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Multifunctionele sport- en 
speeltuin in Avenhorn

Koggenland kort

Links: de nieuwe brug over de Beemsterringvaart in aanbouw. Rechts: de drie nieuwe bruggen.

De gemeente Koggenland werkt in Park 
Avenhorn aan een multifunctionele sport- 
en speeltuin. Dat doet de gemeente in 
samenwerking met het lokale doe-team 
en ontwerpster Fanni Tesselhoff van 
Speelnatuur. Op woensdagavond 29 juni 
presenteerden Tesselhoff en wethouder 
Bart Krijnen het schetsontwerp.

Wethouder Krijnen opent de presentatie, 
nadat zo’n zestig buurtbewoners zich 
rondom het podium hebben verzameld. 
‘We gaan hier een multifunctioneel 
sport-, spel-  en recreatiepark realiseren. 
Voor kleine en grote kinderen én voor 
volwassenen.’ Krijnen nodigt de aanwezi-
gen uit hun mening over het park te de-
len. ‘Op de statafels hebben we papier 
en pennen neergelegd. Daarop kunt u 
uw tips schrijven. We willen dat dit plan 
breed gedragen wordt.’ 

Doe-teams
‘De gemeente heeft voor inwonersinitia-
tieven met als doel de leefomgeving te 

verbeteren het budget Vitaal Platteland. 
Sinds 2017 kunnen doe-teams hiervoor 
aanvragen indienen. Dat deed ook het 
doe-team dat in dit park een aantrekke-
lijke speel- en ontmoetingsplek wil creë-
ren, waarbij nu ook direct stappen gezet 
worden voor het vergroten van biodiver-
siteit’ aldus wethouder Krijnen.

Op het grasveld staan informatieborden 
waar de bezoekers het schetsontwerp 
kunnen bekijken. Daarnaast staat een ijs-
cowagen, waar de aanwezigen een gratis 
ijsje kunnen halen. Veel bezoekers heb-
ben net gegeten en nemen het verkoe-
lende toetje dankbaar aan. 

Optimaal gebruik
Na de inleiding van de wethouder neemt 
ontwerpster Tesselhoff het woord, om 
het ontwerp toe te lichten. ‘Met het plan 
willen we de bestaande velden opnieuw 
inrichten, zodat deze mooie groene plek 
optimaal gebruikt wordt om te spelen, 
te sporten en elkaar te ontmoeten. In 

het ontwerp worden de bestaande pa-
den uitgebreid met een wandelpad 
langs het water en een wandelpad dat 
het grote veld in tweeën deelt. Ook 
wordt er een extra fietspad aangelegd 
om het hoofdpad te ontlasten. Alle pa-
den zijn rolstoeltoegankelijk en de mees-
te toestellen zijn voorzien van een kunst-
grasondergrond die direct aansluit op de 
paden.’

Verschillende zones
Tesselhoff legt uit dat het plan is opge-
deeld in verschillende zones voor ver-
schillende speelfuncties. De zones wor-
den versterkt door graswallen, heuvels 
en groen. Langs het water worden na-
tuurvriendelijke oevers aangelegd om de 
biodiversiteit te bevorderen. Het grote 
veld krijgt een zone voor grotere kinde-
ren met een speelheuvel en een zone 
voor kleinere kinderen met onder ande-
re een glijbaanhuisje en een waterpomp. 
Beide zones krijgen in het midden bo-
mengroepen voor extra schaduw. De 

plek langs het water wordt ingericht 
met een nieuwe skatebaan en een sport-
plek.

In de planvorming is ook het gedeelte 
bij de steiger aan de Rietvoornlaan mee-
genomen, hier gaan de tegels eruit en 
komt er meer groen voor terug. Dat 
zorgt niet alleen voor een mooie uitstra-
ling, maar draagt ook bij aan het tegen-
gaan van hittestress. Hier wordt de na-
tuurvriendelijke oever doorgezet en 
blijft het hoge gedeelte van de bestaan-
de steiger staan. Bij de steiger komt een 
pleintje met een verhoogd plantvak dat 
ook als zitrand gebruikt kan worden. 
Het plein aan de andere kant van de 
weg wordt opnieuw aangelegd met gro-
te plantvakken.
 
Vragen en suggesties
De gemeente nodigt inwoners uit mee 
te denken over het ontwerp. Op de in-
formatieavond zijn al diverse tips en sug-
gesties gegeven. De gemeente en het 
doe-team zijn daar erg blij mee, meer re-
acties zijn welkom.  
Deze reacties worden samen met tips en 
suggesties die tijdens de bijeenkomst 
zijn gegeven, meegenomen bij het ma-
ken van het definitieve ontwerp. Vra-
gen, tips en suggesties kunnen gemaild 
worden naar r.otter@koggenland.nl. 

In het voorjaar van 2021 is een brug over 
de Beemsterringvaart, nabij de Walings-
dijk, los komen te liggen van de paalfun-
dering in het water, als gevolg van een 
storm. Naar aanleiding van deze schade 
zijn twee andere bruggen uit hetzelfde 
bouwjaar geïnspecteerd. Uit die inspec-
tie is gebleken dat ook deze bruggen on-
veilig waren bij harde wind. Daarom 
heeft de gemeente de drie bruggen ver-
vangen. Sinds eind juni zijn de bruggen 
klaar voor gebruik.

Nieuwe bruggen
Sinds juni 2019 werkt de gemeente 
Koggenland uitsluitend op afspraak. 
Dat geldt ook voor bijvoorbeeld het 
aanvragen van een reisdocument of rij-
bewijs én voor het ophalen ervan. Bij 
de balie melden zich nog geregeld 
mensen die geen afspraak hebben ge-
maakt. Daardoor kunnen zij niet direct 
worden geholpen. Een afspraak maken 
is snel geregeld via 
www.koggenland.nl/afspraak 
of (0229) 54 84 00.

Gemeente werkt alleen 
op afspraak

Wethouder Bart Krijnen opende de presentatie van het schetsontwerp van de multifunctionele sport- en speeltuin in Park Avenhorn.



Eind vorig jaar startte Creative Thursday 
in het Vriendenhuis in De Goorn, een 
initiatief van zelfregie- en 
herstelorganisatie De Hoofdzaak. De 
deelnemers van Creative Thursday gaan 
iedere donderdag aan de slag met hun 
persoonlijke, zelfgekozen doelen. Dat 
doen zij onder begeleiding van 
ervaringsdeskundigen. De doelen 
kunnen groot of klein zijn: van het 
starten van een eigen onderneming tot 
het eindelijk eens opruimen van het huis. 
Groepsbegeleider Alex de Wit blikt 
tevreden terug op de afgelopen 
maanden.

 “Wat ik mooi vind aan Creative Thurs-
day, is dat iedereen een eigen invulling 
geeft aan de bijeenkomsten. De een 
vraagt zich af wat ze wil gaan doen als ze 
klaar is met haar studie en krijgt tijdens 
de bijeenkomsten de ruimte en onder-
steuning om een eigen plan vorm te ge-
ven. Een ander is nog bezig met het ver-

‘Stap voor stap’
Aan de slag met persoonlijke doelen bij Creative Thursday

werken van ervaringen, waardoor herstel 
en acceptatie het doel zijn. Het is voor zo 
iemand goed om zijn ervaringen tegen 
het licht te houden en daarover met an-
deren in gesprek te gaan. Zo komt hij tot 
nieuwe inzichten. Iedereen heeft zijn ei-
gen tempo en kan bij deze groep werken 
aan eigen doelen, stap voor stap.”

Van deelnemer naar vrijwilliger
De bijeenkomsten bieden ruimte aan 
mensen die regie willen nemen over hun 
leven en hun kwetsbaarheden. Ze heb-
ben er een plek om met gelijkgestemden 
ervaringen te delen. “Een mooi succes is 
dat van Pieter”, zegt De Wit. “Tijdens de 
Creative Thursday kwam Pieter tot de 
conclusie dat hij beter met zijn depressie-
ve klachten om kan gaan door meer ba-
lans in zijn leven te brengen. Wandelen 
helpt hem daarbij. Na eerst te hebben 
deelgenomen aan een van onze work-
shops, besloot hij een nieuwe wandel-
groep voor De Hoofdzaak te starten. Hij 

ging heel voortvarend aan de slag en 
elke week werden we op de hoogte ge-
steld van zijn vorderingen. Inmiddels 
heeft hij op de woensdagochtend als 
vrijwilliger bij de Hoofdzaak een wan-
delgroep waarin hij elementen uit 
mindfulness toepast. Wie mee wil wan-
delen kan contact met De Hoofdzaak 
opnemen.”

Aanmelden
Creative Thursday vindt elke donderdag 
van 13.00 tot 15.00 uur plaats in het 
Vriendenhuis in De Goorn. Mensen die 
mee willen doen kunnen zich bij De 
Hoofdzaak aanmelden via 
mijndoel-wf@rcodehoofdzaak.org. Deel-
name is gratis. Kijk voor meer informatie 
op www.rcodehoofdzaak.org. 

Afvalverwerkingsbedrijf HVC is gestart 
met een klanttevredenheidsonderzoek 
onder inwoners van Koggenland en de 
andere gemeenten waar het bedrijf afval 
inzamelt. HVC vraagt inwoners een 
vragenlijst in te vullen. Het bedrijf 
gebruikt de resultaten om de 
dienstverlening te beoordelen en indien 
nodig te verbeteren.

Inwoners wordt onder meer gevraagd 
hoe tevreden zij zijn over de afvalinza-
meling en het afvalbrengstation. Het on-
derzoek wordt uitgevoerd door I&O Re-
search. De vragenlijst kan tot en met 
17 juli ingevuld worden via 
www.startvragenlijst.nl/hvc. 
Neem voor vragen contact op met HVC 
via communicatie@hvcgroep.nl.

HVC onderzoekt tevredenheid klanten

Tot en met september is het verboden 
om tussen 21.00 en 7.00 uur aanwezig te 
zijn in recreatiegebied De Leijen in 
Hensbroek. Dit geldt ook voor de 
parkeerplaats. Het verbod maakt 
onderdeel uit van maatregelen van de 
gemeente, politie en Recreatieschap 
Westfriesland, om overlast tegen te 
gaan.

De afgelopen jaren ervaarden omwonen-
den en recreanten veel overlast. Met 
name ’s avonds en ’s nachts – en dan 
vooral tijdens de zomermaanden – was 
het vaak raak, met onder andere vernie-
lingen, geluidsoverlast en brandstichting. 
Door kapot gegooide drankflessen wer-
den er geregeld grote hoeveelheden 
glasscherven aangetroffen. Dit leidde tot 
onveilige situaties voor recreanten.

Overlast melden
Het college van de gemeente Koggen-
land heeft in overleg met het Recreatie-

Maatregelen tegen 
overlast De Leijen

schap besloten dat het tussen 21.00 uur 
en 7.00 uur verboden is in het recreatie-
gebied aanwezig te zijn. Wie dan toch in 
het gebied aanwezig is, riskeert een boe-
te. Ook zal de parkeerplaats ’s avonds 
worden afgesloten. Er worden borden 
geplaatst om bezoekers te informeren 
over het verbod. Mensen die toch nog 
overlast ervaren kunnen dit melden bij 
de gemeente of bellen met de politie op 
telefoonnummer (0900) 8844.

Prettig recreëren
De maatregelen zijn in eerste instantie 
gericht op de maanden juli, augustus en 
september 2022. Daarna kijken het Recre-
atieschap en de gemeente welke maatre-
gelen verder eventueel nodig zijn om er-
voor te zorgen dat De Leijen een prettig 
recreatieterrein kan zijn, voor alle inwo-
ners en mensen uit de regio die graag 
genieten van de locatie.

Van 18 juli tot en met 24 augustus 
kunnen kinderen extra zwemlessen 
volgen in zwembad Buitenmeere in 
Obdam. Alleen kinderen die in het 
diepe kunnen zwemmen (eventueel 
met kurk) kunnen deelnemen aan de 
lessen. De kinderen zwemmen twee 

Zwemlessen in Buitenmeere
keer per week, op maandag en 
woensdag. De kosten bedragen € 56,- 
voor veertien lessen. De leskaart van 
het Koggenbad is niet geldig in Bui-
tenmeere. Kijk voor meer informatie 
en het inschrijfformulier op www.
zwembadbuitenmeere.nl/zwemles. 
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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.
- A. de Keijzer                       Geboren op 4-11-2000
- A.H. Lek                      Geboren op 26-07-1941
- V. Zosim                      Geboren op 24-07-1978
- H. Kucher                      Geboren op 18-01-1989
- A. Abolghasemi Geboren op 09-01-1993
- M. Abolghasemi Geboren op 03-06-1985
- D. Abolghasemi Geboren op 23-10-2019
- O. Kapkanets  Geboren op 07-03-1990
- L. Kapkanets  Geboren op 16-11-1990
- M. Kapkanets  Geboren op 23-07-2018
- V. Kapkanets  Geboren op 20-05-2012
- L. Ktitareva  Geboren op 11-07-1961
- O. Ktitareva  Geboren op 30-09-1961
- A.A. Temezgen Geboren op 02-01-2000
- A. Salmanova  Geboren op 07-01-1996
- Y. Yefymenko  Geboren op 26-02-1994
- Y. Shuvalova  Geboren op 24-07-1998
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 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 Burgemeester 
Beemsterboerstraat in Berkhout en op de Reigerlaan in Ursem. Dit besluit is 

De gemeente Koggenland wil de moge-
lijkheid bieden om aan Het Veer in Aven-
horn te bouwen op basis van CPO (Col-
lectief Particulier Opdrachtgeverschap). 
Het gaat om de locatie aan Het Veer 
waar voorheen de basisscholen De Over-
haal en De Ieveling gevestigd waren. Op 
13 juli organiseert de gemeente een in-
formatieavond over de mogelijkheden.

Bij CPO ontwikkelen en bouwen de be-
woners samen hun eigen woning. Geza-
menlijk, georganiseerd in een vereniging 
of stichting, kiezen zij een architect en 
een aannemer en zijn ze samen op-
drachtgever van hun project. Omdat de 
groep zelf opdrachtgever is kunnen zij 
het uiterlijk en de indeling van de wonin-
gen in hoge mate zelf bepalen. 

Bijzondere woonwensen
Naast keuzevrijheid van het ontwerp 
kunnen andere aspecten ook een rol van 

Schetsmodel van het stedenbouwkundig plan aan Het Veer. Welke woningen worden 
aangewezen voor CPO wordt op een later moment beslist door het college van 
burgemeester en wethouders.

Informatieavond CPO in plan Het Veer Avenhorn

Info
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 13 juli. 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 onderne-
mersspreekuur. U kunt zich hiervoor aanmelden via www.koggenland.nl/onderne-
men.

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      Gesloten

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

betekenis spelen bij het opzetten van 
een CPO, zoals bijzondere woonwensen, 
wensen op het gebied van duurzaam-
heid, circulair bouwen of kostenbespa-
ring. 

Een groep die al een CPO heeft opge-
richt voor de locatie aan Het Veer geeft 
een presentatie tijdens de informatie-
avond. De groep is nog op zoek naar le-
den; geïnteresseerden kunnen zich ook 
aansluiten bij dit initiatief.

Informatieavond bijwonen
Geïnteresseerden zijn van harte welkom 
om de informatieavond bij te wonen op 
woensdag 13 juli, van 19.00 tot 20.30 uur, 
in het gemeentehuis aan de Middenhof in 
De Goorn. Vooraf aanmelden is niet nodig.

gepubliceerd op de website www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad

Ontvangen aanvragen voor een omgevingsvergunning
Zaaknummer Activiteiten  Perceel
2022-001548 brand veilig in gebruik nemen Pieter Koppesstraat 14, Spierdijk
 ( BSO/Jozef en Maria school/Peuterspeelzaal)
2022-001544 uitbreiden schuur/aanleg paardenrijbak  Dorpsweg 162, Hensbroek
2022-001517 plaatsen zonnepanelen  Grosthuizen 62a, Avenhorn
2022-001516 plaatsen carport  Scharwoude 45, Scharwoude
2022-001513 uitbreiden bedrijfsgebouw  Wieder 9, De Goorn
2022-001560 verplaatsen schuttingsdeur  Burgemeester Straathoflaan 8,   
  Hensbroek
2022-001559 overkappen uitloop voor paarden  Westeinde 315A, Berkhout
2022-001561 plaatsen tijdelijke woonunits  Julianastraat 25, Avenhorn
2022-001558 realiseren van een uitbouw  Dorpsweg 77, Oudendijk
2022-001580 realiseren van een zorgboerderij  Uitgang 1, Ursem 
Deze aanvragen zijn ontvangen, er kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
Zaaknummer  Activiteiten  Perceel
2022-001002 aanpassen blok A bedrijfspark  Schrepel 24D 1 t/m 6, De Goorn 
2022-001222 plaatsen nokverhoging  Het Veer 135, Avenhorn 
2022-001396 plaatsen dakkapel  Waterweidje 11, Hensbroek 
2022-001299 uitbreiden woning Damvecht 1, Obdam 
2022-001315 aanleggen van een  in-/uitrit  van Wassenaerstraat 15 t/m 19,   
  Obdam
2022-001423 plaatsen van dakkapel  Tulpstraat 1, Ursem
2022-001232 veranderen van twee bestaande 
 opritten door één nieuwe oprit  Geesterland 52, Ursem
2022-001226 verbouwen van bedrijfsruimte 
 in een woning Walingsdijk 16A, Ursem 
2022-001395 uitbreiden van woning  Slagterslaan 3, Berkhout 
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar


