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Buitenspeeldag
‘Weg achter de computer en lekker naar buiten’

Koggenland kort

Oekraïens geld wisselen
Vanaf 15 juni 2022 kunnen vluchtelin-
gen met de Oekraïense nationaliteit 
eenmalig maximaal 10.000 contante 
hryvnia omwisselen (circa 310 euro). 
Zij kunnen daarvoor terecht bij 
vestigingen van GWK Travelex. Deze 
regeling geldt in eerste instantie voor 
drie maanden en loopt tot 15 septem-
ber 2022. Het gaat alleen om bankbil-
jetten van UAH 100 of hoger. Hryvnia-
munten worden niet geaccepteerd. 
Meer informatie is te vinden op 
www.refugeehelp.nl/cash.

Wethouder Marian van Kampen bezocht de buitengymles van basisschool de Ieveling tijdens de Nationale Buitenspeeldag

Op woensdag 8 juni was het Nationale 
Buitenspeeldag. Op deze dag wordt het 
belang van buitenspelen onder de 
aandacht gebracht. Want buitenspelen is 
leuk en goed voor de ontwikkeling van 
kinderen, maar het gebeurt steeds 
minder. Wethouder Marian van Kampen 
ging op bezoek bij basisschool de Ieveling 
in Avenhorn, waar gymleraar Wouter 
Snoek een buitengymles organiseerde 
voor de leerlingen van groep 6. 

Als de wethouder arriveert bij 
kindcentrum de Droomgaard, waar de 
Ieveling gevestigd is, zitten de leerlingen 
rondom het kunstgrasveld naast de 
school. Op het veld zijn lijnen en motieven 
in verschillende kleuren aangebracht, 
zodat er diverse sporten en spellen 
kunnen worden beoefend. Snoek kondigt 
aan dat de les begint met touwspringen. 
‘Neee,’ luidt de weinig enthousiaste 
reactie van de kinderen. Het vervolg van 

Op 2 juni presenteerde kinderboeken-
schrijver Sjoerd Kuyper zijn nieuwe 
bundel ‘Robin – alle verhalen’ bij 
uitgeverij Hoogland & Van Klaveren in 
Hoorn. De verhalen over Robin zijn 
gebaseerd op Kuypers jeugd in Berkhout. 
Het eerste exemplaar van zijn nieuwe 
boek reikte hij daarom uit aan 
burgemeester Monique Bonsen.

In 1990 werd Robins zomer gepubliceerd. 
Dit boek werd het begin van een serie 
boeken over de kleuter Robin. 
Belangrijke inspiratiebronnen voor de 
verhalen waren zijn eigen vaderschap en 
zijn fijne jeugd in Berkhout, waar Kuyper 
opgroeide. Of zoals Kuyper schreef: ’Ik 
ben Robin. Bofkont in het paradijs’.

In zijn nieuwe boek zijn alle verhalen 
over Robin opnieuw uitgegeven in een 
luxe verzamelde editie. Burgemeester 
Bonsen was verheugd toen ze werd 
gevraagd het eerste exemplaar van 
‘Robin – alle verhalen’ in ontvangst te 
nemen. ‘Wat eervol en ontzettend leuk. 
Ik las mijn kinderen voor uit deze boeken 
en nu, jaren later, komt dit samen met 
deze mooie uitnodiging.’

kinderen bijvoorbeeld verstoppertje 
spelen en allerlei oud-Hollandse spelletjes 
doen. Spellen die normaal gesproken 
binnen worden gespeeld, proberen we 
zoveel mogelijk buiten te doen. 
Binnenkort wordt er een kooi om dit veld 
geplaatst. Dan kunnen we hier ook 
balspellen en –sporten doen.’

Als de les begint lijken de leerlingen van 
de Ieveling al snel te vergeten dat ze 
eigenlijk liever niet wilden touwspringen. 
Het wedstrijdelement – wie het het langst 
volhoudt wint – maakt hen fanatiek. 
Wethouder Van Kampen is het 
buitenspelen nog niet verleerd en doet 
mee met de touwspringwedstrijd. 

Ideeën
Over het buitenspeel-aanbod van de 
Ieveling is de wethouder erg te spreken. 
‘Jullie geven de kinderen goede ideeën. 
Veel van de sporten en spellen kunnen ze 
zelf ook doen in hun vrije tijd. Dat is 
belangrijk. Kinderen moeten weg achter 
de computer en lekker naar buiten.’ 

de les valt wel in de smaak: verschillende 
soorten tikspelletjes. ‘Jaaa,’ roepen de 
leerlingen in koor.

Verstoppertje
Snoek zegt dat hij de gymles vaak naar 
buiten verplaatst, als het weer het toelaat. 
Hij is blij met de mogelijkheden die de 
locatie van de school biedt: ‘We zitten 
hier vlakbij het dorpsbos. Daar kunnen de 

Boekpresentatie Robin – alle verhalen
Bofkont in Berkhout

Schrijver Sjoerd Kuyper reikte het eerste exemplaar van zijn bundel 'Robin - alle verhalen' 
uit aan burgemeester Monique Bonsen (foto: Gretie Stelling)



Waardering en spektakel tijdens Regionale Veteranendag
Nadat de Westfriese Veteranendag twee 
jaar op rij werd afgelast, was het dan 
eindelijk zover: op zaterdag 18 juni vond 
de Regionale Veteranendag plaats in 
Hoogkarspel. De organisatie had alles uit 
de kast gehaald om er voor de 
aanwezigen een onvergetelijke dag van 
te maken. Namens de gemeente 
Koggenland was burgemeester Monique 
Bonsen aanwezig.

Op en rond het Raadhuisplein in 
Hoogkarspel kwamen honderden 
veteranen uit heel Westfriesland bijeen, 
samen met hun introducees en publiek. 
Het was de derde keer dat er een 
Regionale Veteranendag werd 
gehouden, mede dankzij de financiële 
steun van de Westfriese gemeenten. 
 
Legervoertuigen 
De organisatie – bestaande uit 

oorlogsveteranen uit verschillende 
Westfriese gemeenten – haalde voor de 
Veteranendag alles uit de kast om er 
voor alle bezoekers een onvergetelijke 
dag van te maken. Zo werd het 
Raadhuisplein omgetoverd tot een heus 
kampement, compleet met originele 
Amerikaanse legervoertuigen uit de 
Tweede Wereldoorlog. Ook was er 
modern defensiematerieel, zoals het 
verkennings- en bewakingsvoertuig 
Fennek van de landmacht en een 
overvliegende heli van de luchtmacht.
 
De Veteranendag startte met een 
bijeenkomst in de Laurentiuskerk in 
Hoogkarspel. Burgemeester Michiel Pijl 
van Drechterland sprak zijn waardering 
uit voor de Westfriese veteranen en de 
offers die zij hebben gebracht. Een groep 
kinderen uit Hoogkarspel droeg een 
speciaal voor de gelegenheid geschreven 

gedicht voor. Daarna begaf het 
gezelschap zich naar buiten. Onder 
muzikale begeleiding van 
muziekvereniging Dr. Nuijens en de 
Arthur Troop Pipes and Drums legde de 
burgemeester van Hoogkarspel een krans 
bij het plaatselijke oorlogsmonument.

Saamhorigheid
Tijdens het middagprogramma, waarbij 
ook belangstellenden uit de regio 
aanwezig waren, stonden de 
ontmoetingen centraal. De veteranen 
haalden samen herinneringen op en 
deelden ervaringen. Hun missies waren 
erg verschillend. Maar of ze nou dienden 
in Nieuw-Guinea in de jaren 60, in 
Joegoslavië in de jaren 90 of in 
Afghanistan tussen 2006 en 2010, de 
veteranen voelen saamhorigheid, zo 
zeiden ze tijdens de ontmoetingen. Ze 
herkenden elkaars ervaringen en 

gevoelens. Zoals een van hen zei: ‘Het is 
ontzettend fijn om samen te zijn en als 
veteranen onder elkaar je hart te luchten.’

In de zomermaanden ziet de politie ieder 
jaar een toename van het aantal 
inbraken. Met name tijdens de 
schoolvakantie, als veel mensen op 
vakantie zijn, slaan veel inbrekers toe. 
Bewoners die maatregelen nemen 
kunnen de kans op inbraak aanzienlijk 
verkleinen. Het Politiekeurmerk Veilig 
Wonen (PKVW) geeft preventietips om 
woningen en wijken veiliger te maken.

Gaat u op vakantie?
•  Pak niet in het volle zicht de auto/

caravan in voor uw woning;
•  Zorg dat de post weggehaald wordt;

•  Vraag of de buren hun auto op uw 
oprit zetten;

•  Vraag of uw buren de gordijnen af en 
toe open en dicht doen;

•  Hang geen adreslabel aan uw koffer;
•  Laat uw huis niet te netjes achter;
•  Plaats tijdens uw afwezigheid geen 

berichten over uw vakantie op sociale 
media.

Doe dit altijd
•  Sluit ramen en deuren. En draai deuren 

op slot, ook als u even weggaat;
•  Gebruik buitenverlichting, bijvoorbeeld 

met schemerschakelaar of 

Het aantal gevallen van vogelgriep neemt toe in de regio. Dit betekent dat inwoners 
geconfronteerd kunnen worden met dode vogels die door het virus zijn getroffen. Het 
is belangrijk dat dode (water)vogels worden geruimd, zodat het virus niet verder kan 
verspreiden. 

Wie verantwoordelijk is voor het ruimen van de vogels is afhankelijk van de plek waar 
de vogels zijn gevonden. In onderstaand overzicht staat per locatie wat inwoners 
kunnen doen als zij een dode vogel aantreffen. 

Waar? Wie is verantwoordelijk? Contact
Op eigen terrein, in tuin,  De eigenaar of beheerder 
op balkon is verantwoordelijk. Draag 
 bij het opruimen wegwerp-
 handschoenen, was handen 
 met water en zeep en droog 
 goed af
Lokale weg of lokaal water Gemeente (0229) 54 84 00
Provinciale weg Provincie Noord-Holland (023) 514 31 43
Provinciaal water Hoogheemraadschap Hollands 
 Noorderkwartier (072)  582 82 82
Rijkswater of (auto)snelweg Rijkswaterstaat (0800) 8002
Langs het spoor Prorail (0800) 77 67 245

Meer info?
Meer informatie is te vinden op nvwa.nl onder de zoekterm ‘vogelgriep’.

Vogelgriep
Veilig fietsen tot je 100ste 
Op vrijdag 3 juni organiseerde Team 
Sportservice de kick-off van het 
programma ‘Doortrappen – veiliger 
fietsen tot je 100ste’. Zes Westfriese 
wethouders, onder wie de Koggenlandse 
wethouder Marian van Kampen, stapten 
op de fiets om een parcours in Hoorn af 
te leggen, waarbij zij uitleg kregen over 
veilig fietsen op latere leeftijd.

Fietsen helpt ouderen langer gezond, 
sociaal en zelfredzaam te blijven. Veel 
ouderen fietsen graag, en willen dat 
blijven doen, maar ze zijn ook kwetsbaar 
in het verkeer. De komende maanden 
staan er in Koggenland diverse 
activiteiten op het programma die 
ouderen helpen om zo lang en veilig 
mogelijk te kunnen blijven fietsen:

• FietsFit: fitnessoefeningen die gericht 
zijn op langer veilig kunnen fietsen door 
het trainen van coördinatie, spierkracht, 

lenigheid, reactievermogen en 
uithoudingsvermogen. De 
oefeningen kunnen thuis worden 
uitgevoerd;

• Een fietscheck (hoe veilig is uw fiets?) 
 en een fietskeuzehulp (welke fiets 

past bij u?)
• Fietslessen: om te leren fietsen. En 

opfrislessen: om meer vertrouwd te 
raken op de fiets;

• Samen fietsen: fietsen met 
verschillende fietsclubjes;

• Veilig-fietsen-tips: onder andere voor 
het monteren van spiegels, het 
gebruik van versnellingen en het 
belang van een helm.

Info en tips
Kijk voor meer informatie en tips op 
www.doortrappen.nl of neem contact 
op met projectcoördinator 
Paul Molenaar via pmolenaar@
teamsportservice.nl.

Stijging aantal woninginbraken tijdens zomervakantie
Politie geeft tips om inbraak te voorkomen 

bewegingssensor;
•  Plaats waardevolle spullen uit het 

zicht;
•  Leg sleutels uit het zicht en laat ze niet 

aan de binnenkant in het slot zitten;
•  Verstop uw sleutels niet buiten: onder 

de mat of in de bloempot is geen 
geheime plek;

•  Hang geen adreslabel aan uw 
sleutelbos;

•  Zorg dat uw deuren en ramen niet 
verborgen zijn achter hoge 
schuttingen, bomen of struiken. Dit 
maakt sociale controle onmogelijk;

•  Markeer of graveer uw eigendommen 
en registreer ze. Hiermee vergroot u 
de kans dat gestolen spullen 
teruggevonden worden en het helpt 
de politie bij het opsporen van de 
dader;

•  Plak nooit een briefje op de deur met 
‘ben even weg’;

•  Maak afspraken met uw buren om op 

elkaars huis te letten bij afwezigheid;
•  Word lid van een (digitale) 

buurtpreventiegroep;
•  Bij een verdachte situatie, bel altijd 

112!

Informatie en tips
Kijk voor meer informatie en 
inbraakpreventietips op 
www.koggenland.nl/inbraakpreventie.

Zes Westfriese wethouders stapten op de fiets voor de kick-off van Doortrappen.

Burgemeester Monique Bonsen was 
samen met vijf andere Westfriese 
Burgemeesters in Hoogkarspel om de 
Regionale Veteranendag bij te wonen.



Info en Agenda
Raadsvergaderingen
De eerstvolgende raadsvergadering vindt plaats op 11 juli 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 29 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

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 09:00 - 19:00 uur
Vrijdag gesloten

^

,

Officiële publicaties         22 juni 2022 

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 
persoon 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 persoon waarschijnlijk niet meer woonachtig is op het 
adres waar hij/zij in de BRP staat geregistreerd.
- V.T. Le Geboren op 2 december 1961    
- M. Tobolska Geboren op 28 januari 1969
- M. Tobolski Geboren op 30 augustus 1967                 
Deze persoon 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 bovengenoemde, zien wij ons genoodzaakt om betrokkene 
uit te schrijven uit de BRP als ‘vertrokken: Land Onbekend’. Dit heeft tot gevolg dat de 
persoon niet meer als ingezetene van Nederland staat ingeschreven. Hierdoor kan het 
recht op overheidsvoorzieningen 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 een laadpaal te plaatsen op de Zuidgouw in Ursem. 
Dit besluit is gepubliceerd op de website www.officielebekendmakingen.nl/
gemeenteblad.

Ontvangen aanvragen voor een omgevingsvergunning
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2022-001396 plaatsen dakkapel Waterweidje 11, Hensbroek
2022-001395 uitbreiden woning Slagterslaan 3, Berkhout
2022-001390 uitbreiden woning Dorpsstraat 228, Obdam
2022-001385 plaatsen kleine windturbine Ursemmerweg 3, Hensbroek
2022-001379 bouwen veranda aan schuur Dorpsweg 9, Oudendijk
2022-001368 herstellen fundering Jaagweg 17, Avenhorn
2022-001367 verbouwen woonboerderij West 25, Avenhorn
2022-001361 realiseren bouw van 2 woningen De Goorn 76A, De Goorn
2022-001430 vervangen kozijnen aan voorgevel Bonkelaar 21, Avenhorn
2022-001429 vervangen bestaande goot Walingsdijk 63, Ursem
2022-001428 bouwen schuur De Burg 1A, De Goorn
2022-001423 plaatsen dakkapel Tulpstraat 1, Ursem
2022-001478 plaatsen dam met duiker Grosthuizen 28 (achter), 
  Avenhorn
2022-001471 realiseren aanbouw en nokverhoging Pastoor Lemeerstraat 8, 
  De Goorn
2022-001462 uitbreiden woning Grootweg 10, Berkhout
2022-001474 bouwen bedrijfspand Schoffel 24, De Goorn
2022-001476 aanleggen van een paardenbak Dorpsweg 83, Oudendijk
Deze aanvragen zijn ontvangen, er kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2022-001041 verduurzamen woning Zuid-Spierdijkerweg 40, 
  De Goorn
2022-001303 realiseren inpandig balkon Westeinde 303, Berkhout 
2022-001429 vervangen bestaande goot Walingsdijk 63, Ursem
2022-001430 vervangen kozijnen aan voorgevel Bonkelaar 21, Avenhorn
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Verleende evenementenvergunningen
De afgelopen periode zijn de volgende vergunningen verleend::
Datum evenement Activiteiten Locatie
17 en 18 juni 2022 Tuinfeest Spierdijk Spierdijk  
2 en 3 juli 2022  Beachvolleybal Berkhout (De Ridder)
2 en 3 juli 2022  Geen Heden Zonder Verleden Hensbroek
2 en 3 juli 2022  Lunapark Kermis Grosthuizen Grosthuizen 
18 t/m 20 juli 2022 Huttendorp Obdam/Hensbroek Hofland, Obdam
18 t/m 20 juli 2022 Huttendorp Ursem  Ursem (De Batter) 
20 t/m 23 augustus Lunapark Kermis Obdam  Kern Obdam 
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Kennisgeving melding artikel 8.41 Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders van de gemeente Koggenland maken ter uitvoering van de 
Wet milieubeheer bekend dat op grond van artikel 8.41 van deze wet de volgende 
melding is ontvangen:

Activiteitenbesluit milieubeheer 

• Mook Machineverhuur B.V., Vlakdissel 7 (1648HJ) in De Goorn, het uitbreiden van de 
activiteiten door toevoeging van een kantoorpand;

• Maatschap Staal, Veldhuizerweg 1A (1647CP) in Berkhout, het uitbreiden van het 
bedrijf met een machineberging;

• Miliral Tulips, Burgemeester J. Zijpweg 21 (1606MK) in Venhuizen, het uitbreiden van 
het bedrijf met de bouw van een laadkuil;

Donderdag 08:30 – 19:00 uur
Vrijdag  08:30 -  12:00 uur

• F. Gieling, Noordermeer 5A (1652PD) in Zuidermeer, het uitbreiden van het bedrijf met 
zes volwassen pony’s. In het bedrijf worden na de uitbreiding in totaal tien volwassen 
pony's (Rav-code K3.100) en tien pony's in opfok (Rav-code K4.100) gehouden;

• Bokashi BV, Geveland 6 (1713GD) in Obdam, het tijdelijk plaatsen van een Bokashi 
hoop. De Bokashi-hoop is max 600m² met afmetingen 30x10x2m en wordt geplaatst 
voor een maximale duur van drie maanden;

• Neefjes Tulpen, Oosteinde 117 (1647AG) in Berkhout, het uitbreiden van het bedrijf met 
het gebruik van een schuur;

• Bart van der Lee B.V., De Leet 35 (1645VK) in Ursem, het uitbreiden van het bedrijf met 
de nieuwbouw van een schaduwhal ter bescherming van tulpen in de laatste fase voor 
het plukken tegen weersomstandigheden zoals hagel en wind;

• Vermeer B.V., Schrepel 7 (1648GC) in De Goorn, het plaatsen van een stookinstallatie;
• Jonker Flowers, Dorpsweg 22A (1711RJ) in Hensbroek, het plaatsen van een septic tank 

waarbij vuilwater wordt geloosd naar een bijgelegen sloot vanuit een bedrijfspand met 
een inwonersequivalent van één, daarnaast vindt er ook een herbouw plaats van de 
kas en schuur;

• Bedrijfspand, Nijverheidsterrein 4G (1645VX) in Ursem, het installeren van een gesloten 
bodemenergiesysteem.

 
In genoemd Besluit zijn voorschriften gesteld waaraan de daaronder vallende bedrijven 
moeten voldoen. Deze voorschriften richten zich op de bescherming van het milieu. 
Wij controleren deze bedrijven periodiek op de naleving van deze voorschriften.

Informatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Noord-Holland 
Noord (OD NHN) telefoonnummer 088-102 1300.

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

IRONMAN zoekt vrijwilligers
De wereldberoemde triatlonwedstrijd IRONMAN komt dit jaar van 24 tot en met 26 
juni naar Westfriesland. De organisatie zoekt vrijwilligers, onder andere voor hulp bij 
de registratie van atleten, het uitdelen van medailles aan de atleten en voor hulp bij 
het bouwen van het afwerkingsgebied. Voor stichtingen en verenigingen is een 
vergoeding beschikbaar gesteld. Voor elke vrijwilliger van een vereniging of stichting 
gaat er 5 euro per gewerkt uur naar de clubkas. 

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


