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Steun voor horeca en minima

Koggenland kort

Gemeentehuis 
11 juni toch geopend 

Inwoners van Koggenland die voor ver-
lenging van hun rijbewijs moeten wor-
den gekeurd, kunnen zich op woens-
dag 16 juni en woensdag 14 juli 
medisch laten keuren in De Brink in 
Obdam. Een medische keuring is nodig 
voor automobilisten van 75 jaar of ou-
der, voor mensen met een groot rijbe-
wijs (C/D/E) en voor mensen die om 
medische redenen een afspraak moe-
ten maken van het CBR. Een afspraak 
maken kan via de website 
www.regelzorg.nl of via de afspraken-
lijn van RegelZorg: (088) 23 23 300 
(bereikbaar tijdens kantooruren).

In de vorige editie van Koggennieuws 
meldden wij dat het gemeentehuis op 
vrijdag 11 juni gesloten zou zijn, van-
wege grootschalig technisch onder-
houd. Dit onderhoud is uitgesteld. 
Daarom is het op 11 juni toch mogelijk 
het gemeentehuis (op afspraak) te be-
zoeken.

Rijbewijskeuring

De gemeente biedt Koggenlandse mini-
ma een voucher aan die zij kunnen be-
steden bij lokale horecagelegenheden. 
Hiermee wil de gemeente de horecaon-
dernemers steunen én een extraatje bie-
den aan inwoners met een laag inkomen. 
Op dinsdag 1 juni zorgden wethouders 
Rosalien van Dolder en Win Bijman er 
persoonlijk voor dat de vouchers met de 
post werden verzonden.

Inwoners die in de doelgroep vallen, ont-
vangen per volwassene een voucher ter 
waarde van € 30. Voor inwonende kinde-
ren ontvangen zij per kind een voucher 
ter waarde van € 20. De vouchers zijn te 
besteden bij verschillende horecagele-
genheden in Koggenland en geldig tot 
en met 31 december 2021. “De vouchers 
maken het voor onze inwoners die wei-
nig te besteden hebben mogelijk om ook 
eens zorgeloos te genieten van een hapje 
en drankje bij onze Koggenlandse hore-
ca,” zegt wethouder Bijman. “Ik gun het 
hen om na deze moeilijke tijd iets te heb-
ben om naar uit te kijken en van te ge-
nieten. Daarom ben ik blij dat we dit 
kunnen aanbieden en dat we zo iets 
kunnen beteken voor de horeca én de 
inwoners.”

Creatief
Wethouder Rosalien van Dolder prijst de 
Koggenlandse horeca: “Het is mooi om 

te zien dat veel horecaondernemers uit 
onze gemeente meewerken aan deze 
actie. Zo kunnen wij als gemeente onze 
middelen inzetten voor twee groepen 
tegelijk. Ik merk ook dat ondernemers 
direct enorm creatief worden. Er worden 
bijvoorbeeld arrangementjes voor onze 
vouchers bedacht. Dat geeft veel energie 
en plezier.” 

Samenwerking
De gemeente heeft bij het vormgeven 
van deze actie samengewerkt met de 
lokale horeca en met Koninklijke Horeca 
Nederland. Het benaderen van de onder-
nemers en het overleggen van de moge-
lijkheden en werkwijze is met ondersteu-
ning van Koninklijke Horeca Nederland 
gerealiseerd. Ook de beide wethouders 
waren actief betrokken bij de actie.

Samenkomen voor bingo en beweging
Op vrijdag 4 juni kwamen bewoners van 
Omring-locatie De Oever in Spierdijk bij-
een om samen te bewegen en bingo te 
spelen. Aanleiding was de Nationale Bal-
kon Beweegdag, een initiatief van het 
Nationaal Ouderenfonds. Het gezamen-
lijke trainen van lichaam en geest bleek 
niet alleen goed voor de gezondheid, het 
bracht ook veel plezier. 

In woninglocatie De Oever wonen in to-
taal 55 ouderen. Een deel van hen heeft 
dementie of een verstandelijke beper-
king. Daarnaast is er een groep bewoners 
zonder zorgbehoefte. Zij wonen zelfstan-
dig in de aanleunwoningen. Van de 55 
bewoners meldden 34 mensen zich aan 
voor de Balkon Beweegdag. “Een goede 
opkomst,” zegt organisator Helga Over-
boom van Omring. Overboom zegt dat 
dit soort activiteiten belangrijk zijn voor 
ouderen: “Het is wetenschappelijk bewe-
zen dat mensen langer zelfstandig kun-
nen functioneren als zij voldoende bewe-
gen. Met de fysieke oefeningen zorgen 
we voor het lichaam. Daarnaast doen we 
een paar rondes bingo voor de nodige 
hersenbeweging.” Naast de mentale en 
fysieke inspanning is het samenzijn vol-
gens Overboom minstens zo belangrijk. 
“Door corona zien we dat er steeds meer 
vereenzaming optreedt bij de bewoners. 

Dit is een ideaal moment om weer eens 
samen te komen, natuurlijk op een veili-
ge afstand van elkaar. Veel van onze be-
woners hebben hier echt naar uitgeke-
ken.” Wethouder Win Bijman was 
namens de gemeente aanwezig. Hij sprak 
de deelnemers toe: “Gezond leven be-
gint bij gezond eten en voldoende bewe-

Wethouders Win Bijman en Rosalien van Dolder zorgden er persoonlijk voor dat de horeca-vouchers met de post werden verzonden.

gen. Dat geldt ook voor ouderen. Daar-
om steunt de gemeente Koggenland dit 
initiatief van harte. Ik ben blij dat het nu 
met corona de goede kant op gaat en 
dat er binnenkort weer meer van dit 
soort activiteiten mogelijk zijn, ook hier 
bij De Oever.”

Naast fysieke beweging was er ruimte voor hersentraining, in de vorm van bingo. 



Zilveren penning voor redders in nood 
Op vrijdag 28 mei heeft locoburgemees-
ter Win Bijman een zilveren penning uit-
gereikt aan Kees van der Velden uit 
Wognum en Marco van de Kamp uit Arn-
hem. Zij ontvingen de onderscheiding 
voor het redden van een automobiliste, 
die met haar auto te water was geraakt.  
  
Deze penning en oorkonde werd hen aan-
geboden door de Koninklijke Maatschap-
pij tot Redding van Drenkelingen (KMRD). 
Traditiegetrouw wordt de penning uitge-
reikt in de gemeente waar de reddingsac-
tie heeft plaatsgevonden. In dit geval 
raakte een automobiliste langs de N194 
ter hoogte van De Goorn van de weg en 
kwam met haar auto in het water. Zij kon 
haar auto niet meer zelfstandig verlaten. 
Dankzij het snelle handelen van Van der 
Velden en Van de Kamp, werd zij gered 
uit haar benarde situatie. 

Waardering
Tijdens de uitreiking sprak locoburge-
meester Bijman zijn waardering uit voor 
het moedige optreden van de mannen: 
“Het is heel knap dat u zo snel heeft ge-
handeld en dat het u samen is gelukt de 

automobiliste te redden. Ik voel me ver-
eerd dat ik deze zilveren penning mag uit-
reiken en dat ik u op deze manier kan be-
danken, namens de KNBRD en onze 
gemeente.” Bert Meerstadt, die namens 
de KMRD aanwezig was, benadrukte: 
“Beide mannen zijn bescheiden over hun 
daad en dat siert hen. Door op dat mo-
ment direct hulp te bieden hebben zij wel 
het verschil gemaakt en een leven gered.”

De Raad aan het woord

Rick Nooij

CDA Koggenland

r.nooij@raad-koggenland.nl

Rick Nooij 
(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.    

Het is inmiddels ruim een week terug 
dat Kermis Ursem is geweest. We kun-
nen constateren dat het rumoerig is 
verlopen. Inwoners spreken mij aan 
met ongeveer het gevoel van: had het 
nou zo gemoeten? En dat is op twee 
manieren: had het nou gemoeten, die 
noodverordening en dat strenge optre-
den? Maar ook: had dat nou gemoe-
ten, dat provoceren en slopen? Hoe het 
ook zij, de zomer ziet er weer beter uit. 
Qua weer, maar ook qua versoepelin-
gen. 

Zullen we een aantal kermissen over-
doen op een later moment, maar dan 
gewoon gezellig in de kroeg en ook 
wat leuks voor de kids? Zowel de ker-
misexploitanten, als de horecaonder-
nemers en de inwoners snakken naar 
wat vrijheid en blijheid. 

En eerlijk gezegd zou ik het ook wel 
weer fi jn vinden om raadsvergaderin-
gen fysiek te houden. Bovendien kun-
nen we dan de koffi emomenten, die 
onze partij organiseert, weer gewoon 
voeren. Hopelijk sluit je een keer aan!?

Overigens, nu ik toch je aandacht heb, 
wil ik je wat vragen. Wil je meedenken 
over duurzaamheid/(jeugd)zorg/wo-
ningbouw/lokale initiatieven/[zelf in-
vullen] én wat betekenen in de lokale 
politiek? Neem dan eens contact op 
met een raadslid naar eigen keuze en 
laat je stem niet alleen gelden tijdens 
verkiezingen! 

Gaat het je tijd kosten? Ja, natuurlijk. 
Maar dat doe je vaak voor je omge-
ving, je medemens of naasten. Dan 
kost het relatief weinig tijd, omdat het 
zo enorm veel oplevert voor anderen.

Bel, app, schrijf of mail naar: 
06-13646478 / Drechterlandsedijk 7, 
Ursem / r.nooij@raad-koggenland.nl. 

Dankbaar
Van der Velden en Van de Kamp zijn blij 
met de penning. “Maar,” zo zegt Van der 
Velden, “wij zijn vooral heel blij dat het 
ons gelukt is om de mevrouw te redden.” 
Van de Kamp is het ermee eens en vult 
aan: “Wij zijn ook de brandweer dank-
baar, zij hebben ons destijds heel goed op-
gevangen op de kazerne.”

Grootschalig jongeren-onderzoek
GGD Hollands Noorden doet een groot-
schalig onderzoek naar de gezondheid en 
leefstijl van jongvolwassenen: de Jong-
volwassenenmonitor. Inwoners tussen de 
16 en 25 jaar kunnen meedoen aan het 
onderzoek door een online-vragenlijst in 
te vullen. 

In de vragenlijst komen de volgende the-
ma’s aan bod: gezondheid (psychisch en li-
chamelijk), welzijn, gebruik van genotmid-
delen, seksualiteit, (gevolgen van) corona, 
beweging, eenzaamheid, mantelzorg en 
fi nanciën. Het invullen kost ongeveer 15 
minuten. Het onderzoek wordt uitge-
voerd in opdracht van de zeventien ge-
meenten in de regio en het programma 
‘In Control of Alcohol & Drugs’. 

Meedoen
Deelname aan de Jongvolwassenmonitor 
staat open voor alle inwoners van Noord-
Holland-Noord, Zaanstreek-Waterland, 
Amsterdam-Amstelland en Flevoland in de 
leeftijd van 16 tot en met 25 jaar. Mee-
doen aan het onderzoek gebeurt ano-

niem. Alle deelnemers maken kans op een 
bol.com-waardebon van € 10,- (winkans 1 
op 10) of één van de tien Bluetooth-spea-
kers ter waarde van € 160. Meedoen aan 
het onderzoek kan tot eind juli, via de 
website www.jvmonitor.nl. 

Resultaten
De resultaten van dit onderzoek zijn be-
langrijk voor gemeenten, GGD en andere 
organisaties die zich richten op de ge-
zondheid en het welzijn van jongvolwas-
senen. De organisaties gebruiken de infor-
matie bij het nemen van beleidsbeslissin-
gen voor of over jongeren, zodat beleid 
zo goed mogelijk aansluit op de leefwe-
reld en de behoeften van deze groep. Het 
gaat hierbij over onderwerpen als party-
drugs, geestelijke gezondheidszorg, sek-
sueel risicogedrag en schulden. Vanuit het 
programma ‘In Control of Alcohol en 
Drugs’ is er specifi eke behoefte aan infor-
matie over het gebruik van alcohol en 
drugs onder jongeren vanaf de leeftijd 
van ongeveer 16 jaar. 

J

o

n

g

v

o

l

w

a

s

s

e

n

e

n

g

e

z

o

c

h

t

!

Voor een onderzoek

naar de gezondheid

en lifestyle van

16 t/m 25 jarigen uit de

regio Noord-Holland

Noord, Zaanstreek-

Waterland, Amsterdam-

Amstelland en Flevoland!

Vul de vragenlijst in opwww.JVmonitor.nl enwin te gekke prijzen!

ongvolwassenenmonitor
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Tegemoetkoming bij inkomensverlies
Door de coronamaatregelen zijn er on-
dernemers en inwoners die hun werk 
niet of deels kunnen uitoefenen. Dit 
leidt tot inkomensverlies. De Tijdelijke 
Ondersteuning Noodzakelijke Kosten 
(TONK) ondersteunt mensen die nood-
zakelijke kosten daardoor niet meer 
kunnen betalen. De maximale tege-
moetkoming bedraagt € 450 per 
maand.

De TONK geldt vanaf 1 januari 2021, 
dus de eerste maanden kunnen met te-
rugwerkende kracht worden aange-
vraagd. De regeling loopt tot en met 
30 juni 2021. Aanvragen kunnen tot en 

Meer informatie
Voor vragen en overige informatie zijn de 
onderzoekers bereikbaar via 
onderzoeksbureaunhn@ggdhn.nl.

Locoburgemeester Win Bijman overhandigde de zilveren penning aan Kees van der 

Velden (links) en Marco van de Kamp voor hun moedige optreden.

met 31 juli 2021 worden ingediend. De 
hoogte van de tegemoetkoming is afhan-
kelijk van de specifi eke situatie. De 
TONK-uitkering kan worden aange-
vraagd voor de periode waarin onder-
steuning nodig is. Dit hoeft dus niet de 
gehele periode van januari tot en met 
juni te zijn.

Richtlijnen
Om in aanmerking te komen voor de 
TONK gelden de volgende richtlijnen:
• Het inkomen is door de coronamaatre-

gelen met minimaal 30% gedaald;
• Het (gezins)inkomen komt niet boven 

160% van de bijstandsnorm uit;

• Het (gezins)vermogen komt niet 
boven de vermogensgrens uit;

• Noodzakelijke woonkosten zoals de 
hypotheekrente, huur of kosten 
voor gas, water en licht kunnen niet 
betaald worden.

Aanvragen
Het aanvraagformulier en verdere in-
formatie over de TONK is te vinden op 
www.koggenland.nl/tonk.



Raadsvergaderingen
De eerstvolgende raadsvergadering is op 28 juni. De vergadering is online te 
volgen via raad.koggenland.nl.

Welstand
De komende (online) vergadering van de Welstandscommissie vindt plaats op 
17 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 on-
dernemersspreekuur. 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

Offi ciële publicaties 10 juni 2021

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 perso-
nen 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 geko-
men dat de onderstaande personen waarschijnlijk niet meer woonachtig zijn op het 
adres waar zij in de BRP staan geregistreerd.

- J.P. Lipner Geboren op 27 november 2001
- M. Bouma  Geboren op 1 april 1996
- J. van Haren Geboren op 2 juli 1992

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 betrokke-
nen 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. Hier-
door kan het recht op overheidsvoorzieningen die afhankelijk zijn van de inschrijving 
in Nederland, zoals uitkeringen, kinderbijslag, pensioen e.d. komen te vervallen.

Ontvangen aanvragen voor een omgevingsvergunning
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2021-000261 plaatsen zonnepanelen Dobber 25, Obam
2021-000275 plaatsen dam met duiker Verlaatsweg 50, Spierdijk
2021-000280 vergroten dakkapel Dorpsweg 32, Hensbroek
2021-000290 aanpassen brandcompartimentering Vijverhof 9, Avenhorn
2021-000292 vervangen beschoeiing Kerkebuurt 191, Berkhout
2021-000281 aanleggen dam en duiker nabij Zuidspierdijkerweg
   82A in Spierdijk
2021-000291 bouwen overkapping aan garage Glashaver 1, De Goorn
2021-000295 plaatsen dakkapel met verhoogde nok Boterstraat 23, Obdam
2021-000299 aanleggen rijbak voor paarden Dorpsweg 106, Oudendijk
2021-000321 aanpassen voorgevel Dorpsweg 83, Oudendijk
2021-000327 bouwen woning                               Zomerdijk 15, Oudendijk
2021-000334 bouwen schuur met overkapping Bloementuin 7, Goorn
2021-000341 Inpandige opslag  De Leet 95, Goorn
2021-000342 plaatsen deurluifel Midddeloo 7, Obdam

Deze aanvragen zijn ontvangen, er kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2020-HZ-0677 realiseren van inpandige huisvesting Julianastraat 21A, 
 voor 16 arbeidsmigranten  Avenhorn
       
2021-HZ-0192 bouwen van een stolpboerderij  Kwakelweg 3, Hensbroek
2021-HZ-0126 bouwen van 20 woningen  Spierland, Spierdijk
2021-HZ-0166 realiseren van een aanbouw aan   Noorddijkerweg 1 A, 
 rechter zijgevel     Ursem
2021-HZ-0156 bouwen van een loods   Dorpsweg 9, Hensbroek 
2021-000102 vergroten van de woning  Overdorpstraat 48,  
      De Goorn
2021-000068 plaatsen trafostation   Breeuwhamer 21,  
      De Goorn
2021-000061 bouwen van een schuur   Grutto 31 (naast), Ursem
2021-000073 realiseren generatiewoning  Gemaalweg 6, Hensbroek
2021-000234 2e inritvergunning   Kerkweg 13, Obdam
2021-000280 vergroten dakkapel   Dorpsweg 32, Hensbroek
2021-000056 uitbreiden woning   Kerkebuurt 230, Berkhout
2021-000295 plaatsen dakopbouw met verhoogde nok Boterstraat 23, Obdam

Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Huisnummers:
Burgemeester en Wethouders hebben besloten de volgende huisnummers 
vast te stellen:

D21.005571 12-5-2021 Bobeldijk 1C1, Berkhout
D21.005864 20-5-2021 Dorpsstraat 84B t/m F, Obdam
D21.006257 25-5-2021 Akkerland 1,3 1641 MD, Bronland 6,8 1641 MA, 
  Spierland 1-9 (oneven), 2-20 (even), 24, 26 1641 ME, 
  Spierdijk
D21.006588 25-5-2021 Kwakelweg 3, 1711 RC, Hensbroek
D21.006589 27-5-2021 Gemaalweg 6A, Hensbroek  

Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

IRONMAN zoekt vrijwilligers

De wereldberoemde triatlonwedstrijd 
IRONMAN komt dit jaar van 24 tot en 
met 26 september naar Westfriesland. 
De organisatie is op zoek naar vrijwil-
ligers, bij voorkeur mensen uit de re-
gio.

Tijdens het wedstrijdweekend vinden 
meerdere IRONMAN-wedstrijden 
plaats. Het spektakelstuk van het 
weekend is de IRONMAN 70.3 op 
zondag: 1,9 kilometer zwemmen in de 
haven van Hoorn en het Markermeer, 
90 kilometer fi etsen door zeven 
Westfriese gemeenten en 21,1 
kilometer hardlopen door het 
historische Hoorn.

Vergoeding
De organisatie zoekt in totaal 350 

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

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

vrijwilligers voor hulp bij onder andere 
de registratie van atleten, de 
zwemstart, de wisselzone, de fi nish en 
op het hele parcours. Individuele 
vrijwilligers kunnen met hun inzet 
korting verdienen op een startbewijs. 
Voor stichtingen en verenigingen is 
een vergoeding beschikbaar gesteld. 
Die is dit jaar wellicht extra welkom 
vanwege het wegvallen van inkomsten 
door het coronavirus. Indien een 
vereniging of stichting zich aanmeldt 
komt dit ten goede aan de clubkas. 

Aanmelden als vrijwilliger
Ga voor het aanmeldingsformulier en 
voor meer informatie naar de website 
www.ironman.com/im703-
westfriesland of mail naar 
ironmannedvolunteers@gmail.com.


