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Gratis fiets-APK voor inwoners Koggenland

‘Veiliger fietsen tot je 100ste’

Koggenland kort

Alle sportverenigingen 
op één website 
Sportraad Koggenland heeft alle 
Koggenlandse sportverenigingen over-
zichtelijk op één website geplaatst, 
met daarbij het sportaanbod voor jong 
en oud. Van handbal tot biljarten en 
van koersbal tot bootcamp. Het volle-
dige overzicht is te vinden op 
www.sportraadkoggenland.nl/
verenigingen. Sportraad Koggenland 
ondersteunt (sport)verenigingen 
en –clubs in Koggenland. De Sportraad 
werkt in opdracht van de gemeente 
Koggenland.

Op dinsdag 15 juni is het programma 
‘Doortrappen’ gestart in Koggenland, 
Medemblik en Opmeer. De drie gemeen-
tes bieden inwoners tot 30 juni een gra-
tis fiets-APK bij diverse fietsenwinkels. 
De Koggenlandse wethouder Jan Hou-
tenbos deed de aftrap van het program-
ma, door zijn dienstfiets te laten keuren. 
Met ‘Doortrappen’ willen de gemeentes 
ouderen de mogelijkheid bieden veilig te 
blijven fietsen. 

“De dienstfiets van de wethouder is met 
een fiets-APK gecontroleerd en alles was 
in orde”, zegt Bart de Haas van Team 
Sportservice. Als bewijs ontving de ver-
keerswethouder een certificaat, met de 
vijftien veiligheidspunten waarop de fiets 
is gecontroleerd. Wethouder Houtenbos 
is erg enthousiast over het programma, 
dat de oudere fietser bewust moet ma-
ken van fietsveiligheid en de mogelijkhe-
den die hij zelf heeft om met een veiliger 
gevoel te blijven fietsen. De slogan is dan 
ook: ‘Veiliger fietsen tot je 100ste’. 

Fietshelm
Twee jaar geleden kocht de wethouder 
zelf een fietshelm. Op een gladde dag 
ging hij onderuit met de fiets en hoorde 

hij zijn hoofd kraken. Hij besloot in het 
vervolg een helm op te doen. “In het be-
gin was het een beetje lastig, omdat an-
dere mensen het niet doen. Maar ik koos 
voor mijn eigen veiligheid. Het is mooi 
om te zien dat het bij wielrenners al wel 
geaccepteerd wordt en dat mensen el-
kaar erop aanspreken”, aldus wethouder 
Houtenbos. 

Gratis fiets-APK
Inwoners van de gemeente Koggenland 
kunnen hun fiets tot 30 juni gratis laten 
nakijken bij Lenting Tweewielers in Aven-
horn en bij Profile Obdam. Niet alleen 
voor de hand liggende aspecten, zoals 
verlichting, worden gecontroleerd. Maar 
ook bijvoorbeeld de stroefheid van de 
trappers, de bandenspanning en de za-
delhoogte. Een APK duurt ongeveer tien 
minuten, inclusief gratis advies. 
Meer informatie en tips zijn te vinden op 
www.doortrappen.nl.

In gesprek met… Gert Toes
Burgemeester Monique Bonsen gaat 
iedere maand voor Koggennieuws in ge-
sprek met een Koggenlander. Dit keer is 
dat Gert Toes uit Bobeldijk. Toes werkt 
als geestelijk verzorger in het Dijklander 
Ziekenhuis: dankbaar werk in een zware 
periode.

Bonsen: “Wij komen allebei niet uit de re-
gio. Wat bracht jou naar Koggenland?”
Toes: “Ik ben voor de liefde in deze regio 
komen wonen, eerst in Hoorn. Op een ge-
geven moment wilden mijn partner en ik 
ruimtelijker wonen. Zo kwamen we in de 
Bobeldijk terecht. Hier wonen we in een 
pand dat voorheen een café was. We wo-
nen er heerlijk.”

Bonsen: “Als geestelijk verzorger werk je 
in een team van vijf in het Dijklander Zie-
kenhuis. Wat heb jij betekend voor men-
sen tijdens de coronacrisis?”
Toes: “Voor een groot aantal mensen 
hebben we veel kunnen betekenen. We 
bezochten de coronapatiënten en we 
hebben een luisterlijn opgericht. De 
naasten van patiënten vroegen we om 
persoonlijke foto’s op te sturen, omdat 
ze zelf niet op bezoek mochten komen. 
Die foto’s hebben we in de kamers opge-
hangen. Daarnaast boden we stervensbe-
geleiding aan en nabestaandenzorg en 

hebben we een herdenkingstuin inge-
richt.”

Bonsen: “Konden jullie ook iets beteke-
nen voor de medewerkers?”
Toes: “Ja, op iedere afdeling was er een 
peer-supporter. Dat zijn collega’s met er-
varing als zorgverlener, die getraind zijn 
om te coachen. Zij hielpen de medewer-
kers om het werk los te laten als het tijd 
was om naar huis te gaan. Dat kan door 
simpele vragen te stellen, zoals ‘wat ga je 
vanavond eten?’”

Bij de aftrap van het programma ‘Doortrappen’ ontving wethouder Jan Houtenbos een 

certificaat van Bart de Haas van Team Sportservice, als bewijs dat zijn fiets volledig 

gecontroleerd en in orde is.

Bonsen: “We krabbelen met elkaar uit de 
crisis. Heb jij vanuit jouw professie een tip 
voor de komende periode?”
Toes: “Ik hoop dat we niet meer die hec-
tiek van voor de pandemie terugkrijgen. 
Dat we wat meer rust houden in het le-
ven. En dat mensen begrip blijven houden 
voor de druk in de zorg, die nog niet over 
is. Ik raad mensen aan om goed uit te 
checken uit deze situatie. Om vakantie te 
nemen als dat kan.”
Bonsen: “Dat lijkt me een uitstekend ad-
vies. Ik hoop dat je daar zelf binnenkort 
ook aan toekomt. Hartelijk dank voor dit 
gesprek en voor je inzet in je werk.”
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Week voor de Gezonde Jeugd
Van 3 tot en met 11 juni organiseerde de 
gemeente Koggenland diverse activitei-
ten in het kader van de Week voor de 
Gezonde Jeugd. Van webinars over 
gezond broodbeleg en het belang van 
water drinken tot steentjes zoeken voor 
een gratis zwembadkaartje.  
  
De belangstelling voor de activiteiten 
was groot. Zo namen meer dan vijfhon-
derd ouders deel aan de webinar ‘Je pu-
ber online’, waarin praktische tips wer-
den gegeven over internetgebruik en het 
maken van afspraken. De webinar ‘Elk 
kind verdient een gezonde start!’ werd 
bijgewoond door ruim negentig mede-
werkers van kinderopvang en gastouder-
bureaus uit Koggenland en omliggende 
gemeentes. De pedagogisch medewer-
kers deden inspiratie op over gezond 
broodbeleg, bewegen met jonge kinde-
ren en het maken van een moestuin, in-
clusief een balkonvariant. 

Gezond koken
Ook de kookworkshop ‘Gezond koken 
met je kinderen’ werd door veel mensen 
gevolgd en enthousiast ontvangen. Voor 
de workshop werd gedurende vijf dagen 

elke dag een filmpje gedeeld, waarin 
koks Desiree Vegter en Vanessa Hakof uit 
Bovenkarspel laten zien hoe je stap voor 
stap een lekkere en gezonde maaltijd op 
tafel tovert.

Gratis naar het zwembad
Bij de twaalf basisscholen in Koggenland 
waren in de Week voor de Gezonde 
Jeugd beschilderde steentjes verstopt op 
en rondom de schoolpleinen. Deze kon-
den bij het Koggenbad in de Goorn en 
bij buitenzwembad Buitenmeere in 
Obdam worden ingeruild voor een vrij-

De Raad aan het woord
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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.     

I am Greta

Een jong meisje uit Stockholm begint 
een schoolstaking voor het klimaat. Ze 
wordt het gezicht van een wereldwijde 
beweging. 

In de bioscoop zag ik de aangrijpende 
documentaire over haar en haar drijf-
veren. Haar vader rijdt haar liefdevol 
door heel Europa in een elektrische 
auto en per trein. Overal vraagt ze aan-
dacht voor haar strijd. Om in 2019 haar 
indringende speech voor de Verenigde 
Naties te kunnen geven, zeilt ze naar 
New York. 

Hoe durven jullie! 

Ik zou hier niet moeten zijn. Ik zou aan 
de andere kant van de oceaan weer 
naar school moeten gaan. Jullie heb-
ben mijn dromen en mijn jeugd gesto-
len met jullie loze woorden. Toch ko-
men jullie allemaal naar ons, jonge 
mensen, voor hoop. 

En toch ben ik een van de gelukkigen. 
Mensen lijden. Mensen gaan dood. 
Complete ecosystemen storten in en 
het enige waar jullie over praten is geld 
en economische groei.

De ogen van toekomstige generaties 
zijn op jullie gericht. En als jullie ervoor 
kiezen ons te blijven teleurstellen, zeg 
ik: we zullen jullie nooit vergeven.

De grijze mannen lachen schamper om 
dat gekke kleine meisje. Ook in Kog-
genland wordt de urgentie van de kli-
maatcrisis keihard ontkend door grijze 
mannen om ons heen.

Ik ben ook Greta.

Hoe durven jullie!

kaartje. De kinderen die een steentje 
hebben gevonden hebben hier dankbaar 
gebruik van gemaakt, melden de mede-
werkers van de zwembaden.   

Op 9 juni deden de basisscholen mee aan 
de Nationale buitenspeeldag. De lessen 
vonden zoveel mogelijk buiten plaats, 
waarbij beweging centraal stond. Zo was 
er op De Ieveling in Avenhorn een skate-
clinic en op de Sint Bernadetteschool in 
Zuidermeer een speciale gymles van een 
bewegingsconsulent (zie foto).

Hulp bij 
burenruzies
De gemeente Koggenland vindt het be-
langrijk dat inwoners zich prettig en 
veilig voelen in hun leefomgeving. Er-
vaart u geluidsoverlast, hinder door 
barbecues of vuurkorven, pesterijen, 
intimidatie, onenigheid over de tuin of 
andere burenirritaties? Buurtbemidde-
laars kunnen helpen, ook tijdens de 
coronacrisis. 

Onpartijdig
Buurtbemiddelaars zijn getrainde en 
ervaren vrijwilligers die ingeschakeld 

Onderzoek fietsroutes in De Goorn

kunnen worden om te helpen bij het op-
lossen van problemen tussen buren. De 
bemiddelaars luisteren naar het verhaal 
van beide buren, geven geen oordeel en 
zijn onpartijdig. Onder begeleiding van 
de bemiddelaars kunnen de buren samen 
tot een oplossing komen. Bemiddeling of 
advies is volledig gratis voor inwoners uit 
de gemeente Koggenland. 

Bemiddeling nodig?
Neem dan contact op met Buurtbe-
middeling via info@debemiddelings-
kamer.nl. De Bemiddelingskamer is 
landelijk erkend en gecertificeerd via 
het Centrum voor Criminaliteitspre-
ventie en Veiligheid (het CCV). 
Meer informatie is te vinden op 
debemiddelingskamer.nl.

Drinkwatertonnen
Sportraad Koggenland heeft negentien drinkwatertonnen gedoneerd aan de Kog-
genlandse sportverenigingen, mede gefinancierd door Univé Noord-Holland. De 
tonnen zijn handzaam en kunnen daardoor makkelijk worden verplaatst naar bij-
voorbeeld een grasveld, sportzaal of langs het parcours van een hardloopwed-
strijd. Op deze manier worden kinderen en jongeren aangemoedigd water te drin-
ken tijdens het sporten, als gezond alternatief voor (ge)zoete dranken.

De eerste waterton werd door Wouter Snoek van de Sportraad overhandigd aan 
John de Boer van TC Ursem, in aanwezigheid van wethouder Win Bijman. De wet-
houder was verheugd dat de eerste waterton bij de tennisclub werd uitgereikt. Bij-
man: “Het leuke aan tennis is dat je het van jongs af aan kan spelen en dat je er tot 
op late leeftijd mee door kan gaan. Het is een leuke manier om aan je gezondheid 
te werken. Gezond eten én gezond drinken horen daar ook bij. Ik ben blij dat de 
sportverenigingen dit zo enthousiast onder de aandacht willen brengen.”

Vlnr: Wouter Snoek van de Sportraad, 

wethouder Win Bijman, John de Boer 

van TC Ursem en Richard Oldenburg 

van Univé, tijdens de uitreiking van de 

eerste drinkwaterton.

In april van dit jaar konden inwoners van 
Koggenland deelnemen aan een online 
onderzoek naar fietsroutes in De Goorn. 
116 inwoners deden mee aan het onder-
zoek. Op dit moment worden de reacties 
door onderzoeksbureau Sweco verwerkt 
en geanalyseerd. In de loop van de zomer 
maakt de gemeente de resultaten en 
eventuele maatregelen bekend.

De inwoners die aan het onderzoek deel-
namen, konden op een digitale kaart aan-
geven waar zij knelpunten zagen. Daarbij 
konden zij ook eventuele oplossingen 
voorstellen. De gemeente gebruikt de uit-
komsten van het onderzoek bij het inrich-
ten van de routes van en naar kindcentrum 
De Droomgaard.



Raadsvergaderingen
De eerstvolgende raadsvergaderingen zijn op 28 juni en op 5 juli. De vergaderin-
gen zijn online te volgen via raad.koggenland.nl.

Welstand
De komende (online) vergadering van de Welstandscommissie vindt plaats op 1 
juli. 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/on-
dernemen.

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

Officiële publicaties 24 juni 2021

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

Ontvangen aanvragen voor een omgevingsvergunning
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2021-000328 vergroten woning  Veldhoven 15, De Goorn
2021-000353 vervangen van condensor voor gaskoeler Vijverhof 19, Avehorn 
2021-000359 plaatsen wal beschoeiing Burgemeester Beststraat 13  
  Berkhout
2021-000360 bouwen van een garage Kelderswerf 80, Obdam
2021-000373 wijzigen v. handelsreclame Deen naar AH Vijverhof 9, Avenhorn
2021-000385 aanleggen van inritten voor particulieren Tuinderij 1, Ursem
2021-000398 verbouw schuur tot generatiewoning Duinweid 4, Obdam
2021-000401 bouwen van overkapping op schuur Duiweid 5, Obdam
2021-000402 plaatsen van dakopbouw op garage Kolblei 12, Avenhorn
2021-000404 beoordelen grondkering waterkant Wessteate 1 naast 1 L  
2021-000406 bouwen van een berging Zomerdijk 14, Oudendijk
2021-000446 bouwen kapberg Noorddijkerweg 39, Ursem
2021-000450 vergroten woning door aanbouw Julianastraat 24, Avenhorn
2021-000439           plaatsen van een speeltoestel Noordermeer 10, 
  Zuidermeer
2021-000465 vergroten van de woning Verlaatsweg 25, Spierdijk
Deze aanvragen zijn ontvangen, er kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend.

Concept omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure)
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2020-HZ-0094 brandveilig in gebruiken nemen   Het Hoog 1, Avenhorn
 hotelkamers   
Zienswijze: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2021-000210 realiseren generatiewoning  Vogelenzang 9, Obdam 
2021-HZ-0173 bouwen woning     Zwarteweg 5, Obdam 
2021-HZ-0100 plaatsen Tiny House   Dubbelspoor 5A, Obdam
2021-000246 bouwen vakantiewoning   Kerkweg 9A, chalet 333, 
      Hensbroek 
2021-000247 bouwen vakantiewoning   Kerkweg 9A, chalet 334,
      Hensbroek 
2021-HZ-0179 bouwen opslagloods   Oost-Mijzen 9, Avenhorn 
2021-000223 tijdelijk plaatsen containers  Noorddijkerweg 66, Ursem
2021-000197 plaatsen erfafscheiding   Veilingweg 43, Avenhorn 
2021-000182 verbouwen bijgebouw   Julianastraat 4, Avenhorn  
2021-000221 realiseren dakopbouw   Glashaver 7, De Goorn  
2021-000321 aanpassen voorgevel   Dorpsweg 83, Oudendijk  
2021-000163 uitbreiden sportstudio   Dobber 5A, Obdam 
      (Marja, Rona) 
2021-000055 gedeeltelijk slopen bebouwing en  Zuid-Spierdijkerweg 57,   
 bouwen woning     Spierdijk  
2021-000159 vervangen schutting   Citroengras 6, De Goorn
2021-000158 plaatsen dakkapel   Kerkebuurt 195, Berkhout
2021-000291 bouwen overkapping aan garage  Glashaver 1, De Goorn 
2021-000342 plaatsen deurluifel   Middeloo 7, Obdam
2021-000292 vervangen beschoeiing   Kerkebuurt 191, Berkhout  
2021-000230 realiseren dakopbouw   Drecht 30, Avenhorn 
2021-000373 wijzigen handelsreclame   Vijverhof 9, Avenhorn  
2021-000070 bouwen schuurkas   Wogneer 52, Hensbroek 
2021-000275 verplaatsen dam met duiker  Verlaatsweg 50, Spierdijk
2021-000071 huisvesten van meerdere huishoudens West 26, Avenhorn
2021-000385 aanleggen 21 inritten   De Tuinen fase 1, Ursem
2021-000157 bouwen van een vrijstaande woning Slimtocht 5, Berkhout 
2021-000116 inpandig uitbreiden t.b.v.   Grosthuizen 117, Avenhorn
 groepsaccommodatie     
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Ruimtelijke plannen
Onderstaande plannen zijn in procedure gegaan. Dit is gepubliceerd in het Gemeente-
blad 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.ruimtelijkeplan-
nen.nl en www.koggenland.nl/ruimtelijkeplannen onder de kop ‘in procedure’

Naam/IMRO-nummer Adres / Plaats Omschrijving Status Ter inzage 
NL.IMRO.1598.WPLG Leet 17 Ursem Wijzigen naar een  ontwerp 16-06 t/m
DeLeet17-on01   woonperceel  27-07
    
NL.IMRO.1598.WPLG Zomerdijk 13 Wijzigen naar een vastgesteld 12-06 t/m
Zomerdijk13-va01 Oudendijk woonperceel  23-07

KENNISGEVING 
Onteigening van onroerende zaken in de gemeente Koggenland voor de uitvoering 
van het bestemmingsplan Spierdijk - Woningbouwplan Spierland.

Participatieavond voor omwonenden 
Dubbelspoor Obdam

De gemeente wil 18 betaalbare koopwoningen realiseren aan de straat Dubbel-
spoor in Obdam.  Er is veel vraag naar dit type woningen, omdat het aanbod voor 
jongeren en starters in Obdam klein is. De gemeente nodigt omwonenden uit op 
een participatieavond om mee te denken over de verdere uitwerking, zoals de in-
richting van het groen, de parkeervoorzieningen en speelplekken. 

De participatieavond is digitaal en vindt plaats op 29 juni om 19.30 uur. Inloggen 
kan vanaf 19.20 uur. Aanmelden kan door te mailen naar inloopavond@rho.nl met 
als onderwerp ‘Dubbelspoor’. Na aanmelding wordt er per mail een link gestuurd 
voor de digitale bijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst krijgen de aanwezigen meer 
informatie over het plan en is er ruimte voor het stellen van vragen en het doen 
van suggesties. 
.

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

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

De burgemeester van de gemeente Koggenland deelt mee dat, ingevolge artikel 78, ze-
vende lid, van de onteigeningswet, vanaf 25 juni 2021 tot en met 5 augustus 2021 een 
afschrift van het koninklijk besluit van 12 mei 2021, nr. 2021000904, ter inzage ligt. 

De in het koninklijk besluit ten name van de gemeente Koggenland ter onteigening 
aangewezen onroerende zaken zijn nodig voor de uitvoering van het bestemmings-
plan Spierdijk - Woningbouwplan Spierland. De door de Kroon ter onteigening aange-
wezen onroerende zaken hebben de bestemmingen Verkeer en Water. Op de onroe-
rende zaken worden werken en werkzaamheden uitgevoerd ter verwezenlijking van 
die bestemmingen.

Het koninklijk besluit is gepubliceerd in de Staatscourant van dinsdag 8 juni 2021, nr. 
28175. Tegen dit besluit staat geen beroep open.

Een afschrift van het koninklijk besluit ligt ter inzage op de volgende locaties:
• gemeente Koggenland, gemeentehuis, Middenhof 2 te De Goorn. In het kader van 

de maatregelen in verband met het Covid-2019-virus kan het inzien van het konink-
lijk besluit bij de gemeente Koggenland enkel op afspraak. Belanghebbenden kun-
nen hiervoor telefonisch een afspraak maken met de heer Karstens van de afdeling 
Wonen en Ondernemen via telefoonnummer 0229 – 548 400. 

• Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Griffioenlaan 2 te Utrecht in de centrale hal.


