
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.

Op vakantie? Ga wijs op reis  
De zomer van 2020 wordt vanwege 
het coronavirus anders dan we gewend 
zijn. Met vakantie gaan is dit jaar 
minder vanzelfsprekend. Voor wie 
toch gaat, luidt het advies: bereid u 
goed voor en informeer uzelf. Kijk op 
nederlandwereldwijd.nl/reizen voor 
actuele informatie en advies.

Vaarroute gestremd 
De doorgaande vaarroute is gesloten 
ter hoogte van Kerkebuurt 186 in 
Berkhout. De brug die hier over het 
water loopt is niet veilig. Daarom 
kunnen boten er tijdelijk niet 
onderdoor varen. De brug is afgesloten 
en de vaarroute eindigt vanaf beide 
kanten op dit punt. De gemeente werkt 
samen met de provincie, die eigenaar 
is van de brug, aan een zo spoedig 
mogelijke en veilige oplossing.
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Grens startersleningen omhoog

Goed nieuws voor starters op de woningmarkt: de gemeenteraad heeft 
besloten om de grens voor de startersleningen te verhogen. Waar de 
starterslening voorheen kon worden aangevraagd tot een koopsom  
van € 186.792, is dat bedrag nu verhoogd naar € 248.000.

Door de starterslening te verhogen vergroot de gemeente de kansen voor starters op de woningmarkt.

Wethouder Caroline van de Pol legt uit: 
“De starterslening kan onder voorwaarden 
worden verstrekt aan starters, om het gat 
te dichten tussen het bedrag dat ze nodig 
hebben voor de aanschaf van een woning en 
het bedrag dat ze van de bank kunnen lenen. 
Alleen mensen die voor het eerst een woning 
kopen in Koggenland, komen in aanmerking 
voor de lening. Bijvoorbeeld: een starter wil 
een woning kopen van € 230.000, maar kan 

maar € 200.000 bij de bank lenen. De overige 
benodigde € 30.000 euro kan dan eventueel 
vanuit een starterslening via de gemeente 
worden gefinancierd. Starters die een woning 
kopen tot aan het bedrag van € 248.000, 
kunnen aanspraak maken op een starters-
lening. Voorheen lag deze grens op  
€ 186.792. De woningmarkt is echter veranderd, 
er is bijna geen huis meer te koop onder dit 
bedrag. Door de grens te verhogen, doet de 

gemeenteraad een stap richting starters op de 
woningmarkt. De mogelijkheden worden voor 
hen vergroot.”

De hoogte van de lening is maximaal € 40.000. 
De starterslening is de eerste drie jaar rente- en 
aflossingsvrij. De gemeenteraad heeft de grens 
voor de starterslening vastgesteld op 80% van 
de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) grens. 
Dit grensbedrag fluctueert. Op dit moment is 
80% van deze grens € 248.000. Dit kan in de 
toekomst hoger of lager worden. 

Meer informatie en voorwaarden vindt u op 
koggenland.nl/starterslening. 

Overtreders in horeca riskeren boete
De gemeente Koggenland heeft 
de afgelopen weken meerdere 
signalen van horecaondernemers 
ontvangen dat met name 
jongeren zich niet houden aan de 
coronaregels. Horecaondernemers 
blijven zelf verantwoordelijk voor 
de maatregelen met betrekking 
tot het coronavirus. Als klanten 
echter weigeren zich aan de regels 
te houden, dan gaat de gemeente 
helpen door handhavers in te 
zetten.

De gemeente Koggenland trekt samen op 
met horecaondernemers, jongerenwerkers 
en handhavers om de situatie in horecagele-
genheden te verbeteren. Jongerenwerkers 
gaan in gesprek met de jeugd over het naleven 
van de maatregelen. Horecaondernemers 
kunnen een melding doen bij de gemeente 

zodra klanten zich niet aan de maatregelen 
houden. Burgemeester Jan Franx stuurt er 
dan een handhaver op af. 

Wangedrag
De burgemeester draait er niet omheen: 
“De tijd van waarschuwen is voorbij. 
Ieder heeft zijn verantwoordelijkheid te 
nemen. Wangedrag wordt bestraft met 
een boete. Het kan dus zijn dat klanten in 
een horecagelegenheid een boete krijgen. 
Alleen samen krijgen we dit virus onder 
controle.”
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Gemeente start inwonerspanel
De gemeente Koggenland start een inwonerspanel, onder 
de naam ‘Koggenland Spreekt’. Als lid kunnen inwoners 
invloed uitoefenen op de kwaliteit van de leefomgeving, de 
gemeentelijke dienstverlening, beleid en projecten.

De panelleden kunnen hun mening geven over bijvoorbeeld de openbare 
ruimte, duurzaamheid en woningbouwprojecten. Zij horen als eerste de 
uitkomst van onderzoeken en wat de gemeente daarmee doet. Deelname 
aan het inwonerspanel is gratis en kost weinig tijd. 

Burgemeester Jan Franx: “Inwoners willen graag meedenken en de 
gemeente wil graag weten wat inwoners vinden, zodat de acties en 
besluiten van de gemeente aansluiten bij de wensen van de inwoners. 
Met een inwonerspanel kan dat op een snelle manier. Het past bij deze 
tijd, waarin veel inwoners online zijn. De privacy van elke deelnemer is 
gewaarborgd. Uit ervaring weet ik dat een inwonerspanel een toegevoegde 
waarde is. Inwoners kunnen al op verschillende manieren meedenken met 
de gemeente en dit inwonerspanel is een mooie aanvulling daarop. Wij 
hopen dan ook op veel panelleden.”

Hoe kunt u meedoen? 
Om deelnemers te werven, ontvangt een grote groep inwoners een uitnodi-

gingsbrief op het huisadres. Iedere persoon vanaf 
16 jaar, die in de gemeente woont, werkt en/of 
onderneemt, kan meedoen. Inwoners kunnen zich 
aanmelden via koggenlandspreekt.nl. Panelleden 
ontvangen gemiddeld vier keer per jaar een korte 
vragenlijst. Zij kunnen zelf beslissen of ze aan een 
onderzoek meedoen of niet.  

Eerste onderzoek
Deelnemers die zich aanmelden op  
koggenlandspreekt.nl ontvangen binnen enkele 
dagen een link naar het eerste onderzoek. In 
dit onderzoek worden zij gevraagd naar hun 
mening over het dorp waar zij wonen en welke 
onderwerpen aan bod zouden moeten komen in het 
panel. 

Liever meedoen per post? 
Op papier meedoen kan ook. 
Neem dan contact op met Moventem, het 
onderzoek- en adviesbureau dat het panel beheert, 
via telefoonnummer (0575) 76 02 27.

In Koggenland geen geweld 
tegen boa’s 

Onlangs voerden Buitengewoon opsporingsambtenaren 
(boa’s) in een aantal steden actie tegen het geweld waarmee 
ze te maken krijgen. Aanleiding was de mishandeling 
van collega’s in IJmuiden op Hemelvaartsdag. De boa’s in 
Koggenland hebben nog niet te maken gehad met geweld. 
“Uiteindelijk staan veiligheid en gezondheid centraal voor 
al onze inwoners, waarin mishandeling geen plaats heeft”, 
aldus boa Jos Seinen.

Jos is inmiddels een bekend gezicht in de gemeente, vooral bij ondernemers. 
Al weken is hij bijna dagelijks op straat te vinden. “Mensen vinden het 
eigenlijk vooral fijn als ik langs kom”, zegt Jos. “Vooral ondernemers.  
Het geeft ze de kans om te checken of ze het goed doen, of ze de regels 
goed hebben begrepen. We overleggen over wat wel en niet kan. 
Ondernemers tonen veel bereidheid om aanpassingen te doen op basis van 
de regels. Die regels veranderen vrij snel, dus er wordt heel wat flexibi-
liteit verwacht van de ondernemers. Deze crisis is voor ons allemaal een 
leerschool. Wat vandaag mag, kan morgen weer anders zijn.”

Hetzelfde geldt  voor de agrarische bedrijven in de gemeente, 
waar Jos geregeld op bezoek gaat. “Ook daar voer ik goede 
gesprekken en maken we duidelijke afspraken. Soms krijgen 
werknemers er taken bij vanwege de coronaregels. In alle 
gevallen krijgen de werknemers er een verantwoordelijkheid 
bij: afstand houden, handen wassen en thuis blijven bij klachten. 
Zowel de ondernemers als de werknemers tonen over het 
algemeen de bereidheid om dit op te pakken,” aldus Jos. 

Ook op scholen lijken de regels goed nageleefd te worden, 
waarbij voornamelijk gekeken wordt of ouders voldoende 
afstand van elkaar houden. De afgelopen weken ontving de 
gemeente van horecagelegenheden signalen dat de regels daar 
niet altijd worden nageleefd. Toch is Jos vooral positief. “De 
meeste inwoners van Koggenland doen echt hun best. Dat zag ik 
ook bij de opening van de horeca en met name op de terrassen. 
De ondernemers, de medewerkers én de meeste klanten houden 
zich aan de regels. Ik heb een groot respect voor de mensen die 
werken in de horeca, omdat ze er ondanks de moeilijke omstan-
digheden het beste van proberen te maken.”

Op 10 juni hebben wethouder Caroline van de Pol 
en de leden van de Sportraad een overeenkomst 
ondertekend, waarin afspraken staan om samen 
te werken aan een toekomstbestendige en vitale 
sportomgeving in Koggenland. Dat deden zij 
op de op de middenstip van het hoofdveld van 
omnivereniging St. George in Spierdijk. Drie 
jeugdteams van St. George gaven daarna het 
knallende startsein voor de samenwerking, door 
samen juichend door een spandoek te rennen. 
Symbolisch voor de teamgeest en energie van de 
Sportraad.

De Sportraad bestaat uit inwoners die zich inzetten voor 
een sportief Koggenland. Zij gaan onder andere aan de slag 
met het uitvoeren van het Sportakkoord Koggenland. Dit 
met het doel te zorgen voor vitale verenigingen én om het 
mogelijk te maken dat iedereen kan sporten en bewegen. Een 
Buurtsportcoach ondersteunt de Sportraad hierbij.

Ambities Sportraad
Voorzitter Piet Nell: “We willen de verenigingen levendig en 
vitaal houden en mensen die nu niet bewegen of sporten, 
laten ontdekken dat zij veel plezier en winst voor de 
gezondheid kunnen behalen als ze dit wel doen. Als Sportraad 
willen we een verbindende en stimulerende factor zijn, ik en 
de leden van de Sportraad pakken die rol graag op.”

Samenwerking is belangrijk voor succes
“Het is echt een grote stap voor alle clubs en verenigingen in 
Koggenland,” zegt wethouder sport Caroline van de Pol. “De 
sportverenigingen toekomstbestendig maken door profes-
sioneel en vindingrijk samen te werken, is bijzonder. Het 
Rijk en de gemeente stellen geld beschikbaar om dit goed 
te kunnen doen en professioneel te begeleiden. Ik heb er 
veel vertrouwen in dat dit sportief Koggenland goed zal 
ondersteunen.”

Sportakkoord voor alle clubs en verenigingen
Ruim 40 vertegenwoordigers van (sport)verenigingen, 
clubs, sportlocaties, vakdocenten en maatschappelijke 
partijen zijn sinds eind 2019 betrokken bij het maken van 
het Sportakkoord. Het Sportakkoord wordt later dit jaar 
gepresenteerd aan Koggenlandse clubs, verenigingen, 
instanties en andere betrokkenen.

Knallende start 
voor samenwerking 
Sportraad en gemeente

De gemeente Koggenland heeft twee nieuwe Automatische 
Externe Defibrillatoren (AED’s) geplaatst in Spierdijk en 
Obdam. Deze AED’s zijn 24 uur per dag beschikbaar om acute 
hulp te bieden bij een hartstilstand. Wethouder Welzijn & 
Zorg Win Bijman activeerde de door de Rotary geschonken 
AED’s, samen met Peter Franssen en Barbara Wasch van Rotary 
Koggenland.

Door het intoetsen van een pincode nam wethouder Win Bijman de AED aan 
de Nijenburglaan 19 in Obdam in gebruik. Het apparaat is geschonken door 
de Rotary, evenals de AED aan de Noordspierdijkerweg 137 in Spierdijk. “We 
wilden de opbrengst van ons jaarlijkse driedaagse Filmfestival ‘FF Koggenland’ 
graag lokaal besteden aan iets dat voor iedereen waardevol kan zijn,” zegt 
Peter Franssen van de Rotary. “Met de aanschaf van deze AED’s is dat gelukt. 
Doordat de gemeente de buitenkasten en het onderhoud financiert, leveren 
we samen een bijdrage aan de hartveiligheid in onze gemeente.”

Kostbare tijd
Wethouder Bijman reageert verheugd: “Ik ben blij dat de dekking van AED’s 

binnen onze gemeente nu nóg beter is. En ook 
met het feit dat de gemeenteraad extra budget 
heeft vrijgemaakt, om voor alle AED’s een nieuwe 
buitenkast met digitale pincode aan te schaffen. 
Daardoor kunnen ze sneller ingezet worden dan met 
een sleutelkast. Dat scheelt kostbare tijd.”

Vrijwilligers
Binnen de gemeente hangen 53 AED’s. Daarvan 
worden er 37 beheerd door de gemeente en 16 AED’s 
zijn eigendom van ondernemers of particulieren. Dat 
zij deze AED’s 24 uur per dag beschikbaar stellen 
waardeert wethouder Bijman enorm. “Zij hebben 
een belangrijke bijdrage in de goede dekking in 
onze gemeente,” zegt Bijman. “Maar met de AED’s 
alleen zijn we er nog niet. Het is ook belangrijk 
dat er aan elke buurt-AED voldoende vrijwilligers 
zijn gekoppeld, die bij een hartstilstand kunnen 
reanimeren. Ik roep inwoners met een geldige 
reanimatiediploma dan ook op om zich aan te 
melden bij HartslagNu.” 

HartslagNu
Wanneer iemand in de buurt een hartstilstand krijg, 
ontvangen vrijwilligers die zich hebben aangemeld bij 
HartslagNu een oproep om eerste hulp te verlenen. 
Het gaat dan zowel om reanimatie als om het 
gebruik van de AED. Ook de AED’s zijn in het oproep-
systeem aangemeld, zodat snel duidelijk is welke AED 
beschikbaar is in de buurt van het slachtoffer. Ga voor 
meer informatie en de mogelijkheid tot registreren 
naar hartslagnu.nl/burgerhulpverlening.

Meer weten? 
Wilt u weten waar in Koggenland een AED hangt? 
Kijk dan op koggenland.nl/aed. Meer informatie  
over Rotary Koggenland is te vinden op 
rotarykoggenland.nl.
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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 Maikel Groot van het 
CDA aan het woord.

Wat was het mooiste moment in uw carrière als 
fractievertegenwoordiger?
Bij de laatste verkiezingen was ik betrokken bij 
het opstellen van het verkiezingsprogramma van 
de fractie. Na de uitslag hebben we een coalitie 
gevormd met de VVD en Welzijn Koggenland. In 
het coalitieprogramma zie je veel onderwerpen 
terug uit ons programma, waaronder punten die ik 
belangrijk vind, zoals de aanleg van snel internet en 
een uitbreiding van de recreatiemogelijkheden. 

Het werk van een fractievertegenwoordiger gaat 
niet alleen over rozen. Wanneer kon u door de 
grond zakken?
Ik vond het concept van de Regionale Energie 
Strategie (RES) teleurstellend. Er zijn veel inspraak-
mogelijkheden geweest, waarbij we goede input 
hebben gekregen van inwoners. De wensen van de 
inwoners waren duidelijk: geen zonneweides op 
landbouwgrond en plaats windturbines niet op het 
land maar in het IJsselmeer. Van die input zie je in 
het concept weinig terug.

Raadsleden moeten compromissen sluiten en 
rekening houden met beperkende factoren. Wat 
zou u doen met volledige vrijheid en een onbeperkt 
budget?
Ik zou meer wandel- en fietspaden willen 
aanleggen. We hebben een prachtige groene 
gemeente. Het zou zo mooi zijn als we meer van 
de natuur konden genieten. Vooral nu, tijdens de 
coronacrisis, is er veel behoefte aan recreatiemoge-
lijkheden dichtbij huis. Daarnaast zou ik veel meer 
bomen willen planten in de gemeente. 

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? 
Ik denk dat de gemeente nog heel veel geheimen 
voor mij heeft. Afgelopen jaar heb ik meegedaan 
met het Rondje Zuidermeer, waarbij we op de fiets 
langs bedrijven en inwoners in het dorp gingen. Dat 
was erg leuk en leerzaam. Ik was verbaasd over de 
hoeveelheid boeiende verhalen die je kan vinden 
achter de voorgevels. Zo vertelden de bewoners van 
het voormalige stoomgemaal in het Noordermeer 
hoe zij het oude gemaal hebben verduurzaamd en 
omgebouwd tot een woonhuis. En een veehouder 
die zijn eigen zuivel langs de weg verkoopt, vertelde 
vol passie waarom hij heeft gekozen voor jersey-
koeien. Dat zijn verhalen van mensen die bijna 
mijn buren zijn. Voor een raadslid of fractieverte-
genwoordiger is het belangrijk dat je weet wat er 
gebeurt in de gemeente. Tegelijkertijd is het werk 
zo breed en gebeurt er zo veel dat je nooit alles kan 
weten.
 
Wat is uw favoriete plek in Koggenland en wat 
betekent deze plek voor u?
Thuis. Ik kan me goed vermaken met klussen en in 
de tuin bezig zijn. Of met een rondje op de fiets 
door de polders. Dat geeft me veel voldoening. Ik 
hou van lekker bezig zijn en het hoofd leeg maken – 
studderen op z’n Westfries gezegd. Onze gemeente 
leent zich daar goed voor. 

Vraag van Marian van Kampen: Maikel Groot woont 
in één van de kleine kernen in Koggenland: het 
dorp Zuidermeer. Tenminste zeven van de veertien 
kernen hebben geen enkele winkelvoorziening. 
Andere voorzieningen 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 voorzieningen?
De kleine dorpen hebben actieve verenigingen en 
inwoners die heel goed weten wat nodig is om de 
leefbaarheid en vitaliteit te waarborgen. De raad 
heeft vooral een faciliterende functie. Als inwoner 
van Zuidermeer was ik zelf bijvoorbeeld betrokken 
bij een doe-team, dat snel internet wilde realiseren. 
Na overleg met de gemeente heeft de raad dat 
gefaciliteerd. Hetzelfde geldt voor een groep uit 
Spierdijk, die zich inzette voor woningen voor 
jongeren. Ook dat is door de raad gefaciliteerd. De 
dorpen weten waar de zere plekken liggen en de 
gemeente moet maatwerk bieden. De inwoners van 
Zuidermeer vinden een dorpshuis en verenigingen 
veel belangrijker dan een winkel. Er is dus geen 
standaardoplossing.

In de volgende editie is Tinda Kuijper (WK) aan het 
woord. Welke vraag wilt u aan haar voorleggen?
Tinda is bezig met haar tweede raadsperiode, eerst 
als raadslid en nu als fractievertegenwoordiger. Ik 
wil graag van Tinda weten wat haar afwegingen zijn 
om fractievertegenwoordiger te worden in plaats 
van raadslid. En wat zijn de verschillen?

Maikel Groot (49) woont in Zuidermeer, samen 
met zijn vrouw Yvonne (45) en zoons Devin (17) 
en Milan (14). Hij werkt als software engineer 
en houdt in zijn vrije tijd van fietsen en klussen 
in en om het huis.

Gemeenteraad in beeld
Maikel Groot (CDA)

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.
- E. Leeuwerik Geboren 14-12-1956 
- M. van Amersfoort Geboren 20-11-1973
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 om het verlengede van de Kersengaard in De Goorn aan te wijzen als (brom) fietspad.
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. 

Ontvangen aanvragen voor een omgevingsvergunning
Zaaknummer Activiteiten  Perceel
2020-HZ-0292 realiseren tijdelijk woonruimte in schuur De Kolk 2A, Ursem
2020-HZ-0290 uitbreiden garage  Dorpsstraat 32, Obdam
2020-HZ-0295 wijzigen voorgevel/dak  Julianaweg 8, Hensbroek
2020-HZ-0289 plaatsen dakkapel  Kanteel 55, De Goorn
2020-HZ-0294 plaatsen dakopbouw op garage  Koevinkje 1, De Goorn
2020-HZ-0288 plaatsen beschoeiing  Landrust 7, Spierdijk
2020-HZ-0297 realiseren in-/uitrit  Pieter Grootstraat 1, De Goorn
2020-HZ-0296 vervangen kozijnen in voorgevel  Bosstraat 18, Obdam
2020-HZ-0302 realiseren camping, realiseren Bed & Breakfast Noord-Spierdijkerweg 202, Spierdijk
 en plaatsen zonnepanelen         
2020-HZ-0299 plaatsen beschoeiing  Zuidertuin 2 t/m 12, Ursem
2020-HZ-0298 bouwen woning  Bobeldijk 1A, Berkhout
2020-HZ-0301 plaatsen dakkapel  Tulpenstraat 8, Obdam
2020-HZ-0300 vernieuwen dak  Dorpsstraat 122A, Obdam
2020-HZ-0303 bouwen woning  Dorpsvaart 15, De Goorn
2020-HZ-0309 verplaatsen paardenmestopslag  Hofland 2A, Obdam
2020-HZ-0312 realiseren dakopbouw  Trilgras 5, De Goorn
2020-HZ-0313 realiseren woning met gedeeltelijk Bed & Breakfast Westeinde 242, Berkhout
Deze aanvragen zijn ontvangen, er kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
Zaaknummer  Activiteiten  Perceel
2020-HZ-0184 bouwen tijdelijk woonunit  Kathoek 17, Avenhorn 
2020-HZ-0207 plaatsen dakkapel  ’t Ouwe Hof 40, Hensbroek
2020-HZ-0185 plaatsen fiets-/voetgangersbrug  naast De Goorn 4, De Goorn 
2020-HZ-0194 plaatsen reclamescherm  Kleine Wijzend 2, Berkhout
2020-HZ-0208 vervangen handelsreclame  nabij Dwingel 13, De Goorn 
2020-HZ-0100 bouwen huisvesting voor logies  Noorderbrug 5, Obdam 
2020-HZ-0214 uitbreiden woning  Kerkweg 9, Obdam 
2020-HZ-0230 vervangen dakkapel  Drechterlandsedijk 18, Ursem,
2020-HZ-0287 wijzigen woning  Bosstraat 18, Obdam 
2020-HZ-0174 vervangen schuur  Ammerdorfferstraat 17, Ursem 
2020-HZ-0076 aanleggen 2 loopbruggen  Dorpsbos, Avenhorn 
2020-HZ-0119 uitbreiden woning  Beatrixlaan 16, Avenhorn
2020-HZ-0205 veranderen bestaande uit-/inrit  Wieder 25A, De Goorn 
2020-HZ-0217 realiseren Bed & Breakfast  Baarsdorpermeer 1, Zuidermeer
2020-HZ-0237 verbouwen woning  Noordgouw 3, Ursem
2020-HZ-0243 vestigen ademcoachpraktijk  De Goorn 85, De Goorn 
2020-HZ-0234 bouwen van bijgebouwen  Veldhuizerweg 4B, Berkhout
2020-HZ-0248 vestigen Bed & Breakfast  Spierdijkerweg 120, Spierdijk
2020-HZ-0259 uitvoeren activiteiten t.b.v. duikschool Poel 9A, Obdam 
2020-HZ-0263 herstellen fundering stolp  Noord-Spierdijkerweg 210, Spierdijk 
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar 

Verleende collectevergunningen
De afgelopen periode zijn de volgende vergunningen verleend:
Datum collecte Vereniging/ stichting Locatie
29 november  Stichting Kerk in Actie Koggenland
tot 5 december 2020  

Koggenland vroeger en nu

In Spierdijk is de afgelopen decennia veel veranderd. 
Zoek op onderstaande foto’s de overeenkomst(en).
Foto’s: ansichtkaartenberkhout.nl

Spierdijk, omstreeks 1985 Spierdijk, 2017
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Raadsvergaderingen
De eerstvolgende raadsvergaderingen zijn op 22 en 29 juni. 
De vergaderingen zijn 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 
 21 t/m 27 juni 2020 Rode kruis
 28 juni t/m 4 juli 2020 Vrije periode

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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Aangiftes tegen 
WhatsApp-fraude
De afgelopen maand zijn er in 
de gemeente Koggenland acht 
aangiftes gedaan tegen WhatsApp-
fraude. Zes inwoners twijfelden 
aan de echtheid van de berichten 
en hebben geen geld overgemaakt. 
Twee inwoners hebben dit wel 
gedaan. 

Bij fraudepogingen via WhatsApp kan het 
gaan om een appje, dat afkomstig lijkt van 
een familielid of een goede vriend, met het 
verzoek even geld voor te schieten. Het gaat 
vaak om een volwassen zoon of dochter, die 
dringend geld nodig heeft en belooft het snel 
weer terug te betalen. In werkelijkheid komt 
het appje van een oplichter die zich voordoet 
als de zoon of dochter.

Zeer geraffineerd
De oplichters gaan daarbij zeer geraffineerd 
te werk. Eerst laten ze via een app weten een 
‘nieuw telefoonnummer’ te hebben, compleet 
met profielfoto van de persoon van wie ze 
de identiteit gebruiken. Deze foto hebben ze 
van social media gehaald, evenals informatie 

over familierelaties en hoe mensen elkaar 
aanspreken.

Maak dus nooit geld over op basis van een 
app of mail alleen. Kan uw ‘familielid’ of 
‘vriend’ niet bellen maar wel appen? Vraag 
dan een gesproken berichtje te sturen. Zo 
kunt u horen of u werkelijk met hem of haar 
te maken heeft.  Maak ook afspraken met uw 
familie over hoe u elkaar benadert, mocht er 
zich werkelijk een (financiële) noodsituatie 
voordoen. Spreek bijvoorbeeld af dat u nooit 
alleen via WhatsApp of een andere berichten-
dienst om geld zult vragen, maar dat er altijd 
sprake zal zijn van live contact.

COLOFON Redactie: Afdeling Communicatie gemeente Koggenland I Fotografie: Gemeente 
Koggenland, Rodi Media I Ontwerp: LassooyDesign BNO Wormerveer I Advertenties: Rodi 
Media (0226) 33 33 11 e-mail koggennieuws@rodi.nl I Uitgever: Rodi Media bv, Broek op 
Langedijk, telefoon, (0226) 33 33 11 Druk: Rodi Rotatiedruk bv Broek op Langedijk (0226) 33 
33 11 I Verspreiding: Rodi Verspreiding bv, Broek op Langedijk (0226) 33 10 20 I Oplage: 9.500 
stuks I Koggennieuws verschijnt 26 keer per jaar. Heeft u klachten over de verspreiding kunt u 
contact opnemen met Rodi Verspreiding (0226) 33 10 20.

De politie en boa’s (buitengewoon 
opsporingsambtenaren) surveilleren 
de komende weken extra op 
brugspringers. In de zomermaanden 
komt het geregeld voor dat 
jongeren van een brug af springen. 
Dit is gevaarlijk en verboden. De 
brugspringers riskeren een boete van 
€ 140.

Politieagenten en boa’s weten uit ervaring dat 
veel jongeren op zoek zijn naar een adrena-
linestoot en de gekste dingen doen om op 
te vallen bij hun vrienden. Daarbij worden 
de risico’s nog wel eens uit het oog verloren. 
Het gevaar van het springen van bruggen 
wordt veroorzaakt door passerende boten, de 
stroming van het water en voorwerpen die 
op de bodem liggen. Daarnaast ondervinden 
omwonenden geregeld overlast van de 
zwemmende jeugd en van brugspringers.

Politiecontrole  
op brugspringers

Eén loket voor 
psychische klachten 
door corona
De gevolgen van de coronacrisis zijn 
voelbaar voor iedereen: emotioneel 
en mentaal eist de uitbraak van het 
coronavirus zijn tol. Daarom heeft 
het RIVM in samenwerking met het 
Nationaal Psychotrauma Centrum 
ARQ één online loket geopend 
waar mensen terecht kunnen 
met psychische klachten die zijn 
veroorzaakt door het coronavirus: het 
Informatie- en Verwijscentrum (IVC) 
COVID-19. 

Voor wie?
Het Informatie- en Verwijscentrum COVID-19 is 
er voor iedereen, maar specifiek voor diegenen 
voor wie de gevolgen van het coronavirus een 
zware emotionele belasting vormt. Denk hierbij 
aan mensen die zelf het virus onder de leden 
hebben gehad, zorgverleners, mensen die hun 
inkomen zien teruglopen en mensen die in een 
kwetsbare positie zitten. Het RIVM biedt één 
loket waar iedereen betrouwbare informatie 
kan vinden over mentale gezondheid tijdens 

het coronavirus. Ook wordt verwezen naar de 
juiste hulp-, zorg- en dienstverleners, zodat 
iedereen makkelijk de weg weet te vinden naar 
betrouwbare ondersteuning.

Hoe lang?
De gevolgen van het virus zullen nog een 
behoorlijke tijd gevoeld worden. Daarom is 
het IVC COVID-19 voor tenminste twee jaar 
actief. Op basis van de actuele behoeften in de 
nasleep van de crisis wordt de inhoud en vorm 
aangepast.

Wat is een IVC?
Een Informatie- en Verwijscentrum (IVC) is een 
digitaal loket waar informatie en diensten voor 
getroffenen bij elkaar wordt gebracht.  
Het IVC COVID-19 is specifiek gericht op het 
omgaan met de mentale gevolgen van de 
coronacrisis. Iedereen kan hier terecht voor 
betrouwbare informatie en verwijzing naar 
betrokken diensten. Het IVC COVID-19 is te 
vinden op rivm.nl/ivccorona


