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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)

Wethouder Rosalien van Dolder zette de leerlingen van de Langereisschool in het zonnetje, die iedere maand zwerfafval in de omgeving van 
hun school rapen. ‘Ik hoop dat de andere inwoners van Koggenland een voorbeeld aan jullie nemen.’

Op 18 mei is de campagne Blikvrij van 
start gegaan in Koggenland. Met de 
campagne wil de gemeente inwoners 
bewust maken van de schadelijke 
gevolgen van blikjes op straat en in de 
berm. 

Jeroen Olthof, de gedeputeerde van de 
provincie Noord-Holland, gaf het 

startschot voor de campagne, door 
gebruikte blikjes met een welgemikte 
worp in een blikvanger te gooien. Dat 
deed hij samen met de Koggenlandse 
wethouder Rosalien van Dolder, 
leerlingen van de Langereisschool in 
Ursem en de wethouders van Dijk en 
Waard en Opmeer. 

Vluchtelingen in gemeente Koggenland
In de gemeente Koggenland verblijven 
momenteel zo’n 205 Oekraïense 
vluchtelingen. Dit zijn met name 
vrouwen, kinderen en ouderen. Van de 
205 vluchtelingen, verblijven er ongeveer 
124 bij particuliere gastgezinnen en 81 in 
de centrale opvang in Scharwoude.

Door de voortdurende oorlog in 
Oekraïne zijn er nog steeds veel mensen 
die het land ontvluchten. De gemeente 
verwacht dat er binnenkort meer 
vluchtelingen naar Nederland en dus ook 
naar Koggenland komen. De Oekraïense 
vluchtelingen zullen in Koggenland 
geleidelijk en in kleine groepjes naar de 
centrale opvang in Scharwoude komen. 
Daar is ruimte en capaciteit om 155 
personen op te vangen. 

Dagbesteding, sport, werk en leren
De vluchtelingen die hier al zijn, kunnen 
door alle goede zorg en begeleiding hun 
draai goed vinden. Kijkende naar de 
toekomst, is de gemeente gestart met 
inventariseren van behoeften van de 
vluchtelingen in gastgezinnen omtrent 

sport, activiteiten, sociaal contact, werk 
en mobiliteit. In Scharwoude zijn de 
jongerenwerkers, in samenwerking met 
Sportraad Koggenland, gestart met het 
tweemaal per week op locatie aanbieden 
van (sport)activiteiten. Binnenkort 

worden er op locatie in Scharwoude 
taallessen gegeven om de vluchtelingen 
Nederlands te leren. Inwoners die willen 
helpen bij taallessen of andere 
activiteiten kunnen zich aanmelden via 
www.vrijwilligerspunt.com.

Geen grenzen
De gemeenten Koggenland, Opmeer en 
Dijk en Waard werken al langer samen in 
de aanpak van zwerfafval. ‘Zwerfafval 
kent immers geen grenzen,’ zei 
wethouder Van Dolder tijdens de aftrap 
van de campagne. De gezamenlijke 
campagne Blikvrij vloeit voort uit die 
samenwerking. De provincie is 

aangesloten bij de campagne omdat een 
groot deel van het blikafval te vinden is in 
de bermen langs de (provinciale) wegen. 
Sinds de invoering van statiegeld op 
plastic flesjes is de hoeveelheid gevonden 
blikjes met 20 procent toegenomen. 

Blikjes vormen na peuken het meest 
gevonden zwerfafval. Blik is om meerdere 
redenen erg schadelijk. Zo bevat de 
buitenkant inkt en de binnenkant een 
plastic coating. Het duurt gemiddeld 
vijftig jaar voordat een blikje verteerd is. 
Het plastic verteert nooit, maar het valt 
uiteen in microplastics. Die microplastics 
belanden via het grondwater in zee en 
kunnen zo uiteindelijk in de voedselketen 
terechtkomen. Bovendien kunnen blikjes 
vermalen worden tijdens het maaien van 
de bermen, waarna de kleine scherven in 
veevoer terecht kunnen komen. 

Goed voorbeeld
Tijdens haar welkomstwoord zette 
wethouder Van Dolder de leerlingen van 
de Langereisschool in het zonnetje. De 
leerlingen rapen iedere maand zwerfafval 
in de omgeving van hun school. ‘Ik hoop 
dat de andere inwoners van Koggenland 
een voorbeeld aan jullie nemen,’ aldus de 
wethouder.

Vluchtelingen uit Oekraïne leren Nederlands van vrijwilligers van Vrijwilligerspunt.



De mountainbikeroute werd officieel geopend door initiatiefnemer Jan Bosman van doe-
team MTB-De Goorn en wethouder Rosalien van Dolder.

Gemeente verbetert afvalinzameling
De gemeente wil de inzameling van 
huishoudelijk afval verbeteren, zodat 
inwoners hun afval makkelijker kunnen 
scheiden en minder restafval 
produceren. De verbeteringen bestaan 
onder meer uit de inzet van afvalcoaches 
en meer aanbiedplaatsen voor kleine 
huishoudelijke apparaten, glas, 
snoeiafval en frituurvet.

Wethouder Rosalien Van Dolder zegt dat 
er nog veel winst te behalen is, als het 
gaat om het scheiden van afval en het 
verminderen van restafval. Als voorbeeld 
noemt ze de inzameling van plastic. ‘Nog 
niet iedereen weet welke materialen bij 
het plastic afval thuishoren. In 
Koggenland belandt bijvoorbeeld nog 
regelmatig landbouwplastic tussen het 
plastic afval. Dat mag niet in de oranje 
container. Als de afvalverwerker 
constateert dat er veel verkeerde 
materialen tussen het plastic afval zitten, 
kan die hele lading niet gerecycled 
worden. Dan wordt het als restafval 
gezien en dus verbrand. Dat is slecht voor 
het milieu en het kost de gemeente 
ontzettend veel geld.’ 

Afvalcoaches
‘Vorig jaar hebben we afvalcoaches ingezet 
om te helpen bij het scheiden van plastic 
afval,’ vervolgt de wethouder. ‘Zij geven 
tips en trucs, inwoners hoeven daar niet 
voor te betalen. Na de inzet van de 
afvalcoaches zagen we een duidelijke 
verbetering van de kwaliteit van het 
ingezamelde plastic afval. Daarom willen 
we de afvalcoaches structureel gaan 
inzetten. Ook voor het groen- en restafval.’

Snoeiroutes
Ook een uitbreiding van het aantal 
aanbiedplaatsen voor verschillende 
soorten afval moet bijdragen aan 
verbetering. Zo zijn in Obdam, Ursem en 
Avenhorn extra glasbakken geplaatst, 
waardoor het makkelijker is glas weg te 
brengen. En de gemeente start dit jaar 
met de zogenaamde snoeiroutes, waarbij 
groot snoeiafval in de buurt wordt 
opgehaald. Nu moeten grotere takken en 
resten van struiken naar het 
afvalbrengstation worden gebracht. De 
gemeente wil de mogelijkheid bieden om 
dit afval in de buurt aan te bieden. HVC 
zamelt dit vervolgens in.

Om de inzameling van grof afval te 
verbeteren is het afvalbrengstation in 
Obdam voortaan iedere zaterdag tot 
16.00 uur geopend. Daarmee zijn de 
openingstijden van alle afvalbrengstations 
in Westfriesland gelijk.

Luiercontainers
De komende tijd onderzoekt de 
gemeente ook andere maatregelen. Zo 
wordt onder andere de mogelijkheid van 
luiercontainers onderzocht. Daarmee kan 
het restafval van gezinnen met jonge 

kinderen sterk verminderd worden. Ook 
kijkt de gemeente naar de mogelijkheid 
om het aantal aanbiedplaatsen voor 
kleine huishoudelijke apparaten en 
frituurvet uit te breiden. 

Vragen
Inwoners die vragen hebben of gebruik 
willen maken van een afvalcoach kunnen 
contact opnemen met de gemeente 
Koggenland via telefoonnummer 
(0229) 54 84 00 of mailen naar 
info@koggenland.nl.

Opening mountainbikeroute De Goorn

Veel belangstelling voor workshop bewegen met jonge kinderen
Ruim twintig pedagogisch medewerkers 
van verschillende kinderopvang-
organisaties kwamen op 21 april en 
12 mei naar de gymzaal in Hensbroek 
voor de gratis workshop ‘bewegen met 
het jonge kind’. Deze actieve workshop 
geeft tips en handvatten om beweeg-
momenten op te nemen in het dagelijks 
programma van de kinderopvang.

De aanwezigen mochten diverse beweeg- 
en spelvormen direct zelf uitproberen. 
Daarbij werd gebruik gemaakt van 

verschillende materialen, met veel 
aandacht voor vormen en kleuren. 
De workshop, die werd verzorg door 
professionele trainers, werd enthousiast 
ontvangen door de deelnemers. 

Ook deelnemen?
Vanwege de grote belangstelling wordt 
de workshop na de zomervakantie 
nogmaals aangeboden. Pedagogisch 
medewerkers, gastouders en leerkrachten 
van groep 1 en 2 in de gemeente 
Koggenland kunnen contact opnemen 

Op vrijdag 13 mei is de mountainbike-
route in het Dorpsbos in De Goorn 
officieel geopend, door wethouder 
Rosalien van Dolder en initiatiefnemer 
Jan Bosman van doe-team MTB-De 
Goorn. Jonge mountainbikers uit de 
buurt gaven een demonstratie op het 650 
meter lange parcours.

Bosman is enthousiast over het resultaat: 
‘Het is een gave combinatie van 
verschillende obstakels, heuvels, 
kombochten en zelfs kleine beklimmingen 
met afdalingen. De baan is zeer geschikt 
voor kinderen. Zij zijn dan ook de 
voornaamste doelgroep. We willen hen 
motiveren en stimuleren om deze 
prachtige sport te beoefenen.’

Voor de totstandkoming van het parcours 
werkte het doe-team MTB-De Goorn 
samen met mountainbikevereniging MTB-
Noordwest en de gemeente Koggenland. 
Ook het onderhoud van de baan wordt 
verzorgd door de vrijwilligers van 
MTB-De Goorn en MTB-Noordwest, in 
samenwerking met de gemeente. 

Doe-teams
De mountainbikeroute komt voort uit een 
idee van een doe-team. Inwoners die een 
idee hebben ter verbetering van hun 
omgeving kunnen dit voorleggen aan de 
gemeente. De gemeente helpt waar 
nodig. Meer informatie over de 
mogelijkheden is te vinden op 
www.koggenland.nl.

met Judith Gielens voor meer informatie. 
Zij is te bereiken via
j.gielens@koggenland.nl.

Alle inwoners in beweging
De workshop ‘bewegen met het jonge 
kind’ maakt onderdeel uit van het 
Preventieakkoord ‘Koggenland vaart wel 
bij gezondheid’. Dit akkoord is er onder 
andere op gericht alle inwoners van 
Koggenland mogelijkheden te bieden om 
te bewegen.

Herinrichting Noorddijkerweg Ursem
In opdracht van de gemeente is Strukton 
Civiel in mei gestart met het onderhoud en 
de herinrichting van de Noorddijkerweg in 
Ursem. De werkzaamheden duren naar 
verwachting tot eind juli 2022. 

Wat gaat er gebeuren?
De rijweg, stoep, parkeervakken en 

inritten worden vernieuwd en de 
straatverlichting wordt verbeterd. In de 
rijweg worden snelheid remmende 
maatregelen aangelegd in de vorm van 
verkeersdrempels, slingers en een 
midden geleider. Daarnaast worden 
extra bomen en groen geplant.

Doorgaand verkeer gestremd
Het werk wordt in drie fases uitgevoerd. 
Gedurende de uitvoering van het werk is 
doorgaand verkeer op de Noorddijkerweg 
niet mogelijk. Het verkeer wordt omgeleid 
via de Drechterlandsedijk en Schermerdijk. 
De achterliggende woonwijken zijn te 
allen tijde bereikbaar. 

Meer informatie over de planning en 
werkzaamheden is te vinden op
www.koggenland.nl/noorddijkerweg.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door 
financiële steun van de provincie Noord-
Holland.



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 1 juni. 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 onder-
nemersspreekuur. 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
Storingen drukriolering:  (0229) 54 34 34
HVC inzamelingen:  (0800) 0700

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         25 mei 2022 

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

Publicatie tot verkeersbesluit
Dat zij heeft besloten om een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in te richten 
nabij Dubbelspoor in Obdam.

Dat zij heeft besloten om tijdens Hensbroek actief, dat gehouden wordt op 18 en 19 
juni 2022, toestemming te verlenen om de Kerkweg en ’t Ouwe Hof in Hensbroek op 
zaterdag 18 juni 2022 van 19.00 -  21.00 uur gesloten te verklaren en `t Ouwe hof in 
Hensbroek op zondag 19 juni 2022 van 12.00 – 19.00 uur gesloten te verklaren.

Ontvangen aanvragen voor een omgevingsvergunning
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2022-001162 bouwen overkapping  Reigerlaan 53, Obdam
2022-001161 vervangen bestaand dakkapel  ̀ t Ouwe Hof 28, Hensbroek
2022-001160 vergroten schuurtje  Rondeel 3, De Goorn
2022-001195 aanleggen zonnepanelenveld  Berkmeerdijk 21, Obdam
2022-001194 verbouwen woning en wijzigen  Dorpsstraat 120, Obdam
 bestemming 
2022-001236 plaatsen dakkapel  Schouw 21, Obdam
2022-001232 twee bestaande opritten tot één  Geesterland 52, Ursem
 oprit maken  
2022-001228 plaatsen veranda  Spierland 19, Spierdijk
2022-001226 verbouw bedrijfsruimte in woning  Walingsdijk 16A, Ursem
2022-001222 plaatsen nokverhoging  Het Veer 135, Avenhorn
2022-001264 bouwen veranda met berging  Tuinderij 31, Ursem
2022-001244 plaatsen zijraam  Kloet 78, Obdam
2022-001237 plaatsen dakkapel  Anemonenstraat 10, Obdam
Deze aanvragen zijn ontvangen, er kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2022-000915 realiseren uitrit  van Maurikstraat 4 (en 6), 
  Hensbroek
2022-000713 plaatsen overkapping  Wieken 22, Avenhorn
2022-000833 verbreden huidige uitrit  Schoffel 47, De Goorn
2022-000468 bouwen woning  Dorpsweg 85, Hensbroek 
2022-000399 verbreden inrit  Dorpsweg 122, Hensbroek
2022-001120 plaatsen van een tuinkas  Dobber 25, Obdam ( kavel 43)
2022-001161 vervangen van een bestaand  't Ouwe Hof 28, Hensbroek
 dakkapel      
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Verleende evenementenvergunningen
De afgelopen periode zijn de volgende vergunningen verleend::
Datum evenement Activiteiten Locatie
12 juni 2022 Open dag Stal Liza Berkhout  Slagterslaan 31 Berkhout 
26 juni 2022 Muziek in Spierdijk    Diverse locaties op (Noord)      
  Spierdijkerweg.
3 juli 2022 Openluchtconcert Muzieklust Parkeerplaats naast ‘t Brakenkerkje  
   in Obdam
10 juli 2022 Wielerronde Obdam   Kern Obdam 
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Besluit ambtshalve wijziging omgevingsvergunning milieu, Dorpsweg 78 in Oudendijk
Burgemeester en wethouders van Koggenland maken bekend dat zij een 
omgevingsvergunning onderdeel milieu van 10 augustus 2006 voor het oprichten en 
inwerking hebben van een inrichting voor de productie van en handel in ruwe 
plantaardige en dierlijke oliën en vetten en oliehoudende grondstoffen voor 
voedingsmiddelen voor dieren, gelegen aan Dorpsweg 78 in Oudendijk, ambtshalve 
hebben gewijzigd. De ambtshalve wijziging betreft een actualisatie van de vigerende 
vergunning op de Beste beschikbare technieken. Diverse voorschriften worden 
ingetrokken, gewijzigd of toegevoegd.

Tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend. Het besluit is niet gewijzigd 
ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Ter inzage 
De beschikking en overige bijbehorende stukken liggen van 26 mei 2022 tot en met 7 juli 
2022 ter inzage bij de gemeente Koggenland, Middenhof 2, 1648 JG in De Goorn.
Men kan de betreffende stukken inzien, per e-mail een verzoek indienen bij de 
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, e-mailadres postbus@odnhn.nl onder 
vermelding van het zaaknummer OD.348460, waarna de stukken digitaal toegezonden 
zullen worden.

Beroep
Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken, gerekend vanaf de dag na de datum waarop 
het besluit ter inzage is gelegd, een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord-
Holland, Sectie bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR in Haarlem. Het beroepschrift 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 beroepschrift ook digitaal indienen bij de rechtbank 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.

Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van het beroepschrift is 
verstreken. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. 
Indien onverwijlde spoed dit vereist, kunt u tijdens de beroepsprocedure de 
voorzieningenrechter van de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen.
Voor de behandeling van dit verzoek en het beroep wordt griffierecht geheven.

Informatie
Meer Informatie kunt u tijdens kantooruren verkrijgen bij de Omgevingsdienst Noord-
Holland Noord, telefoonnummer 088-1021 300.

Over uw buurt
Via de website www.overheid.nl/
berichten-over-uw-buurt kunnen inwoners 
op de hoogte 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 kunnen hier worden ingezien. 
Daarbij kunnen inwoners zelf instellen 
voor welke buurt zij berichten willen 
ontvangen. De gemeente Koggenland 
publiceert alle officiële kennisgevingen en 
bekendmakingen digitaal op deze site. 
Daarnaast bevat de website informatie van 
provincie en waterschap.

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


