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Nieuw college van Koggenland stelt zich voor

Portefeuilleverdeling 
Wethouder Rosalien van Dolder 
(VVD)
Omgevingstaken, economie, 
duurzaamheid, dierenwelzijn, 
recreatie en toerisme. 

Wethouder Bart Krijnen (VVD)
Financiën, Woningbedrijf, openbare 
ruimte, sport, verkeer, wegen en 
vervoer.

Wethouder Marian van Kampen 
(GBK)
Inkomensvoorzieningen, jeugd, zorg 
en voorzieningen, sociaal domein en 
volksgezondheid.

Burgemeester Monique Bonsen
Openbare orde en veiligheid, dienst-
verlening, algemeen bestuurlijke 
zaken, coördinatie van beleid, 
bedrijfsvoering, kunst, cultuur en 
ontwikkeling.

Van links naar rechts: burgemeester Bonsen, wethouder Van Kampen, wethouder Van 
Dolder en wethouder Krijnen.

De gemeenteraad van Koggenland heeft 
op 30 mei 2022 Rosalien van Dolder 
(VVD), Bart Krijnen (VVD) en Marian van 
Kampen (GBK) benoemd tot wethouder. 
De coalitie van Koggenland bestaat uit 
twee partijen: VVD en Gemeente 
Belangen Koggenland. 

Na een verslag van formateur Wim 
Groeneweg en een dankwoord aan hem 
van burgemeester Monique Bonsen, 
presenteerden Krijnen en Van Kampen 
het coalitieakkoord. 

Het nieuwe college bestaat uit 
burgemeester Bonsen en de drie fulltime 
wethouders. Gemeentesecretaris Erik van 
Wattingen, eindverantwoordelijke van de 
ambtelijke organisatie, staat het college 
ambtelijk bij.

Afscheid Win Bijman
Voordat tot de benoeming is overgegaan, 
is er op gepaste wijze afscheid genomen 
van Win Bijman. Hij is op 31 mei 
geïnstalleerd als wethouder in de 
gemeente Enkhuizen. Tijdens de 
raadsvergadering sprak burgemeester 
Bonsen waardering uit voor zijn enorme 
inzet voor de gemeente Koggenland. 

Nieuwe raadsleden
Vanwege de benoeming van de nieuwe 
wethouders en het vertrek van Bijman zijn 
vier vacatures in de raad ontstaan. Deze 
zijn ingevuld door Jeroen van der 

Op bezoek bij vluchtelingenopvang Scharwoude
Twee keer per week brengen jongeren-
werkers Simon Spel en Nick Ninteman 
een bezoek aan de centrale opvang-
locatie voor vluchtelingen in Scharwoude, 
waar momenteel ruim tachtig Oekraïners 
verblijven. De jongerenwerkers van de 
gemeente organiseren er activiteiten voor 
kinderen. Ondertussen proberen ze ook 
de ouders – voornamelijk moeders – zo 
goed mogelijk te helpen, met behulp van 
een vertaal-app.

“Dat is Ella,” zegt jongerenwerker Spel, 
wijzend naar een meisje van een jaar of 
acht, met een rode paardenstaart. Samen 
met drie leeftijdsgenoten speelt het 
meisje in een grote kantoorruimte die is 
ingericht als speelkamer. Naast een 
piano, een tafeltennistafel en een –
voetbalspel, liggen er verschillende 
soorten speelgoed verspreid over de 
ruimte. Alles is afkomstig van donaties. 
Op de muur staat ‘LOVE’ (liefde) en 
‘COURAGE’ (moed) geschreven in vrolijke 
graffiti-letters. Spel: “Ella is een 
ondernemend meisje. Ze is bij alle 
kinderen langsgegaan om tekeningen te 
verzamelen, die ze hier heeft 
opgehangen. Dat is zo leuk om te zien.”

Voetballen
De jongerenwerkers gaan sinds 
anderhalve week op bezoek bij de 
Oekraïense kinderen in Scharwoude. Op 
vrijdagen is ook sportcoördinator Kevin 
Vreeker van de gemeente aanwezig, 

samen met buurtsportcoach Wouter 
Snoek van Sportraad Koggenland.  Als 
het lekker weer is gaan ze met de 
kinderen naar buiten om te voetballen, 
binnen spelen ze (actieve) spelletjes. De 
activiteiten zijn zo laagdrempelig 
mogelijk. Ninteman: “Wij halen de 
kinderen niet op in de kamers. Als je dat 
doet lopen ze zo weer weg. Als we hier 
eenmaal zijn komen ze vanzelf naar ons 
toe.” En inderdaad, als de 
jongerenwerkers – gekleed in opvallend 
oranje trainingsjack – een tijdje aanwezig 

zijn wordt het steeds drukker in de 
recreatieruimte.

Communiceren
Ondertussen zorgen de moeders even 
verderop, in de voormalige bedrijfs-
kantine, voor het avondeten. Ze bakken 
pannenkoeken en bereiden groenten en 
vlees. Ook voor hen zijn Spel en 
Ninteman een laagdrempelig 
aanspreekpunt. “Ze stellen vragen die 
wij zo goed mogelijk proberen te 
beantwoorden. Bijvoorbeeld over 

Noordaa, Paul Wemer en Jack Stroomer 
voor de VVD. Patricia Hoven (GBK) is wel 
tot de raad toegelaten, maar wordt door 
haar afwezigheid in de eerstvolgende 
raad alsnog tot raadslid beëdigd.

sportvoorzieningen in de buurt. Om te 
communiceren gebruiken we de app 
Pryvit (Oekraïens voor ‘hoi, hoe gaat 
het?’, red.). Die app vertaalt gesproken 
taal van Nederlands naar Oekraïens en 
andersom.”

Hulp
Voor het beantwoorden van zorgvragen 
is maatschappelijk werker Mark van 
Pagee twee keer per week aanwezig in 
de centrale opvanglocatie. “Ik help hen 
bijvoorbeeld met vragen over werk, 
leefgeld en school en probeer zicht te 
krijgen op het welzijn van de bewoners. 
Het is voor mij belangrijk dat ik zichtbaar 
ben zodat ik een relatie kan opbouwen 
met de bewoners. Ik merk dat sommigen 
van hen steeds beter hun draai vinden. 
Dat zijn vooral mensen die je tegenkomt 
in de gemeenschappelijke ruimtes. Maar 
ik probeer ook contact te leggen met de 
mensen die ik niet zie. Dat zijn misschien 
wel juist degenen die hulp nodig 
hebben.”



Rookmelders vanaf 1 juli wettelijk verplicht
Vanaf 1 juli is het wettelijk verplicht dat er 
op elke verdieping in huis een rookmelder 
hangt. Met de slogan ‘Check – Koop – Plak’ 
roept de nationale brandweer alle 
inwoners van Nederland op om minimaal 
één werkende rookmelder op te hangen 
op elke verdieping in huis.

Het ophangen van rookmelders was nog 
nooit zo eenvoudig, verzekert Carolien 
Angevaren van Brandweer Nederland. 
‘De rookmelders van nu hebben vaak een 
plakker op de achterkant, waarmee je ze 

gemakkelijk kunt ophangen. Hoeveel 
rookmelders je nodig hebt in jouw 
thuissituatie kan je eenvoudig checken op 
de website www.rookmelders.nl. 
Rookmelders zijn er vanaf ongeveer 
16 euro. Die kosten zijn te overzien als je 
bedenkt dat veel rookmelders 10 jaar 
meegaan, zonder dat je batterijen hoeft te 
vervangen. Het maakt wonen absoluut 
een stuk veiliger.’

Tijd om te vluchten
Angevaren zegt dat er nog steeds mensen 

zijn die denken dat ze wel wakker worden 
van rook. Maar als jij slaapt, slaapt je neus 
ook. Een rookmelder maakt je wél wakker 
en daarom is-ie zo belangrijk. Je houdt 
meer kostbare tijd over om jezelf in 
veiligheid te brengen.’ De brandweer 
ervaart dagelijks het belang van goed 
werkende rookmelders in woningen. ‘De 
meeste slachtoffers vallen door het 
inademen van rook. Met het eenvoudig 
ophangen van rookmelders kun je veel 
ellende voorkomen.’

Winnaars Win je eigen watZr!
Bijna 250 inwoners van Noord-Holland 
deden afgelopen weken mee aan de 
prijsvraag Win je eigen watZr! Uit de 
inzendingen werden door hovenier Bram 
Engberts vier winnaars geselecteerd. 
Binnenkort gaat Engberts, die bekend is 
van het tv-programma Green Make Over, 
bij hen langs om hun watZr 
werkelijkheid te maken. 

Een groen dak, bloeiende planten en heel 
veel regentonnen. De jury onder leiding 
van Engberts moest een keuze maken uit 
tientallen verschillende ingezonden 
watZrs. Het belangrijkste criterium was 
dat het ingezonden idee een echte watZr 

Skeeleren en flessen inzamelen voor het goede doel
Op donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) 
organiseerde Jongerenwerk Koggenland 
de tiende editie van de jaarlijkse Goede 
Doelen Uitdaging. 45 jongeren tussen de 
12 en 18 jaar zetten zich in voor 
verschillende goede doelen, met 
uiteenlopende acties. Samen haalden ze 
een bedrag van bijna 3000 euro op.

“Ik ben blij dat we dit jaar eindelijk weer 
aan de slag konden,” zegt jongeren-
werker Nick Ninteman, die de Goede 
Doelen Uitdaging samen met zijn collega 
Simon Spel organiseerde. “Door corona 
kon de Goede Doelen Uitdaging de 
afgelopen twee jaar niet doorgaan. Dat 
is jammer, want er doen altijd tientallen 
jongeren aan mee.” 

Trots
Dit jaar hadden zeven groepen zich 

aangemeld om mee te doen. De groepen 
voerden activiteiten uit om geld in te 
zamelen voor goede doelen zoals KiKa 
en de voedselbank. Zo was er een groep 
die een skeelersponsortocht organiseerde 
en een groep die statiegeldflessen 
inzamelde. Nick is trots op de 
deelnemers. “Ze hebben erg hun best 
gedaan en mooie bedragen opgehaald.” 

Walibi
Als bedankje voor hun inzet gingen alle 
deelnemers de dag erna met de bus naar 
Walibi. “Daar hebben ze echt van 
genoten,” zegt Simon. “Ze mochten in 
het park hun eigen gang gaan. Via 
WhatsApp hielden we contact. Op de 
terugweg naar Koggenland merkte je dat 
de vermoeidheid toesloeg. Toen was 
iedereen een stuk rustiger. Al met al 
waren het twee fantastische dagen.”

Team Groen organiseerde een 
wandelsponsortocht van 35 kilometer, 
waarmee de vijf jongens uit De Goorn 
ruim 450 euro inzamelden voor de 
voedselbank.

Van 13 juni tot en met 1 juli verricht 
Liander kabelwerkzaamheden aan 
het Oosteinde in Berkhout. Hierdoor 
is de weg gestremd voor doorgaand 
verkeer, waaronder de bussen van 
Connexxion. De woningen in de straat 
zijn gewoon bereikbaar. 

Wegwerkzaamheden
Nadat Liander de kabelwerkzaam-
heden heeft afgerond, vervangt de 
gemeente het asfalt op het Oosteinde 
tussen de Hulkerweg en het viaduct 
bij de A7/Hoorn in Berkhout. Bij twee 
kruispunten plaatst de gemeente drie 
reflectiepunten in het wegdek die 
aangaan als het donker wordt en 
ervoor zorgen dat de slinger in de 
weg beter zichtbaar is. 

Veiligheid
Ook worden de fietssuggestiestroken 
verbreed met een halve meter, tot 1,70 
meter. Deze maatregel wordt 
genomen om de veiligheid op het 
Oosteinde te vergroten. De ervaring is 
dat gemotoriseerd verkeer langzamer 
gaat rijden wanneer fietsers meer 
ruimte innemen. Andere snelheid 
remmende maatregelen, zoals 
drempels en wegversmallingen, zijn 
niet mogelijk. Dat komt door de 
beperkte ruimte of doordat de 
maatregelen andere overlast 
veroorzaken, zoals geluid en trillingen.

Op dit moment is de exacte planning 
van de wegwerkzaamheden nog niet 
bekend. Hierover bericht de gemeente 
later dit jaar.

Vragen?
Mensen die vragen hebben over de 
kabelwerkzaamheden kunnen 
contact opnemen met projectleider 
Martijn van Santen van Liander via 
martijn.van.santen@alliander.com. 
Voor vragen over de 
wegwerkzaamheden is de gemeente 
Koggenland bereikbaar via 
verkeer@koggenland.nl. 

Werkzaamheden 
Oosteinde in 
Berkhout

Nieuwbouwwoningen Dubbelspoor 
Obdam toegewezen
Op 17 mei zijn achttien nieuwbouw-
woningen aan het Dubbelspoor in 
Obdam via een loting toegewezen aan de 
nieuwe eigenaren. Met maar liefst 264 
inschrijvingen was er veel animo voor het 
plan. Van de achttien woningen zijn er 
dertien toegewezen aan inwoners van 
Koggenland.

Met dit resultaat is wethouder Rosalien 
van Dolder tevreden. “De toewijzing aan 
voornamelijk inwoners van Koggenland 
komt waarschijnlijk door grotendeels 
lokaal te adverteren. Daar ben ik erg blij 

mee. Daarnaast wachten we met smart op 
een akkoord voor het wetsvoorstel dat 
het mogelijk maakt om 50 procent van de 
huurwoningen en 50 procent van de 
koopwoningen onder de € 350.000 toe te 
wijzen aan eigen inwoners. Dus minister 
Hugo de Jonge: opschieten!”

Van bedrijfsgrond naar koopwoningen
Op 15 juni 2020 nam de gemeenteraad 
een motie aan, waarin zij het college 
opdracht gaf om de bedrijfsgrond aan het 
Dubbelspoor in Obdam te gebruiken voor 
de bouw van betaalbare koopwoningen. 

Naar verwachting start de bouw oktober 
2022 en is het plan medio 2023 gereed. 
Voor de woningen geldt een 
zelfbewoningsplicht van drie jaar.

was: een kleine, simpele actie in of rond 
het huis, die het risico op wateroverlast, 
watertekort en hittestress kan verkleinen 
of bijdraagt aan een schoon riool. 

Winnende watZrs
Uiteindelijk koos Engberts voor de 
volgende watZrs: Mevrouw Lange uit 

Hippolytushoef krijgt een geveltuintje bij 
haar woning, bij de heer De Vries uit 
Zaanstad wordt zijn balkon omgetoverd 
tot een groene oase, mevrouw Groen uit 
Heemskerk krijgt een kleine waterton om 
water op te vangen voor vogels en 
insecten en mevrouw Van Gerven uit 
Grootebroek krijgt een groene coolspot 
in haar tuin, zodat zij niet binnen hoeft te 
zitten als het warm is buiten. 

WatZr wordt werkelijkheid
Binnenkort komt het team van Bram 
Engberts bij de winnaars langs om hun 
watZr werkelijkheid te maken. Engberts: 
“Ik was overweldigd door het grote 

aantal inzendingen. Vergroenen van tuin 
of balkon leeft echt onder de mensen. We 
gaan video’s maken van het aanbrengen 
van de watZrs, zodat ook andere mensen 
zien hoe je met een kleine, simpele actie 
wateroverlast, watertekort en hittestress 
kan verkleinen en je tegelijkertijd meer 
kunt genieten van je tuin.”

3D-impressie van de nieuwbouwwoningen 
van het type ‘Irma’



Info en Agenda
Raadsvergaderingen
De eerstvolgende raadsvergadering vindt plaats op 20 juni 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 15 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 08:30 – 19:00 uur
 Vrijdag  08:30 -  12:00 uur

Donderdag 09:00 - 19:00 uur
Vrijdag gesloten

^

,

Officiële publicaties         8 juni 2022 

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

Publicatie tot verkeersbesluit
Dat zij heeft besloten om tijdens de kermis Grosthuizen toestemming te verlenen om 
een deel van Grosthuizen gesloten te verklaren voor het verkeer, op 2 en 3 juli van 
14.00 uur tot 23.00 uur.
Dit besluit ligt ter inzage bij de afdeling Wonen en Ondernemen. Voor meer 
informatie over dit besluit verwijzen wij naar de website www.overheid.nl/berichten-
over-uw-buurt. 

Publicatie tot verkeersbesluit
Dat zij heeft besloten om tijdens de wielerronde, die gehouden wordt op 10 juli 2022, 
toestemming te verlenen om een deel van de Dorpsstraat, de Handelskade en de Dokter 
Lohmanstraat in Obdam gedeeltelijk gesloten te verklaren voor het verkeer. Op de van 
Wassenaerstraat in Obdam geldt een gedeeltelijk parkeerverbod. De geslotenverklaring 
en het parkeerverbod gelden op 14 juli van 8.00 – 19.00 uur. Dit besluit is gepubliceerd 
op de website www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad

Ontvangen aanvragen voor een omgevingsvergunning
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2022-001298 verbouw appartementen complex T. van der Meerstraat 55-75,
  Scharwoude
2022-001297 plaatsen dakkapel Kanteel 58, De Goorn
2022-001295 verbouw stolp en nieuwbouw schuur Berkmeerdijk 14, Obdam
2022-001292 renoveren 44 woningen Dr. Lohmanstraat 23 t/m 109, 
  Obdam
2022-001278 dempen sloot Dorpsweg 78, Oudendijk
2022-001330 realiseren gebouw voor huisvesting Hulkerweg 10, Berkhout
 van personen      
2022-001318 realiseren bed & breakfast Zuidermeerweg 25, Zuidermeer
2022-001316 renoveren 44 woningen Dr. Lohmanstraat 23 t/m 109, 
  Obdam
2022-001315 aanleggen in-/uitritten van Wassenaerstraat 15 t/m 19, 
  Obdam
2022-001313 vervangen raamkozijn Alver 23, Avenhorn
2022-001303 realiseren inpandig balkon Westeinde 303, Berkhout
2022-001299 uitbreiden woning Damvecht 1, Obdam
2022-001307 bouwen veranda Dorpsweg 9, Oudendijk
Deze aanvragen zijn ontvangen, er kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2022-001072 aanleggen uitrit Zuid-Spierdijkerweg 57, 
  Spierdijk
2022-001006 wijzigen bestemmingsplan bedrijf  Baarsdorpermeer 9, Zuidermeer
 naar wonen 
2022-001023 plaatsen kleine windturbine Lutkedijk 44, Spierdijk
2022-001236 plaatsen dakkapel Schouw 21, Obdam
2022-000919 bouwen woning Ruijtersstraat 1A, Ursem
2022-000695 realiseren opbouw op bestaande  Dirk Kampstraat 16, 
 aanbouw Scharwoude   
2022-001237 plaatsen dakkapel Anemonenstraat 10, Obdam
2022-000904 wijzigen bedrijfshal Uitgang 4, Ursem
2022-001160 vergroten schuurtje Rondeel 3, De Goorn 
2022-001297 plaatsen dakkapel Kanteel 58, De Goorn
2022-001244 plaatsen van een zijraam Kloet 78, Obdam 
2022-001264 bouwen veranda met berging Tuinderij 31, Ursem
2022-000903 bouwen 22 woningen  Spierland 21-31, Weijland 2-16,
 (aanvullende opties) Bronland 1-15, Spierdijk 
2022-001194 verbouwen woning en wijzigen  Dorpsstraat 120, Obdam
 bestemming   
2022-001228 bouwen veranda Spierland 19, Spierdijk 
2022-001116 vervangen dakkapel en carport Drechterlandsedijk 18, Ursem 
2022-001313 vervangen raamkozijn Alver 23, Avenhorn 
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide voorbereidingsprocedure)
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2021-002028 uitbreiden van het kinderdagverblijf  Wogmeer 2b, Hensbroek
 De Koggenpurkies 
De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet gewijzigd.
Beroep: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Verleende evenementenvergunningen
De afgelopen periode zijn de volgende vergunningen verleend::
Datum evenement Activiteiten Locatie
10 t/m 12 juni 2022 Kermis Zuidmeer Zuidermeer
18 en 19 juni 2022 Hensbroek Aktief Hensbroek
25 juni 2022 Vijverhofdag  WC Vijverhof
25 en 26 juni 2022 Lustrumfeest Judoclub Hensbroek Hensbroek
9 juli 2022 Carnavalsoptocht Ursem Ursem 
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Rijbewijs verlengen kan nu ook online
De gemeente Koggenland maakt het voor 
inwoners van Koggenland makkelijker om 
hun rijbewijs te verlengen. Sinds 1 juni kan 
dat online, via de website van de RDW. 

Online aanvragen is alleen mogelijk voor 
het verlengen van het rijbewijs of om 
uitbreiding van categorieën aan te vragen. 
Wie voor het eerst een rijbewijs aanvraagt, 
moet hiervoor nog wel naar het 
gemeentehuis. 

Pasfoto
Om het rijbewijs online te kunnen 

verlengen, is een pasfoto nodig die is 
gemaakt bij een erkende fotograaf of 
fotocabine. Een overzicht van erkende 
fotografen en fotocabines is te vinden op 
www.rdw.nl/locatiewijzer. De fotograaf of 
fotocabine verstuurt de foto digitaal naar 
de RDW. Daarna kan met DigiD een 
aanvraag worden ingediend via de website 
van de RDW. Na twee werkdagen kan het 
rijbewijs worden opgehaald in het 
gemeentehuis. Voor het ophalen moet een 
afspraak worden gemaakt via 
www.koggenland.nl/afspraak of 
(0229) 54 84 00.


