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Balie Burgerzaken  
weer ’s avonds geopend
Sinds 1 juni is de balie Burgerzaken op 
maandag en donderdag ook ’s avonds 
weer geopend. De gemeente werkt 
alleen op afspraak, zowel overdag als 
in de avond. Een afspraak maken kan 
telefonisch via (0229) 54 84 00 of  
online via koggenland.nl/afspraak.

Bibliotheken weer open
Sinds woensdag 27 mei zijn zes 
vestigingen van de Westfriese  
Bibliotheken weer open, met 
aangepaste openingstijden. In 
Koggenland is de vestiging in De Goorn 
geopend. Mensen kunnen een bezoek 
aan de bibliotheek thuis voorbereiden 
door via de website boeken klaar 
te laten zetten. De boeken kunnen 
ook aan huis worden bezorgd via de 
BestelBieb. Kijk voor uitgebreide tips, 
de aangepaste openingstijden en 
informatie over de BestelBieb  
op westfriesebibliotheken.nl. 

Corona-testlocatie in Zwaag   
GGD Hollands Noorden heeft een 
corona-testlocatie geopend aan de 
Oostergouw 7 in Zwaag. Sinds 1 juni 
kunnen alle inwoners van de regio 
Westfriesland zich hier laten testen 
bij corona-gerelateerde klachten. Het 
landelijke telefoonnummer van de GGD 
(0800-1202) is zeven dagen per week 
van 8.00 tot 20.00 uur bereikbaar voor 
het maken van een afspraak.
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Het mag weer
Gezellige drukte bij heropende horeca 

Sinds 1 juni mogen restaurants en cafés weer open. Daarbij moeten zij 
voldoen aan een aantal strikte voorwaarden. Zo is er een maximum van 
dertig gasten en is het verplicht 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. 
Om de horecaondernemers te helpen biedt de gemeente horecazaken de 
mogelijkheid een tijdelijke terrasuitbreiding aan te vragen. 

In Koggenland hebben zes horecagele-
genheden een aanvraag ingediend voor 
een tijdelijke terrasuitbreiding. Het gaat om 
cafés en restaurants die hun bestaande terras 
vergroten en om zaken die normaal gesproken 
geen terras hebben. Het college heeft alle zes 
de aanvragen gehonoreerd. 

Begrip
Burgemeester Jan Franx heeft inwoners in 
de raadsvergadering gevraagd coulant om 

te gaan met de tijdelijke terrasuitbreiding. 
“Het gaat om een tijdelijke maatregel,” 
zegt burgemeester Franx. “Daarbij doen we 
er alles aan om overlast voor omwonenden 
te beperken. Muziek is bijvoorbeeld niet 
toegestaan op de terrassen en de gemeente 
stelt strikte eisen aan veiligheid en hygiëne. 
Met de tijdelijke uitbreiding van de terrassen 
kunnen we horecaondernemers helpen. 
Gelukkig heeft het merendeel van de 
omwonenden daar begrip voor.”

Cafés en restaurants mogen sinds 1 juni weer 
open. Zij mogen maximaal dertig gasten 
ontvangen op basis van reservering. Bij koorts 
of verkoudheidsklachten is bezoek aan horeca 
niet toegestaan. Een medewerker informeert 
hiernaar. Op de terrassen geldt geen maximum 
aantal personen. Wel moet iedereen 1,5 meter 
afstand van elkaar bewaren, met uitzon-
dering van mensen uit hetzelfde huishouden. 
Daarnaast is het voor iedereen verplicht aan een 
tafel te zitten.

Dorpshuizen
Ook de dorpshuizen mogen sinds 1 juni weer 
open. Kantines van (sport)verenigingen en 
sociëteiten blijven gesloten tot 1 september, 
evenals nachtclubs, danscafés en discotheken.

Voordat José ter Hofstede Wijnen vorige maand aan zijn eindexamen begon, 
stond hij er niet al te best voor. Toch zou de vmbo-scholier uit Berkhout 
slagen, beloofde hij zijn vader. Ze sloten een weddenschap: als José zijn 
diploma zou halen zou zijn vader Niels de tas van zijn zoon buiten ophangen, 
in de hoogste mast van Koggenland. 

José won de weddenschap. Zijn trotse vader 
hield zich aan zijn woord en ging op zoek naar 
de hoogste vlaggenmast. Daarbij schakelde 
hij de hulp in van burgemeester Jan Franx, 
die graag zijn medewerking wilde verlenen. 
Burgemeester Franx nodigde José uit zijn tas op 
te hangen in de vlaggenmast van het gemeen-
tehuis. Ook andere eindexamenkandidaten 
kregen de kans hun tas op 4 juni op te hangen 
bij het gemeentehuis, op uitnodiging van 
wethouder onderwijs Win Bijman. 

Niels ter Hofstede is blij dat zijn zoon en de 
andere geslaagden op deze manier in het 
zonnetje kunnen worden gezet. “José heeft 
hard heeft gewerkt om zijn middelbare 
schoolperiode succesvol af te ronden. Na 
het wegvallen van zijn bijles en de lessen op 
school, was het niet makkelijk maar hij heeft 
doorgezet en is geslaagd.” Burgemeester 
Franx vult aan: “Het behalen van de school-
diploma is een felicitatie waard, vooral in deze 
moeilijke tijd. Daarbij wil ik ook complimenten 

geven aan de ouders, die de leerlingen thuis 
hebben ondersteund en geholpen.”

De Koggenlandse terrassen liepen op Tweede Pinksterdag gestaag vol, nadat de horecagelegenheden om 12 uur hun deuren openden.
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De jaarlijks terugkerende week van de 
mantelzorger (1 t/m 7 juni) staat dit jaar 
in het teken van de hulp die de jonge 
mantelzorgers zélf nodig hebben. De zorg 
voor een familielid, in combinatie met 
school, werk en vrienden kan erg zwaar 
zijn. Voor de Scharwoudse zussen Priscilla 
en Minoesch Bruné is de zorg voor hun 
vader niet meer dan normaal. Toch 
herkennen ook zij het belang van steun, 
die ze vooral bij elkaar vinden.

Ruim tien jaar geleden kreeg hun vader een hersen-
staminfarct. Sinds hij terugkeerde uit het revalida-
tiecentrum helpen zijn dochters hem bij dagelijkse 
handelingen. “Even mee naar de wc lopen of 
helpen aan tafel,” zegt Priscilla (25). “Het zijn kleine 
dingetjes. We waren nog jong toen het gebeurde, 
dus we zijn er in mee gegroeid. Voor ons is het 
normaal dat we helpen, we doen dat met alle 
liefde.”

Binnenvetter
Haar zus Minoesch (19) beaamt het. “We zijn wel 
mantelzorgers, maar we hebben dat nooit zo 
ervaren.” De vanzelfsprekendheid en de liefde 
waarmee ze hun vader helpen, betekent echter 
niet dat het altijd makkelijk is. “Ik ben een binnen-
vetter,” zegt Minoesch. “Toen het net gebeurde heb 

ik bij een psycholoog gelopen om erover te praten 
en vorig jaar opnieuw. Priscilla en ik hebben ook 
veel steun aan elkaar. We waren altijd al heel close, 
maar sinds mijn vader een infarct heeft gehad zijn 
we echt beste vriendinnen. We bespreken alles met 
elkaar.”

Beide zussen werken vijf dagen per week. De 
moeder van Minoesch en Priscilla richt zich volledig 
op de mantelzorg en het huishouden. Na twee 
burn-outs is ze gestopt met werken. “Wij helpen 
zodra we thuis zijn van werk en in het weekend,” 
zegt Minoesch, die denkt dat zij en haar zus het 
ouderlijk huis niet op korte termijn zullen verlaten. 
“We houden allebei van gezelligheid. En we willen 
ook graag blijven om mijn vader te helpen en mijn 
moeder te ontlasten.”

Trots
Dat doen ze absoluut niet met tegenzin, benadrukt 
Priscilla. “Onze vader is een gezellige en lieve man. 
Hij zal zijn situatie nooit accepteren – hij werkte 
vroeger vijf dagen per week en daarnaast had hij 
in het weekend nog zijn eigen bedrijf met zijn 
broer – maar hij is niet knorrig. Het verbaast hem 
dat wij ons nooit schamen voor hem. Ik kan me wel 
voorstellen dat er andere jongeren zijn die schaamte 
voelen, maar wij vinden onze vader juist heel sterk. 
We zijn trots op hem.”

Deel je zorg
De landelijke vereniging MantelzorgNL is begin 
juni gestart met de campagne ‘Deel je zorg’. De 
vereniging biedt hulp aan (jonge) mantelzorgers, 
zo is te lezen op de site mantelzorg.nl: “Je staat er 
niet alleen voor dus deel je zorg! Op school, met 
vrienden of familie, een lokale mantelzorgonder-
steuner of met een mantelzorgcoach van de Mantel-
zorglijn.” 

Zorgteam
Voor vragen over hulp bij mantelzorg kan je 
ook contact opnemen met het Zorgteam van de 
gemeente Koggenland. Het Zorgteam is te bereiken 
via (0229) 54 83 70 of zorgteam@koggenland.nl.

Steun voor jonge mantelzorgers

De zussen Priscilla en Minoesch Bruné helpen hun 
vader bij dagelijkse handelingen, sinds hij tien jaar 
geleden een hersenstaminfarct kreeg.

Jongerenwerkers Nick Ninteman en Simon Spel 
bieden een laagdrempelige manier om in beweging 
te komen.

Gratis bootcamp  
voor inwoners 
Koggenland 
De jongerenwerkers van de gemeente Koggenland bieden 
in juni gratis bootcamps aan, op meerdere locaties in de 
gemeente. Dat doen zij in samenwerking met personal 
trainer Ewout Streefkerk. De bootcamp is toegankelijk 
voor jongeren vanaf 14 jaar en voor volwassenen van alle 
leeftijden.

“We zien dat veel jongeren behoefte hebben aan beweging,” zegt 
jongerenwerker Simon Spel. Samen met zijn collega Nick Ninteman 
onderhoudt hij voortdurend contact met de Koggenlandse jeugd, ook 
tijdens de coronacrisis. “Ze missen het sporten. Het komt nu langzaam op 
gang, maar de sportmogelijkheden zijn nog steeds beperkt. Zelf kunnen we 
ook nog geen activiteiten organiseren in de sportaccommodaties. Daarom 
dachten we: laten we lekker naar buiten gaan.”

Goed en veilig sporten
Om ook volwassen inwoners de mogelijkheid te bieden in beweging te 
komen, besloten Spel en Ninteman hen ook uit te nodigen om deel te 
nemen. De jongerenwerkers hebben Ewout Streefkerk benaderd om 
de bootcamp vorm te geven. Streefkerk is personal trainer en verzorgt 
kickbokslessen. “We zorgen ervoor dat iedereen goed en veilig kan 
sporten,” zegt Streefkerk. “We bouwen het op, dus ook als je negen weken 
niet hebt gesport kan je gewoon meedoen. Zo kom je ook weer lekker 
onder de mensen en kan je gesprekjes voeren, op afstand.”

De bootcamps vinden plaats op meerdere open 
velden en pleinen in de gemeente. De organisatoren 
verdelen de sportlocatie van tevoren in vakken, 
zodat de deelnemers voldoende afstand van elkaar 
bewaren. De jongerenwerkers en Streefkerk hopen 
op een hoge opkomst. “Beweging is ontzettend 
belangrijk voor je gezondheid,” zegt Streefkerk. 
“Er is niks slechter dan thuis op de bank zitten. 
Als je te lang stilzit krijg je last van je onderrug en 
andere pijntjes en klachten. Onder sporters is er een 
gezegde over het lichaam: if you don’t use it, you 
lose it.”

De bootcamp duurt van van 19.30 tot 20.30 uur. 
Deelnemers verzamelen zich om 19.15 uur bij de 
jongerenwerkers, die te herkennen zijn aan hun 
oranje hesje. Iedereen die meedoet wordt gevraagd 
zelf een handdoek en bidon met drinken mee te 
nemen.

Meedoen?
Inschrijven kan door te mailen naar Nick Ninteman 
via n.ninteman@koggenland.nl. Deelname is 
gratis. In verband met de RIVM-richtlijnen is er een 
maximum aantal deelnemers van 25. 

Half maart sloten basisscholen in heel 
Nederland verplicht hun deuren. Wat volgde 
was een hectische periode van thuisonderwijs, 
noodopvang en digitaal contact. Directeur Frank 
Knijn van basisschool De Ark in Hensbroek 
blikt terug op de afgelopen periode, met de 
moeilijke momenten en lichtpuntjes die daarbij 
hoorden.

“Toen in maart bekend werd dat de scholen moesten sluiten 
zijn we als schoolbestuur direct bij elkaar gekomen om een 
voorlopige aanpak te bespreken. We gaven een pakket 
leerstof mee en onderhielden contact met de leerlingen 
en ouders via een online communicatiesysteem. Gelukkig 
werkten we al veel met digitale methodes. Die hebben we 
ingezet voor rekenen, begrijpend lezen en Engels. Om het 
digitaal werken voor iedereen mogelijk te maken kon ieder 
gezin een Chromebook of laptop mee naar huis nemen. Via 
Google Meet hadden we regelmatig ontmoetingsmomenten 
met de hele klas of met delen van de klas. 

Ondertussen werd op school de noodopvang verzorgd. 
Daarvoor waren per dagdeel meerdere leerkrachten 
aanwezig. Als directeur was ik steeds aanwezig. De overige 
leerkrachten gaven onderwijs vanuit huis. Met name voor 
hen die zelf kinderen hebben was het een flinke klus. Ook 
voor sommige gezinnen was het erg zwaar. Om die reden 
hebben we allerlei tussenoplossingen bedacht – dagelijks een 
Meet-gesprekje, een aantal dagdelen naar school komen of 
af en toe een gesprekje live met de leerkracht. Kinderen bij 
wie het onderwijs thuis echt niet lukte hebben we dagdelen 
naar school gehaald. De verschillen zijn deze weken niet 
kleiner geworden en dat zullen we wellicht nog wel even 
merken. 

We werden met elkaar in het diepe gegooid en moesten 
allemaal wennen aan de nieuwe situatie. Onderwijs-
kundig zijn we tevreden over wat we hebben kunnen 
doen. De hygiëne-maatregelen zijn goed opgepakt door 
de leerkrachten en de kinderen. Ouders hebben zich keurig 
aan afspraken gehouden. En door de inzet van stagiaires 
van de PABO is de noodopvang heel behoorlijk verlopen. In 
de verschillende fasen hebben we steeds contact gehad met 
de gemeente. Met wederzijds begrip hebben we gesproken 
over hoe we moeten handelen in deze voor iedereen bizarre 
tijden. We hebben er met veel energie wat van gemaakt. 
Sinds de heropening komen de kinderen weer dagelijks naar 
school. Ze vonden het zonder uitzondering ontzettend fijn 
om elkaar en hun juf of meester weer te zien.

Persoonlijk heb ik de afgelopen periode als heel intensief 
ervaren. Verschillende belangen, frustraties, onzekerheden, 
kinderen die vastliepen, persoonlijk en zakelijk leed bij 
ouders… Het leek allemaal door elkaar te lopen. Toch heeft 
het ook goede dingen gebracht. De mogelijkheden van de 
ICT zijn in een heel rap tempo dichterbij gekomen. Ook de 
waardering die over en weer werd uitgesproken was erg 
mooi, evenals de flexibiliteit bij alle partijen. Maar ik hoop 
echt dat we in juni in iets rustiger vaarwater terecht zullen 
komen.”

Basisschool  
in crisistijd
“We hebben er met veel 
energie wat van gemaakt”

Vanaf 11 mei werd in De Ark les gegeven aan halve klassen

Waar en wanneer?
De bootcamps vinden plaats op de volgende locaties: 

Datum:   Locatie:
* Maandag 8 juni  Dorpsbos – Avenhorn 
* Woensdag 10 juni Dorpsbos – Avenhorn
* Maandag 15 juni  De Batter – Ursem
* Woensdag 17 juni De Batter – Ursem 
* Maandag 22 juni  Wheerepark – Obdam 
* Woensdag 24 juni Wheerepark – Obdam 
* Maandag 29 juni  Parkeerplaats St. George - Spierdijk
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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 fractievertegenwoordiger Marian van Kampen 
van GBK aan het woord.

Wat was het mooiste moment in uw carrière als 
fractievertegenwoordiger?
Ik vond het geweldig dat ik werd gekozen als 
fractievertegenwoordiger en in 2018 officieel 
werd beëdigd. Dit is voor mij de eerste stap in 
het raadswerk. Ik heb nu vier jaar om het werk te 
doorgronden. Hopelijk is de volgende stap dat ik in 
2022 word beëdigd als raadslid.

Het werk van een fractievertegenwoordiger gaat 
niet alleen over rozen. Wanneer kon u door de 
grond zakken?
GBK had een goed voorstel voor een verhoging 
van de starterslening, waardoor meer inwoners in 
aanmerking zouden komen voor een koopwoning. 
Aanvankelijk leek er binnen de raad voldoende 
steun voor het voorstel, maar op het laatste moment 
werd het toch afgeblazen. Dat was een teleur-
stelling. Nu staat het verhogen van de starterslening 
opnieuw op de agenda en wordt het waarschijnlijk 
wel gerealiseerd. In de politiek ben je soms lang 
bezig met één onderwerp. Daar moet ik erg aan 
wennen. 

Raadsleden moeten compromissen sluiten en 
rekening houden met beperkende factoren. Wat 
zou u doen met volledige vrijheid en een onbeperkt 
budget?
Er wordt veel gesproken over de hoge kosten van de 
jeugdzorg. Bij een onbeperkt budget zou ik willen 
dat dat gesprek niet meer zou plaatsvinden. Dat 
jeugdzorg duur is weten we allemaal, maar er móet 
geld naartoe. We moeten kinderen en jongeren 
goed toerusten voor de toekomst. Als we hen nu 
de juiste hulp bieden, plukken we daar later de 
vruchten van.

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? 
Veel dossiers zijn inhoudelijk erg groot, zoals de 
regionale energiestrategie. Ik heb vier jaar de tijd 
om me daarin te verdiepen, zodat ik na de verkie-
zingen in 2022 als raadslid beslagen ten ijs kom. 
Maar ik weet niet hoe de toekomst eruitziet. 
Koggenland is nu een financieel sterke gemeente, 
maar hoe staan we er na de coronacrisis voor? 
We hebben nog weinig zicht op de omvang van de 
problemen voor mensen die door de crisis worden 
geraakt. Hoeveel steun kan de gemeente geven en 
wat doet het rijk?

Wat is uw favoriete plek in Koggenland en wat 
betekent deze plek voor u?
Dat zijn de meertjes: De Leijen in Hensbroek, De 
Weel in Obdam en de Ursemmerplas in Ursem. Als 
ik daar ben heb ik een vakantiegevoel. Je kan er 
heerlijk wandelen, het liefst doe ik dat met mijn 
hond Kenza. Wandelen is gezond en het geeft een 
gevoel van rust en ontspanning. 

Vraag van Nico Bijman: Marian komt uit de 
Wogmeer. Daar verzette een groep inwoners zich 
tegen de Biovergistingsinstallatie. 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?
Je moet als raadslid vaak wikken en wegen. Als een 
groot bedrijf zich hier bijvoorbeeld vestigt, heeft de 
gemeente daar baat bij. Maar als dat bedrijf zorgt 
voor veel groot verkeer op de weg, kan dat lokaal 
invloed hebben op de verkeersveiligheid. De raad 
moet in zo’n situatie een goede afweging maken 
en bij onenigheid overleggen, zodat uiteindelijk 
iedereen gelukkig is. 
Je kan niet altijd voor één persoon opkomen. Dat 
is wel eens vervelend, maar het raadswerk gaat om 
het algemeen belang.

In de volgende editie is Maikel Groot (CDA) aan het 
woord. Welke vraag wilt u aan hem voorleggen?
Maikel Groot woont in één van de kleine kernen 
binnen Koggenland, het dorp Zuidermeer. 
Tenminste zeven van de veertien kernen hebben 
geen enkele winkelvoorziening en andere voorzie-
ningen zijn vaak zo klein dat ze ternauwernood 
bestaansrecht hebben. Mijn vraag aan Maikel Groot 
is: Welke ambitie heb jij om je in te zetten voor 
toekomstbestendige dorpskernen en hun voorzie-
ningen?

Marian van Kampen (52) woont in de Wogmeer, 
samen met haar man Kees (54), haar dochter 
Lianne (22) en zoon Tino (20). Naast haar taken 
als fractievertegenwoordiger van GBK werkt 
ze bij de peuterspeelzaal en buitenschoolse 
opvang van Kindcentrum de Berk in Berkhout. 
In haar vrije tijd is ze actief bij Toneelvereniging 
DVV Wogmeer en houdt ze van wandelen, 
lezen en op stap gaan met vriendinnen.

Gemeenteraad in beeld
Marian van Kampen (GBK)

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 personen 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 personen waarschijnlijk 
niet meer woonachtig zijn op het adres waar zij in de BRP staan geregistreerd.
- R.M. Engel Velasquez Geboren 12-12-1999 
- S.C. Surdu                            Geboren 18-01-2003
- R.H. Pool                              Geboren 23-05-2002
- A.C.N. Surdu                       Geboren 23-02-2013
- M. Coicoiu                           Geboren 04-11-1974
- G.M. Surdu                         Geboren 14-05-1977
Deze personen 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 bovengenoemden, zien wij ons genoodzaakt om betrokkenen uit te schrijven uit de BRP als ‘vertrokken: Land 
Onbekend’. Dit heeft tot gevolg dat de personen niet meer als ingezetenen van Nederland staan ingeschreven. Hierdoor kan het recht op overheids-
voorzieningen die afhankelijk zijn van de inschrijving in Nederland, zoals uitkeringen, kinderbijslag, pensioen e.d. komen te vervallen.

Publicatie tot verkeersbesluit
Dat zij heeft besloten een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in te richten nabij de Torenburg in Obdam.
Dit besluit ligt ter inzage bij de afdeling Wonen en Ondernemen. 
Voor meer informatie over dit besluit verwijzen wij naar de website www.overuwbuurt.overheid.nl. 

Publicatie beleidsregels
Het college van burgemeester en wethouders van Koggenland heeft besloten om de ‘Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaatsen gemeente 
Koggenland 2020’ vast te stellen. Voor meer informatie over deze beleidsregels verwijzen wij naar ‘gemeenteblad’ via www.overheid.nl. 

Ontvangen aanvragen voor een omgevingsvergunning
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2020-HZ-0260 plaatsen dakopbouw Lijster 1, Obdam
2020-HZ-0261 vergroten woning Mijzerdijk 21, Ursem
2020-HZ-0259 uitvoeren activiteiten t.b.v. duikschool Poel 9A, Obdam
2020-HZ-0257 vervangen raamkozijn( dakopbouw) Nijenburglaan 26, Obdam
2020-HZ-0249 bouwen fietsenschuur/verplaatsen hek Slimtocht 12, Berkhout
2020-HZ-0252 plaatsen beschoeiing Tuinderij 29, Ursem
2020-HZ-0263 herstellen fundering stolp Noord-Spierdijkerweg 210, Spierdijk
2020-HZ-0264 plaatsen dakkapel Horstenburgstraat 5, Obdam
2020-HZ-0271 plaatsen veranda Tjalk 50, Obdam
2020-HZ-0273 plaatsen overheaddeur in bedrijfshal Breeuwhamer 21, De Goorn
2020-HZ-0272 verbouwen woning Westeinde 272, Berkhout
2020-HZ-0278 plaatsen damwand Westeinde 248, Berkhout
2020-HZ-0280 plaatsen schoeiing en grondkering Tuinderij 17, 23, 31 t/m 43 en Hooge Werffe 14, Ursem
2020-HZ-0284 bouwen woning De Leet 6A, Ursem
2020-HZ-0287 wijzigen woning Bosstraat 18, Obdam
Deze aanvragen zijn ontvangen, er kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
Zaaknummer  Activiteiten Perceel
2020-HZ-0133 uitbreiden woning Oprijlaan 28, De Goorn
2020-HZ-0187 wijzigen van de gevelbekleding Het Hoog 17, Avenhorn
2020-HZ-0149 realiseren groepsaccomodatie Walingsdijk 4, Ursem 
2020-HZ-0199 vergroten achterzijde woning Dagpauwoog 1, De Goorn
2020-HZ-0181 herstellen monumentaal pand Dorpsstraat 106, Obdam 
2020-HZ-0176 plaatsen schuttingspanelen Middeloo 32, Obdam 
2020-HZ-0147 bouwen woning Oosteinde 111, Berkhout 
2020-HZ-0202 plaatsen bredere dakopbouw ’t Ouwe Hof 10, Hensbroek
2020-HZ-0173 bouwen veranda, schuur en schutting Het Veer 40, Avenhorn
2020-HZ-0169 bouwen 2 onder 1 kap boerderij Zuid-Spierdijkerweg 82A, Spierdijk
2019-HZ-0562 bouwen woning Oosteinde 59, Berkhout 
2020-HZ-0227 legaliseren geplaatste blokhut Beekvliet 2, Obdam 
2020-HZ-0220 plaatsen van berging met carport Koningshof 39, Obdam 
2020-HZ-0241 plaatsen veranda en schutting Ammerdorfferstraat 37, Ursem
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar 

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 Adres / Plaats Omschrijving Status Ter inzage 
Wijzigingsplan Venneweg 3,  Venneweg 3, Berkhout Wijziging bestemming  Vastgesteld 29 mei t/m 9 juli 2020
Berkhout / NL.IMRO.1598.WPLG   Agrarisch naar Wonen-Stolp
Venneweg3-va01
    
Wijzigingsplan Wogmeer 4,  Wogmeer 4, Wijziging bestemming  Vastgesteld  29 mei t/m 9 juli 2020
Hensbroek /  Hensbroek  Agrarisch naar Wonen
NL.IMRO.1598.WPLGWogm4-va01

Via de e-mailservice of app van ‘Over uw buurt’ kunt u continu op de 
hoogte blijven van ontwikkelingen in uw wijk of buurt.

U ontvangt informatie over besluiten die direct invloed hebben op uw omgeving, zoals 
vergunningen, plannen en plaatselijke regelgeving. Daarbij kunt u zelf instellen welke 
berichten u ontvangt. ‘Over uw buurt’ bevat informatie van gemeente, provincie en 
waterschap. Sinds 1 september 2019 publiceert de gemeente Koggenland de officiële 
kennisgevingen en bekendmakingen digitaal op ‘Over uw buurt’. Via www.overuwbuurt.
overheid.nl kunt u zich abonneren op de e-mailservice of de app downloaden.

Over uw buurt Gaan mijn buren 
verbouwen?

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

e-mailservice & app
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Raadsvergaderingen
De eerstvolgende raadsvergadering is op 15 juni. 
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 
 7 t/m 13 juni 2020 Vrije periode
 14 t/m 20 juni 2020 Maag Lever Darm Stichting

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
Wij werken alleen op afspraak, ook voor het loket Burgerzaken. Zo voorkomen we 
wachttijden en kunnen wij u beter helpen. Maak een afspraak via www.koggenland.nl/
afspraak of bel (0229) 54 84 00. Een afspraak maken kan binnen onderstaande tijden:

 Maandag  09:00 - 19:00 uur   Dinsdag 09:00 - 16:30 uur
 Woensdag  09:00 - 16:30 uur   Donderdag 09:00 - 19:00 uur
 Vrijdag 09:00 - 12:00 uur
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Op 13 mei werden acht Cyber 
Agents digitaal gehuldigd door de 
Heemsteedse burgemeester Astrid 
Nienhuis en politievlogger Virgil 
de La Haye. In de game Hackshield 
hebben zij geholpen met het digitaal 
veiliger maken van hun gemeente. 
De game wordt gespeeld door 
kinderen tussen de 8 en 12 jaar oud. 
Twee van de beste spelers komen 
uit Koggenland: de zusjes Eva en 
Ilse Boumans bezetten om en om de 
eerste plek.

Heel fanatiek
“Onze moeder had op haar werk over het 
spel gehoord,” zegt Eva. “We zijn allebei heel 
fanatiek gaan spelen. Als iemand boven ons 
staat, gaan we meteen proberen meer punten 
te halen. Nu staan Ilse en ik steeds bovenaan, 
we wisselen elkaar af.” 

Oma kan nog veel leren
De makers van Hackshield wijzen de jonge 
spelers van de game op de gevaren van 
cybercriminaliteit. Als Cyber Agent lossen de 
spelers puzzels op, beantwoorden zij vragen en 
proberen ze hackers te slim af te zijn. Dat is erg 
leerzaam, zegt Eva: “We hadden op het nieuws 
wel eens gehoord over cybercriminaliteit, maar 
door het spel weten we nu veel meer.” En dat 
is niet alleen voor hen zelf nuttig. Ook anderen 
kunnen van hen leren, zegt Ilse: “Onze oma 
kan nog veel leren. Bijvoorbeeld hoe je sterkere 

wachtwoorden kan maken en hoe je phishing 
mails kan herkennen.”

Aanmelden
Op 13 mei werden de acht beste spelers 
tussentijds gehuldigd. Nienhuis en De La Haye 
riepen de spelers op nóg meer kinderen te 
vertellen over het leerzame spel. Wanneer 
de uiteindelijke winnaars officieel worden 
gehuldigd is nog niet bekend. Kinderen tussen 
8 en 12 jaar kunnen zich aanmelden voor de 
game via joinhackshield.nl. 

Gamen tegen 
cybercriminaliteit

Cyber Agents Ilse en Eva Boumans ontvingen 
de officiële Cyber Agent Badge voor hun 
hulp bij het digitaal veiliger maken van de 
gemeente.

In Ursem worden de laatste 24 
woningen van de eerste fase van 
het nieuwbouwplan De Tuinen 
afgerond. Naar verwachting worden 
alle woningen vóór de bouwvak 
opgeleverd. Op maandag 24 mei 
ontvingen de eerste bewoners hun 
sleutel. 

De sleuteloverdracht vond plaats in het 
bijzijn van aannemer HSB Bouw, ontwik-
kelaar Timpaan en wethouder Caroline van 
de Pol. Op gepaste afstand van elkaar vierden 
zij dit moment. Namens de gemeente wenste 
wethouder Van de Pol de (toekomstige) 
bewoners van De Tuinen veel woonplezier.

Kavels beschikbaar
Het nieuwbouwplan De Tuinen wordt gebouwd 
tussen Hoek Hoveniers en de Gabrielstraat. De 
eerste fase wordt rond de nieuwe weg tussen 
Geesterland en De Leet ontwikkeld en bestaat 
uit 32 woningen. Alle projectmatige woningen 

in de eerste fase van het plan zijn verkocht. Er 
zijn nog wel kavels beschikbaar.

Meer weten?
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op 
met Paulien Mol (medewerker Programma’s & 
Projecten) via telefoonnummer (0229) 54 84 59 
of mail naar p.mol@koggenland.nl.

Afronding 
nieuwbouwwoningen 
De Tuinen Ursem

Steun voor zelfstandig
ondernemers verlengd
Koggenland biedt maatwerk
De landelijke Tijdelijke 
overbruggingsregeling zelfstandig 
ondernemers (Tozo) krijgt een 
vervolg: de Tozo 2. De noodregeling 
voor zelfstandig  ondernemers 
wordt met drie maanden verlengd 
tot eind augustus. Aanvullend 
biedt de gemeente Koggenland 
ondernemers de mogelijkheid om, 
onder voorwaarden, de belastingen 
uitgesteld of gespreid te betalen.

Aangepaste voorwaarden
Naar verwachting kunnen steeds meer 
zelfstandig ondernemers de komende 
maanden weer aan het werk. Het kabinet 
wil de noodsteun geleidelijk afbouwen. Het 
uitgangspunt daarbij is dat de ondersteuning 
terechtkomt waar die het hardst nodig is. 

Tozo 2 aanvragen
Ondernemers die nu gebruik maken van de 
Tozo-uitkering kunnen deze verlengen als zij 
voldoen aan de voorwaarden van de vervolg-
regeling. Ook zelfstandigen die nog geen 
gebruik hebben gemaakt van de Tozo kunnen 
ondersteuning aanvragen als zij aan de 
voorwaarden voldoen. De Tozo 2 kan tot en 
met 31 augustus worden aangevraagd via de 
website van WerkSaam Westfriesland. 

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over het 
steunpakket op rijksoverheid.nl/tozo. 
Ga voor het aanvragen van de Tozo 2  
naar werksaamwf.nl.

Koggenland verleent maatwerk 
De gemeente Koggenland biedt een maatwerkoplossing voor ondernemers die door de 
coronacrisis problemen ondervinden met het betalen van de gemeentelijke belastingen 
en overige invorderingen. Wethouder Caroline van de Pol geeft aan dat de gemeente 
ondernemers wil ondersteunen waar dat nodig is. ”Door een bijdrage te leveren willen 
we voorkomen dat er structurele problemen ontstaan bij ondernemers die het nu moeilijk 
hebben,” zegt de wethouder. Ondernemers kunnen met de gemeente afspraken maken over 
het gespreid of uitgesteld betalen van de belastingen. Ondernemers die hiervan gebruik willen 
maken, kunnen een aanvraag indienen via koggenland.nl/maatwerkondernemers.

Vragen over maatwerkmogelijkheden?
Bent u ondernemer en wilt u meer informatie over de maatwerkmogelijkheden? Neem dan 
contact op met Loek Out via L.Out@koggenland.nl of telefoonnummer (0229) 54 83 02.


