Hein Blank, via 
heinblank@gmail.com. Meer informatie is 
te vinden op www.koggenland.nl/
adviesraadsociaaldomein. 

‘Voorkom brand en laad accu’s verstandig op’
De helft van het aantal woningbranden 
wordt veroorzaakt door elektrische appa-
raten. Als een accu of oplaadbare batterij 
oververhit raakt of beschadigd is, kan 
deze in brand vliegen. Daarom start de 
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 
eind mei een campagne over het veilig 
opladen van elektrische apparaten, met 
speciale aandacht voor de elektrische 
fiets.

De accu van een elektrische fiets wordt na 
verloop van tijd vaak slechter. Door goed 
om te gaan met de accu gaat deze langer 
mee en kan brand worden voorkomen. 
De brandweer geeft een aantal tips.

Tip 1. Laad de accu overdag op in een 
ruimte met rookmelder
Laad de accu van de elektrische fiets over-
dag op in een ruimte met een rookmelder 
en blijf in de buurt als de accu aan de la-
der ligt. Zo kan de schade beperkt wor-
den als er iets misgaat. 

Tip 2. Gebruik originele accu’s en laders
Kies bij de aanschaf van een (vervangen-
de) accu of lader voor een betrouwbaar 
merk en vermijd goedkope namaakver-
sies. Het liefst gebruik je altijd de origine-
le lader die bij de fiets geleverd is. Die 
werkt namelijk het best voor je eigen 
accu. 

Tip 3. Zorg dat de accu de warmte kwijt 
kan
Bij het opladen komt warmte vrij. Dit ver-
hoogt het risico op brand. Zorg er daar-
om voor dat de accu goed de warmte 
kwijt kan. Plaats een accu tijdens het la-
den altijd op een harde ondergrond met 
voldoende ruimte eromheen, zodat de 
accu de warmte goed kwijt kan. 

Tip 4. Gebruik alleen onbeschadigde ac-
cu’s en snoeren
Is je fiets of accu gevallen? Of merk je tij-
dens het laden een sterke geur, rook, lek-
kende vloeistof of oververhitting? Laat de 

Werkzaamheden Dwingel De rotonde bij de Dwingel en de fiets-
oversteek nabij de Rietsikkel zijn bijna 
klaar. Een deel van de wegafzettingen 
op de Buitenroede is opgeheven. Daar-
door is de rijweg Buitenroede, tussen 
de Rietsikkel en de Dwingel, weer open 
voor autoverkeer. Vanaf de rotonde 
Braken is Winkelcentrum Vijverhof 
weer via de ‘normale’ route aan te rij-
den. Voor fietsers is het nog niet mo-
gelijk om het fietspad langs de Buiten-
roede volledig te gebruiken. Fietsers 
worden nog steeds omgeleid via de 
Dwingel, Dorsvlegel en Rietsikkel.

accu dan direct controleren door een 
fietsspecialist of de leverancier. Hiermee 
voorkom je dat je eventuele schade ver-
groot of dat je elektrische fiets in brand 
vliegt. Zorg er ook voor dat de aansluiting 
van je oplader schoon is en vervang laad-
snoeren zodra ze beschadigd zijn. Zo ver-
klein je de kans op kortsluiting.

Deze tips zijn ook toe te passen op andere 
accu’s en oplaadbare batterijen, zoals de 
smartphone, tablet of elektrisch oplaad-
baar speelgoed.



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

Ontvangen aanvragen voor een omgevingsvergunning
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2021-000219 bouwen loods en schuurkas Noorderbrug 5, Obdam
2021-000210 realiseren generatiewoning Vogelenzang 9, Obdam
2021-000213 plaatsen beschoeiing Bobeldijk 100, Berkhout
2021-000221 realiseren dakopbouw Glashaver 7, De Goorn
2021-000222 plaatsen tuinberging Kantbeugel 38, De Goorn
2021-000223 plaatsing tijdelijke units/containers Noorddijkerweg 66B, 
  Ursem
2021-000230 realiseren dakopbouw Drecht 30, Avenhorn
2021-000234 tweede uitrit  Kerkweg 13, Obdam
2021-000235 bouw bedrijfspand Nijverheidsterrein, Ursem
2021-000242 verhuren van kamers Spierdijkerweg 133, 
  Spierdijk
2021-000243 bouwen van een tijdelijk bouwwerk Naast Burgemeester
  Beemsterboerstraat 38, 
  Berkhout
2021-000245 vernieuwen beschoeiing Kerkebuurt 191 Berkhout
2021-000246 bouwen van een vakantiewoning Kerkweg 9a locatie 333,
  Hensbroek
2021-000247 bouwen van een vakantiewoning Kerkweg 9a locatie 334,
  Hensbroek 
2021-000254 plaatsen van een tuinberging Kantbeugel 28, De Goorn
2021-000265 vergroten van een loods Julianaweg 2b, Hensbroek
2021-000244 vervangen van een schuur Dorpsweg 14, Hensbroek
Deze aanvragen zijn ontvangen, er kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2021-HZ-0159 realiseren 5 appartementen  Dorpsstraat 84B t/m 84F, 
      Obdam
2021-HZ-0172 realiseren 3 wandel- en fi etsbruggen Buitenroede 2, Avenhorn 
2021-HZ-0056 realiseren mantelzorgwoning  Bobeldijk 1 C te Berkhout
2021-000136 realiseren uitrit t.b.v.verplaatsen dam Verlaatsweg 50, Spierdijk
 met duiker        
2021-000060 bouwen schuur     Bloementuin 5, De Goorn
2021-000111 plaatsen 2 dakkapellen   Jacob Bakkerstraat 17, 
      De Goorn
2021-000080 plaatsen van een veranda  Raaigras 16, De Goorn 
2021-000072 plaatsen van een schutting  Geesterland 35, Ursem
2021-000081 vervangen van een loods   Kerkweg. 9A, Hensbroek

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

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

Sportraad Koggenland heeft alle Kog-
genlandse sportverenigingen overzich-
telijk op één website geplaatst, met 
daarbij het sportaanbod voor jong en 
oud. Van handbal tot biljarten en van 
koersbal tot bootcamp. Het volledige 
overzicht is te vinden op www.sport-
raadkoggenland.nl/verenigingen.

Ondersteuning
Sportraad Koggenland ondersteunt 
(sport)verenigingen en –clubs in Kog-

genland. Dat doet de Sportraad met fi -
nanciële hulp en met mankracht en 
kennis. De Sportraad werkt in opdracht 
van de gemeente Koggenland.

Alle sportverenigingen op één website

2021-000084 vernieuwen van een brug  nabij Bosstraat 3, Obdam
2021-000154 realiseren van een beschoeiing  Bonkelaar 17, Avenhorn
2021-HZ-0177 afwijken van het gebruik   Julianastraat 26, Avenhorn
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide voorbereidingsprocedure)
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2020-HZ-0481 brandveilig in gebruik nemen van Noorderbrug 5, Obdam
 werknemersverblijf 
De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet gewijzigd.
Beroep: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Huisnummers:
Burgemeester en Wethouders hebben besloten de volgende huisnummers vast te stel-
len:
D21.003758 30-3-2021 Dorpsweg 12 Oudendijk
D21.003761 31-3-2021 De Goorn 59, 59A, 59B en 59C te de Goorn
D21.003765 4-3-2021  Oosteinde 95B te Berkhout
D21.004819 20-4-2021 Handelskade 3A 3B te obdam
D21.004902 22-4-2021 Oosteinde 111A te Berkhout
D21.003161 22-4-2021 Akkerland 2-10 1641 MD, Ommeland 1-7 
  1641 MC te Spierdijk
D21.004916 22-4-2021 Kerkebuurt 202A te Berkhout
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Cvbeemen
Notitie
De Sportraad werkt nauw samen met de gemeente Koggenland.


