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Schoolplein Safari Challenge

Koggenland kort

Gerrit Bakkum, Vrijwilliger van het jaar 
2020, ontving donderdag 1 juli de onder-
scheiding uit handen van wethouder Bij-
man. Ook de Sporter van het jaar, Anita 
Smit-Groot en de winnaars van de Aan-
moedigingsprijs voor jongeren Vince 
Sprenkeling en Mathijs Mol werden in 
het zonnetje gezet op het gemeentehuis. 

“Ik heb na de bekendmaking in januari 
veel mooie reacties gehad” zegt Gerrit 
Bakkum over het winnen van de eretitel. 
Nu veel activiteiten het afgelopen jaar 
niet door konden gaan, wisten mensen 
hem evengoed te vinden. Bijvoorbeeld 
voor het repareren van allerlei spullen, zo-
als meneer Bakkum voorheen deed bij het 
Repair Café: ”Spullen die gerepareerd 
moeten worden, leggen mensen nu vaak 
voor de deur. Dat gaat prima, ik krijg er 
veel dankbaarheid voor terug. Ik ben al-
tijd wel bezig en heb thuis alles. Ik kijk er 
wel erg naar uit dat dingen weer kunnen. 
Zoals het Repair Café in De Brink.” Wet-
houder Bijman had de eer meneer Bak-
kum een boeket en beeld te overhandi-
gen. 

Burgemeester Bonsen roemt de belange-
loze inzet van Bakkum en andere vrijwilli-
gers: “Deze mensen zijn enorm waarde-
vol, voor het dorp en de gemeente. 

Vrijwilligers en sporter van het jaar 
ontvangen onderscheiding

Mevrouw en meneer Bakkum met de ontvangen bloemen en onderscheiding.

Op maandag 28 juni heeft onderwijs-
wethouder Win Bijman bekendgemaakt 
wie de winnaar is van de Schoolplein Sa-
fari Challenge. Voor deze wedstrijd had-
den leerlingen van zes Koggenlandse 
basisscholen een plan gemaakt om hun 
schoolplein groener en duurzamer te 
maken. Niet één, maar twee scholen 
wonnen de hoofdprijs: een groot insec-
tenhotel en gereedschap om het school-
plein te vergroenen.

Negen verschillende groepen van zes 
scholen hadden meegedaan aan de 
Schoolplein Safari Challenge. De challen-
ge was op 5 maart van start gegaan tij-
dens de ‘Schooldag van de duurzaam-
heid’. De deelnemende groepen kregen 
de opdracht een ontwerp te maken voor 
een groener schoolplein. De jury beoor-
deelde de inzendingen onder meer op 
duurzaamheid, creativiteit en uitvoer-
baarheid. 

1% groen
De gedeelde eerste prijs werd gewonnen 
door groep 4, 5 en 6 van de Grosthuizer-

Leerlingen ontwerpen groene schoolpleinen

school en groep 6 en 7 van de Kelders-
werf uit Obdam. De twee winnende 

scholen kregen bezoek van wethouder 
Bijman, die de prijzen persoonlijk over-

handigde. Bij de uitreiking in Grosthui-
zen zei de wethouder: “Op jullie school 
valt er veel te verbeteren, las ik in jullie 
inzending. Jullie schreven dat het 
schoolplein nu voor 1% uit groen be-
staat en voor 99% uit tegels. In jullie 
ontwerp hebben jullie die percentages 
bijna omgedraaid. Daarbij hebben jullie 
goed uitgelegd wat jullie doelen zijn en 
waar jullie mijn hulp nodig hebben.”

Groepswerk
Ook het ontwerp van de groep uit Ob-
dam was enthousiast ontvangen door 
de jury. Wethouder Bijman: “Jullie heb-
ben een zorgvuldig uitgewerkt plan ge-
maakt met veel aandacht voor details 
en een goede praktische inslag om na-
tuurlijke materialen te gebruiken. We 
vonden het erg mooi om te zien hoe 
klein groepswerk is samengevoegd tot 
één groot plan.”

Aandacht voor elkaar hebben maakt echt 
een verschil. Het is ontzettend fijn dat we 
de elkaar deze middag hebben ontmoet 
en de onderscheidingen persoonlijk kon-
den uitreiken.”

Sporter van het jaar
Sporter van het jaar Anita Smit-Groot 
won de prijs voor haar deelname aan de 
Winter World Masters Games (WWMG), 
’s werelds grootste wintersportfestival 
voor sporters van 30 jaar en ouder in het 
Oostenrijkse Innsbruck. Daar behaalde de 
schaatsster uit Obdam een bronzen me-

daille. Zij ontving van wethouder Van Dol-
der een boeket en beeld.

Aanmoedigingsprijs jongeren
Vince Sprenkeling en Mathijs Mol hebben 
lange tijd wekelijks boodschappen ge-
daan voor een oudere dame, totdat zij 
eind vorig jaar overleed. “Het is een com-
pliment waard dat zij als jonge mannen 
hebben gezien dat een ander hulp nodig 
heeft en dat ze die hulp ook hebben ge-
geven,” aldus burgemeester Bonsen. De 
jongens ontvingen van de burgemeester 
een boeket en cadeaubon.

Inwoners van Koggenland die voor ver-
lenging van hun rijbewijs moeten wor-
den gekeurd, kunnen zich op woens-
dag 14 juli en woensdag 18 augustus 
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 (be-
reikbaar tijdens kantooruren).

Rijbewijskeuring

Op zaterdag 26 juni ontving de ge-
meente een melding dat de nieuwe bo-
tenoverhaal in De Goorn niet goed 
werkte. Om verdere schade te voorko-
men is de overhaal buiten werking ge-
steld door middel van een slot. Dit slot 
is later in het weekend met geweld ver-
wijderd, met extra schade aan de over-
haal tot gevolg. 

Het herstellen van de botenoverhaal 
gaat zo’n twee weken duren. Tot die 
tijd is de overhaal buiten gebruik.

Botenoverhaal defect

Leerlingen van de Kelderswerf in Obdam namen de hoofdprijs in ontvangst: een groot 
insectenhotel.



De Raad aan het woord

Jeroen van der Noordaa 
(VVD Koggenland)

In iedere editie van het Koggennieuws 
deelt een raadslid een persoonlijke visie 
of mening met de inwoners van de ge-
meente Koggenland. Deze standpunten 
of meningen komen niet noodzakelij-
kerwijs overeen met die van de ge-
meenteraad, het college of de ambtelij-
ke organisatie van de gemeente 
Koggenland. 

Het Gesprek

“Voordat er gehandhaafd wordt, volgt 
er eerst een gesprek.” Dit leest u soms 
in de krant als iemand in onze gemeen-
te iets heeft gedaan dat niet mag. Dat 
er eerst een gesprek komt met iemand 
van de gemeente is belangrijk. Weder-
zijds begrip is de basis bij het oplossen 
van een kwestie.

Als u weleens een raadsvergadering 
heeft gevolgd, dan weet u dat die vaak 
begint met “Het Gesprek”. Bij dat deel 
van de raadsvergadering vindt daad-
werkelijk een gesprek plaats met be-
trokken inwoners. Het is een behoorlijk 
formeel gesprek dat geleid wordt door 
de voorzitter van de vergadering. Niet 
altijd even gemakkelijk voor onze inwo-
ners, vanwege de formele omstandig-
heden. Ik vind dan ook dat er op ver-
schillende andere momenten ruimte 
moet zijn voor andere typen gesprek-
ken.

Stel, u heeft hulp nodig omdat het thuis 
met één van uw kinderen niet vlotjes 
loopt. U kunt dan contact zoeken met 
het Zorgteam van de gemeente. Meest-
al volgt een gesprek. Het belangrijkste 
in dat gesprek is dat er van beide kan-
ten de bereidheid bestaat om goed 
naar elkaar te luisteren. De medewerker 
van het Zorgteam kan en mag bij een 
hulpvraag niet overal “ja” op zeggen en 
u als hulpvrager wilt heel graag hulp bij 
uw probleem. Dan is een open gesprek 
op dat moment de enige manier om 
daar samen goed uit te komen. 

Voor gemeenteraadsleden zoals ik, is het 
ontzettend belangrijk dat er verstandig 
wordt omgegaan met de middelen die 
ons ter beschikking staan als gemeente. 
En misschien nog wel belangrijker vind ik 
dat u samen met een medewerker van 
de gemeente in gesprek kunt gaan om 
dit op een goede en open manier te be-
spreken. Ik weet zeker dat de medewer-
kers van de gemeente daar ontzettend 
hun best voor doen. Mocht dat een keer 
wat minder goed lukken, is er altijd een 
tweede kans in een volgend gesprek. En 
de raadsleden gaan ook altijd graag met 
u in gesprek.

Jeroen van der Noordaa

VVD Koggenland

j.vandernoordaa@raad-koggenland.nl

Op donderdag 8 juli organiseren de sa-
menwerkende organisaties van ‘In con-
trol of alcohol en drugs’ een webinar 
voor ouders, onder de naam ‘Tips voor 
een zomer van NIX’. Tijdens de online 
bijeenkomst krijgen de aanwezigen in-
formatie over alcohol- en drugsgebruik 
onder jongeren. De ouders leren daarbij 
hoe zij duidelijke regels kunnen stellen.

De zomervakantie staat voor de deur en 
de coronamaatregelen worden stap voor 
stap opgeheven. Veel jongeren kijken uit 
naar de terugkerende vrijheden. Ze ma-
ken plannen om samen op vakantie te 
gaan of om een kermis of festival te be-
zoeken. Tijdens deze zomerse activitei-
ten kunnen jongeren sneller in de verlei-
ding komen om alcohol te drinken of 
drugs te gebruiken. De webinar ‘Tips 
voor een zomer van NIX’ wordt georga-
niseerd om ouders voor te lichten over 
middelengebruik en hoe dit zoveel mo-
gelijk kan worden voorkomen.

Webinar
Tijdens de bijeenkomst vertellen twee 
specialisten welke grenzen ouders in de 
zomerperiode kunnen stellen op het ge-

Tips voor een zomer van NIX

bied van alcohol en drugs. Ook leggen zij 
uit hoe ouders over dit onderwerp in ge-
sprek kunnen gaan met hun kinderen. 
De aanwezige ouders krijgen de moge-
lijkheid vragen te stellen. De webinar 
vindt plaats op donderdag 8 juli en duurt 
van 19.00 tot 20.00 uur. Deelname is gra-
tis en kan anoniem. Geïnteresseerden 
kunnen zich aanmelden door te mailen 
naar interventiesgezondheid@ggdhn.nl.

In control of alcohol en drugs
In control of alcohol en drugs is een sa-
menwerkingsverband van verschillende 
organisaties, waaronder de zeventien ge-
meentes in Noord-Holland Noord, Brijder 
Jeugd en GGD Hollands Noorden. De sa-
menwerking is gericht op het voorkomen 
en terugdringen van het alcohol- en 
drugsgebruik onder jongeren in Noord-
Holland Noord.

Het Koggenbad in De Goorn blijft 
deze zomer open voor diverse zwe-
mactiviteiten. Door de coronacrisis 
was het Koggenbad het afgelopen 
jaar vaak gesloten. Veel inwoners 
hebben aangegeven dat zij het zwem-
men hebben gemist. Nu het Koggen-
bad weer open is wil de gemeente 
mensen de mogelijkheid bieden de 
zwemactiviteiten voort te zetten. Al-
leen in de week van 2 tot en met 8 au-
gustus is het zwembad gesloten.

Koggenbad blijft open tijdens zomervakantie
Het zwemrooster ziet er als volgt uit (onder voorbehoud van de geldende corona-regels):

Maandag  12-19-26 juli en 9-16 augustus  11:45-12:45  Oefen-uur ABC
      13:00-15:00 Vrij-zwemmen
      18:00-19:00 Oefen-uur ABC
      19:00-20:00 Trimzwemmen
      20:00-21:30 Banenzwemmen  
        volw.

Dinsdag  13-20-27 juli en 10-17 augustus  11:45-12:45  Puppy-Survival  
      13:00-15:00 Vrij-zwemmen

Woensdag  14-21-28 juli en 11-18 augustus 11:45-12:45 Oefen-uur ABC
      13:00-15:00 Vrij-zwemmen

Donderdag  15-22-29 juli en 12-19 augustus 13:00-15:00 Vrij-zwemmen
      18:00-19:00 Oefen-uur ABC
      19:00-20:00 Trimzwemmen
      20:00-21:30 Banenzwemmen  
        volw.

Vrijdag   16-23-30 juli en 13 augustus 11:45-12:45  Oefen-uur ABC  
      13:00-15:00 Vrij-zwemmen

In de weekenden en op vrijdag 20 augustus is het Koggenbad gesloten. De zwemlessen gaan niet door tijdens de zomervakan-
tie. Kijk voor meer informatie op www.koggenland.nl/koggenbad

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 
doet onderzoek naar de veiligheidsbele-
ving in de regio. Inwoners kunnen mee-
doen aan het onderzoek door zich aan te 
melden voor het veiligheidspanel. De in-
put van de deelnemers wordt gebruikt om 
het veiligheidsbeleid te verbeteren.

In iedere vragenlijst komt een specifiek 
thema aan bod. Voorbeelden van vragen 
zijn: Zie je wel eens onveilige situaties in 
je omgeving? Wat doe je als je een NL-
alert ontvangt? Heb je wel eens 112 ge-
beld (en hoe heb je dat ervaren)? 

Vragenlijst
Inwoners die zich aanmelden voor het 
veiligheidspanel krijgen drie keer per jaar 

Inwonersbelevingsonderzoek: Hoe veilig is jouw buurt?

zo’n vragenlijst toegestuurd. Als de resul-
taten bekend zijn ontvangen zij persoon-
lijk bericht. De uitkomsten van het onder-
zoek worden meegenomen bij het maken 

van beleidskeuzes op het gebied van vei-
ligheid en bij het verbeteren van be-
staande veiligheids- en crisisplannen.

Veiligheidsregio
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is 
een samenwerkingsverband tussen de 
gemeentes, politie, brandweer, het 
Openbaar Ministerie (OM) en de Genees-
kundige Hulpverleningsorganisatie in de 
Regio (GHOR). De Veiligheidsregio zet 
zich in voor de veiligheid van de inwo-
ners en bezoekers van de regio. Ook 
maakt de veiligheidsregio afspraken over 
de aanpak van rampen en crises.



Info en Agenda

Officiële publicaties 8 juli 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 per-
soon 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 persoon waarschijnlijk niet meer woonachtig is op het adres 
waar hij/zij in de BRP staat geregistreerd.
- G. van Boggelen Geboren op 14 mei 1957
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.

Ontvangen aanvragen voor een omgevingsvergunning
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2021-000491 verbouwen van een B&B Het Veer 38, Avenhorn
2021-000526 aanbouwen bij monument van orangerie 
 en Serre Dorpsstraat 106, Obdam
2021-000539 verbouwen van een gezondheidscentrum Overweg 1, Obdam
2021-000549 vergroten van woning Wogmeer 81a, Hensbroek
2021-000572 legalisatie paardenbak De Leet 18, Ursem
2021-000583 wijzigen gevel van woning Julianastraat 30, Avenhorn
2021-000579 uitrit plaatsen Overdorpstraat 51, De   
  Goorn
2021-000582 bouwen serre Horstenburgstraat 7, Obdam
Deze aanvragen zijn ontvangen, er kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
Zaaknummer  Activiteiten Perceel
2021-000204 realiseren van een vlonder Burgemeester de Boerlaan  
  25, Obdam
2021-000242 verhuren van kamers Spierdijkerweg 133, Spierdijk 
2021-000254 plaatsen van een tuinberging Kantbeugel 28, De Goorn
2021-000261 plaatsen van zonnepanelen Dobber 25, Obdam 
2021-HZ-0142 bouwen van een stolp woning Kwakelweg 1 A, Hensbroek 
2021-000359 plaatsen van walbeschoeiing Burgemeester Beststraat  
  13, Berkhout
2021-HZ-0186 vergroten van de woning Zuid-Spierdijkerweg 33,   
  De Goorn 
2021-000163 wijzigen van de functie t.b.v. 
 uitbreiding sportstudio Dobber 5 a, Obdam
2021-000160 verbouwen van B&B naar generatiewoning Dorpsstraat 172, Obdam
2021-000466 wijzigen van eerder verleende vergunning Walingsdijk 18, Ursem
2021-HZ-0016 realiseren van 2 zorgunits Uitgang 4, Ursem
2021-000265 vergroten van een loods Julianaweg 2b, Hensbroek
2021-000116 inpandig uitbreiden t.b.v. 
 groepsaccommodatie Grosthuizen 117, Avenhorn
2021-000157 bouwen van vrijstaande woning Slimtocht 5, Berkhout
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Ingetrokken omgevingsvergunning
Zaaknummer  Activiteiten Perceel
2021-HZ_INT-0208 bouwen van vrijstaande woning Slimtocht 5, Berkhout  
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Rectificatie 
Zaaknummer  Activiteiten Perceel
2021-000071 huisvesten van meerdere huishoudens West 26, Avenhorn
Per abuis is deze zaak in de publicatienieuws van 24 juni 2021 geplaatst onder Ver-
leende Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure). Deze zaak is bui-
ten behandeling gesteld.

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

D20.004337 3-6-2021 Bobeldijk 105B, Berkhout
D21.006903 8-6-2021 Zwarteweg 5, Obdam
D21.007012 10-6-2021 Dubbelspoor 5A, Obdam
D21.007454 17-6-2021 Slimtocht 5, Berkhout
D21.007536 22-6-2021 Kwakelweg 1A, Hensbroek 
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Via de e-mailservice of app van ‘Over 
uw buurt’ kunnen inwoners op de 
hoogte blijven van ontwikkelingen in 
hun wijk of buurt.

Informatie over besluiten die direct in-
vloed hebben op de eigen omgeving, 
zoals vergunningen, plannen en plaat-
selijke regelgeving worden automa-
tisch toegestuurd. Daarbij kunnen in-
woners zelf instellen welke berichten 
zij willen ontvangen. ‘Over uw buurt’ 
bevat informatie van gemeente, pro-
vincie en waterschap.

De gemeente Koggenland publiceert 
de officiële kennisgevingen en be-
kendmakingen digitaal op ‘Over uw 
buurt’. Via www.overuwbuurt.over-

Gaan mijn buren 
verbouwen?

Zó weet je ervan!
www.overuwbuurt.overheid.nl

e-mailservice & app
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heid.nl kunnen inwoners zich abon-
neren op de e-mailservice of de app 
downloaden.

Over uw buurt 

Raadsvergaderingen
De eerstvolgende raadsvergadering is op 13 september 2021 (na het zomerreces). 
De vergadering is online te volgen via raad.koggenland.nl.

Welstand
De komende (online) vergadering van de Welstandscommissie vindt plaats op 15 
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 
ondernemersspreekuur. 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 Burgerza-
ken. 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
  Donderdag    09:00 - 19:00 uur
  Vrijdag     09:00 - 12:00 uur

Telefonische bereikbaarheid
  Maandag tot en met donderdag   09:00 - 16:30 uur
  Vrijdag      09:00 - 12:00 uur

Gemeente Koggenland
Middenhof 2, 1648 JG De Goorn
Postbus 21, 1633 ZG Avenhorn
 
Telefoon (0229) 54 84 00
Fax (0229) 54 84 84
E info@koggenland.nl
I www.koggenland.nl

www.twitter.com/koggenland
www.facebook.com/koggenland


