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Vraag nu uw welzijnssubsidie 
voor 2021 aan
De gemeente verstrekt jaarlijks 
subsidies aan verenigingen en aan 
diverse maatschappelijke organisaties. 
Om voor een subsidie voor het jaar 
2021 in aanmerking te komen, kunt 
u tot uiterlijk 30 september 2020 een 
aanvraag indienen. 
Kijk voor meer informatie op 
www.koggenland.nl/welzijnssubsidies 
of neem contact opnemen 
met Nico Koppes. Hij is bereikbaar  
via (0229) 54 83 74.

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.
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Monique Bonsen kijkt uit 
naar burgemeesterschap
Op 30 juni maakte de gemeenteraad 
bekend dat Monique Bonsen-
Lemmers (54) uit Hillegom de nieuwe 
burgemeester van Koggenland 
wordt. Sindsdien is het feest in huize 
Bonsen. “Ik heb er ontzettend veel 
zin in.”

Na de officiële bekendmaking in de raad, 
kreeg ze nog laat in de avond bezoek uit 
Koggenland. De griffier en de voorzitter van 
de vertrouwenscommissie waren naar Hillegom 
gereden voor felicitaties en champagne. Zij 
waren niet de enigen die hun gelukwensen 
aan de aanstaande burgemeester wilden 
overbrengen. “Vanaf 30 juni om 20.10 uur – 
het moment van de bekendmaking – is het 
één groot feest,” zegt Bonsen. “De felicitaties, 
bloemen en andere leuke reacties blijven 
binnenstromen. Het is overweldigend.”

Goed voorbereid
Ondertussen is Bonsen bezig met het afronden 
en overdragen van haar taken in Haarlem, 
waar ze nu nog werkt als arbeidsrechtad-
vocaat en mediator. “Dat is een kwestie van 
afsluiten, ik was goed voorbereid,” zegt 
Bonsen. De overstap van de advocatuur naar 
het burgemeesterschap lijkt niet de meest 
voor de hand liggende carrièreswitch. Toch 
zijn er veel raakvlakken tussen haar huidige 
en toekomstige functie, zegt Bonsen. “Als je 
kijkt naar de competenties zie je belangrijke 
overeenkomsten: mensen met elkaar 
verbinden en belangen in kaart brengen, maar 
ook knopen kunnen doorhakken.”

Heerlijke plek
Naast haar werk als advocaat heeft Bonsen de 
nodige bestuurlijke ervaring, onder andere als 
regiobestuurder van D66 in Zuid-Holland. In 
de aanloop naar haar sollicitatie nam zij het 
afgelopen jaar deel aan het oriëntatiepro-
gramma voor aankomend burgemeesters en 
volgde zij een aantal stages ter voorbereiding 
op het burgemeesterschap. De vacature in 
Koggenland kwam voor Bonsen op het juiste 
moment. “Ik ben er helemaal klaar voor en 
voel me erg thuis in Koggenland. Het is een 
prachtige gemeente en de inwoners vormen 
hechte gemeenschappen. Het lijkt mij een 
heerlijke plek om te wonen.”  

Bonsen en haar man Huub (59) zijn de Koggen-
landse woningmarkt al aan het verkennen, 
evenals hun vier kinderen. “De kinderen 
wonen niet meer thuis, maar ze zoeken driftig 
mee. Familie is voor ons erg belangrijk, dus ze 
zullen vaak in Koggenland op bezoek komen.” 
Maar eerst moet Bonsen haar werk in Haarlem 
afronden. “Daarna neem ik een week vakantie 
en in augustus begin ik met de voorberei-
dingen voor mijn werk in Koggenland. Ik heb 

ontzettend veel zin om vol energie aan de slag 
te gaan.”

Installatie
Bonsen wordt op 23 september 2020 in een 
bijzondere raadsvergadering geïnstalleerd als 
burgemeester van Koggenland. Waarnemend 
burgemeester Jan Franx blijft tot die tijd 
de burgemeesterstaken voor Koggenland 
uitvoeren.

De nieuwe burgemeester heeft veel zin om vol energie in Koggenland aan de slag te gaan.
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Op woensdag 1 juli zijn acht 
jonge Koggenlanders in de 
raadszaal van Koggenland 
gehuldigd, voor hun bijdrage 
aan een veiliger internet. De 
jongens en meisjes, in de leeftijd 
van 8 tot en met 12 jaar, zijn de 
fanatiekste deelnemers van het 
computerspel Hackshield. In deze 
game kruipen zij in de huid van 
junior cyber agents. Zo leren 
ze alles over hackers en veilig 
internetten. Koggenland is een 
van de zeven gemeentes die 
meedoet aan Hackshield.

Digitaal wijkagent Ferry Langendijk 
overhandigde een officiële Hackshield-
badge en oorkonde aan de jonge cyber 
agents. Daarbij legde Langendijk uit 
wat hij zelf doet aan de bestrijding van 
cybercriminaliteit: “Een wijkagent weet 
welke mensen zich als een boef gedragen 

in zijn wijk. Als digitaal wijkagent kijk ik 
naar de mensen die zich op het internet 
misdragen.” 

Gekke woorden
Maar Langendijk wilde ook graag 
weten wat de junior cyber agents doen 
om computercriminaliteit tegen te 
gaan. Hoe maak je bijvoorbeeld een 
sterk wachtwoord, dat moeilijk door 
hackers kan worden geraden? “Gekke 
woorden gebruiken,” opperde een 
van de kinderen, “zoals muizenval of 
fietspomp.” “Ik vervang cijfers door 
letters,” zei een ander. En weer een 
ander: “Als iemand weet waar je veel van 
houdt – ik hou zelf veel van hondjes – 
dan moet je niet hondjes als wachtwoord 
nemen.” Slimme ideeën, vindt 
Langendijk, die hoopt dat hij de kinderen 
later nog eens terugziet als collega bij 
de politie. Naast de digitaal wijkagent 
was ook Tim Murck aanwezig. Hij is een 

van de bedenkers van Hackshield. Onder 
kinderen is Murck vooral bekend van zijn 
rol als Barry Hartveld in de bekroonde 
Nederlandse jeugdserie SpangaS, maar 
in de Koggenlandse raadszaal wilde 
hij het hebben over cybercrimina-
liteit en wat kinderen kunnen doen om 
de digitale wereld veiliger te maken. 
Murck: “Er wordt nog geen les gegeven 
over digitale geletterdheid. We moeten 
eerst de kinderen slimmer maken en 
dan kunnen jullie het doorgeven aan 
volwassenen.” 

Nuttige tips
Dat die opzet lijkt te slagen, bleek uit 
de reacties van de cyber agents: “Nadat 
ik de wachtwoord-quest had gedaan, 
heb ik opa en oma geleerd hoe je je 
wachtwoord kan verbeteren,” zei een 
jongen. “En ik heb oma geleerd hoe je 
moet facetimen,” voegde een meisje toe. 
De deelnemers van Hackshield helpen 

Huldiging cyber agents 
Jonge Koggenlanders leren over cybercriminaliteit

De acht fanatiekste junior cyber agents werden gehuldigd door Hackshield-bedenker Tim Murck (linksachter) 
en digitaal wijkagent Ferry Langendijk (rechtsachter).

Burgemeester Jan Franx ontving op 1 juli een 
aantal Koggenlandse jongeren  om van hen 
te horen waar zij met de huidige maatregelen 
tegenaan lopen in het dagelijks leven. Het 
naleven van de coronaregels blijkt lastig voor 
een deel van de jeugd, met name het afstand 
houden. 

Die regels wringen, merkten de jongeren op: “We hielden 
ons in het begin aan de coronaregels om de ouderen te 
beschermen, maar veel ouderen houden zelf niet altijd 
afstand.”Daarbij voelt de situatie volgens de jonge Koggen-
landers uitzichtloos, met veel onduidelijkheid over de 
toekomst. “Wat verwacht u van ons?” vroeg een van 
de jongeren aan burgemeester Franx. “Ik verwacht dat 
iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt,” antwoordde de 
burgemeester. “Jullie mogen elkaar natuurlijk ontmoeten. 
Maar als je ziek bent, blijf je thuis.”

In gesprek 
met de jeugd

Multifunctionele sportkooi in De Goorn
De nieuwbouwwijk 
Buitenplaats in De Goorn is een 
multifunctionele sportkooi rijker, 
nog voordat de bouw van de 
huizen is afgerond. Wethouder 
Caroline van de Pol opende het 
sportveld op woensdag 1 juli, 
in aanwezigheid van tientallen 
kinderen, die stonden te 
trappelen om het veld in gebruik 
te nemen.

“Waarom hebben we dit sportveld?” 
vroeg wethouder van De Pol aan de 
kinderen die zich in de sportkooi om 
haar heen verzamelden. “Omdat je fit 

wordt van sporten!” en “om lekker te 
voetballen met je vrienden!” riepen de 
enthousiaste buurtkinderen. Daar was de 
wethouder het volledig mee eens. 
“En sporten jullie meestal buiten of zitten 
jullie vaak achter de computer?” wilde 
wethouder Van de Pol weten. “Achter de 
computer,” zeiden een paar kinderen in 
koor. Dat bleek niet het antwoord waar 
Van de Pol op hoopte. Ook de vraag hoe 
lang de jongens en meisjes dan dagelijks 
achter de computer zitten, werd niet naar 
tevredenheid beantwoord. “Twee uur!” 
riepen meerdere kinderen. Veel te veel, 
vond de wethouder. “Ik hoop dat ik jullie 
nog heel vaak hier op het sportveldje 

tegenkom,” besloot ze, waarna het tijd 
was om het veld in gebruik te nemen.

Aan enthousiasme bleek geen gebrek. De 
kinderen bestormden het veld om eerst 
een wedstrijdje te basketballen en daarna 
tegen elkaar te voetballen. Dat ging er 
fanatiek aan toe. Met de sportiviteit van 
de aanwezige kinderen zit het kennelijk 
toch wel goed, zag de wethouder. Ze 
sloot de opening af met het verloten 
van enkele sportartikelen en met een 
dankwoord richting Peter Langenberg, de 
directeur van Zeeman Vastgoed, voor het 
mede mogelijk maken van het sportveld 
en de feestelijke opening.

Zwemmen in de 
zomervakantie
Tot en met zondag 26 juli is het Koggenbad gesloten. 
Vanaf maandag 27 juli tot en met zondag 16 augustus is 
het zomervakantierooster van toepassing.

Zomervakantierooster
Maandag  27 juli, 3 en 10 augustus
13:30 – 15:30 uur Recreatiezwemmen
19:00 – 20:30 uur  Banenzwemmen (vanaf 18 jaar)

Dinsdag  28 juli, 4 en 11 augustus
13:30 – 15:30 uur Recreatiezwemmen      

Woensdag 29 juli 5 en 12 augustus
13:30 – 15:30 uur Recreatiezwemmen      

Donderdag 30 juli, 6 en 13 augustus         
13:30 – 15:30 uur Recreatiezwemmen      
19:00 – 20:30 uur Banenzwemmen (vanaf 18 jaar)

Vrijdag  31 juli en 7 augustus
13:30 – 15:30 uur Recreatiezwemmen           
19:00 – 20:30 uur Recreatiezwemmen            

14 augustus Gesloten

In de weekenden is het Koggenbad gesloten. Kijk voor 
de openingstijden van zwembad Buitenmeere in Obdam 
op www.zwembadbuitenmeere.nl

niet alleen hun omgeving, maar ook de makers van het spel. 
Murck: “Jullie hebben ons veel nuttige tips gegeven en laten 
zien waar de bugs zitten. Daar zijn we jullie erg dankbaar 
voor.”

Droom
Door het succes van Hackshield in Koggenland en de andere 
deelnemende gemeentes, melden steeds meer gemeente zich 
om mee te doen aan het spel. “Dat was onze droom,” aldus 
Murck, “met jullie beginnen en zo een beweging in gang 
zetten.”

Nadat wethouder Caroline van de Pol de sportkooi in De Goorn officieel opende, renden tientallen enthousiaste kinderen  
het veld op om te basketballen en te voetballen.



19 juli 2020  

Pagina 3

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 de laatste 
editie van deze rubriek is VVD-fractievertegen-
woordiger Astrid Dol aan het woord.

Wat was het mooiste moment in uw carrière als 
fractievertegenwoordiger?
De mooiste momenten vinden niet zozeer plaats in 
de raadszaal, maar juist daarbuiten. In de raadszaal 
ben je de spreekbuis van de mensen die op je 
hebben gestemd. Buiten voeren we gesprekken, 
bijvoorbeeld tijdens VVD-actiemomenten zoals de 
Oliebollenactie. Daar laten inwoners horen wat 
ze vinden en wat ze graag willen. Voor mij was de 
keuzevrijheid om op zondag wel of niet de winkels 
open te laten gaan een heet hangijzer. Dat is gelukt 
en nu hoor ik van de mensen die ik tegenkom dat 
ze daar heel blij mee zijn. Dat is waar we het voor 
doen.

Het werk van een fractievertegenwoordiger gaat 
niet alleen over rozen. Wanneer kon u door de 
grond zakken? 
Ik merk dat ik te weinig tijd heb om me volledig 
in te kunnen zetten voor het werk als fractieverte-
genwoordiger. Dat vind ik teleurstellend. Ik zou de 
VVD-raadsleden meer willen ondersteunen.

Raadsleden moeten compromissen sluiten en 
rekening houden met beperkende factoren. Wat 
zou u doen met volledige vrijheid en een onbeperkt 
budget?
Heel Koggenland voorzien van dakpannen die 
energie opwekken. Die zie je nog zeer sporadisch, 
omdat ze prijzig zijn en minder energie leveren dan 
zonnepanelen, maar die kant moeten we op. Geen 
lelijke energieparken, maar gebruik maken van 
combinaties. Daarnaast zou ik veel meer wandel-, 
fietspaden en vaarroutes willen creëren, want 
Koggenland is prachtig om te vertoeven.

Zelfs de meest betrokken fractievertegenwoordiger 
is niet op de hoogte van het complete wel en wee 
in de gemeente. Welke geheimen heeft Koggenland 
nog voor u? 
Ik ben geboren, getogen en woonachtig in 
Koggenland, dus veel is bekend. Ik wandel en fiets 
veel en kom daardoor op veel plekjes. Het water 
biedt me nog de meeste geheimen. Vorig jaar heb ik 
voor het eerst met de vaarpuzzeltocht meegedaan 
en toen kwam ik op plekjes waar ik nog nooit was 
geweest. Het is prachtig om Koggenland vanaf het 
water te zien.

Wat is uw favoriete plek in Koggenland en wat 
betekent deze plek voor u?
Dat is het parkje Lijsbeth Tijs in Berkhout. Ik woon 
daar vlakbij en kom er meerdere keren per dag 
met de hond. Het is prachtig aangelegd met mooie 
bloemstroken. Dat is steeds weer een genot om 
te zien. Net als de zon die je zo mooi kan zien 
opkomen en ondergaan. Die plek betekent een 
momentje van rust, maar ook van gesprekken 
met andere wandelaars. Daarbij bespreken we 
regelmatig de politiek.

Vraag van Tinda Kuijper: Astrid is nu een aantal jaar 
betrokken bij de gemeenteraad. Ik zou graag willen 
weten wat haar grootste eye-opener is in deze 
periode.
Mijn grootste eye-opener is dat de gemeenteraad 
op alle fronten betrokken is bij de samenleving. Wil 
je meepraten, dan moet je op de hoogte zijn van 
de laatste stand van zaken op veel verschillende 
vlakken: van sociale aangelegenheden tot aan 
kernenergie.

Astrid Dol (49) woont in Berkhout, samen met 
haar dochter Merel (24) en zoon Tim (22).  
Ze werkt als teamcoördinator bij de politie. 
In haar vrije tijd houdt ze van wandelen,  
skiën en kamperen.

Gemeenteraad in beeld
Astrid Dol (VVD)

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.
- J.P. Saldaña Torres Geboren 07-08-2001
- N. Bakker Geboren 16-06-1995
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.

Ontvangen aanvragen voor een omgevingsvergunning
Zaaknummer Activiteiten  Perceel
2020-HZ-0344 plaatsen hobbykas  Zuidermeerweg 14, Zuidermeer
2020-HZ-0340 uitbouwen voorzijde en plaatsen dakkapel Gabriëlstraat 27, Ursem
2020-HZ-0350 plaatsen schuur  Drinksmeer 8, Ursem
2020-HZ-0351 plaatsen dakkapel  Akkerstraat 11, Obdam
2020-HZ-0352 vervangen houten schuur door stenen schuur  Poststraat 38, Obdam
 met veranda  
2020-HZ-0353 inpandige constructieve wijziging (muurdoorbraak) Noordgouw 20, Ursem
2020-HZ-0354 wijzigen kleur dakpannen  Drechterlandsedijk 31, Ursem
2020-HZ-0357 plaatsen beschoeiing en steiger/vlonder Zuidermeerweg 14, Zuidermeer
2020-HZ-0362 veranderen voorgevel/vervangen kozijnen Noorddijkerweg 1 A, Ursem
2020-HZ-0364 plaatsen van een veranda  Ouwe Hof 37, Hensbroek
Deze aanvragen zijn ontvangen, er kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
Zaaknummer Activiteiten  Perceel
2020-HZ-0334 wijziging gevelpanelen  Drechterlandsedijk 29, Ursem 
2020-HZ-0212 verlengen bestaande stal  Koggeweg 1, Zuidermeer
2020-HZ-0235 bouwen woning  Slimtocht 5, Berkhout
2020-HZ-0295 wijzigen voorgevel/dak  Julianaweg 8, Hensbroek
2020-HZ-0264 plaatsen dakkapel voor/achterzijde Horstenburgstraat 5, Obdam
2020-HZ-0344 plaatsen hobbykas  Zuidermeerweg 14, Obdam 
2020-HZ-0337 vergroten tuinschuur met overkapping Citroengras 13, De Goorn
2020-HZ-0245 vervangen beschoeiing/dempen insteek Oosteinde 67, Berkhout 
 haventje         
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 
•  Automobielbedrijf Dam, Noord-Spierdijkerweg 144 (1643 NL) te Spierdijk, het oprichten van het bedrijf voor de handel in- en reparatie van personen-

wagens; 
•  Fa. Klaver Hoogland, Molendijksweg 7 (1713 RB) te Obdam, het wijzigen van het bedrijf door het herbouwen en uitbreiden van de jongveestal;
•  Vic Obdam, Braken 14 (1713 GC) te Obdam, het installeren van warmtepompen;
 
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.

Kennisgeving Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval, Walingsdijk 107 in Ursem.
Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Koggenland maakt bekend dat op 23 juni 2020 een kennisgeving in het kader van het Besluit 
mobiel breken bouw- en sloopafval is ontvangen van Dick de Wit Totaal, voor het mobiel breken van materiaal op het adres Walingsdijk 107 in Ursem. 
De werkzaamheden vinden plaats in de periode van 13 juli 2020 tot en met 13 oktober 2020. De verwachte tijdsduur bedraagt in totaal 1 werkdag.

Het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval bevat onder meer voorschriften ter beperking van geluids- en stofoverlast. Het is niet mogelijk tegen 
deze kennisgeving bezwaar te maken. Deze dient slechts ter informatie. 

Informatie:
Informatie kunt u tijdens kantooruren verkrijgen bij OD NHN, Dampten 2 te Hoorn, telefoonnummer 088 – 102 13 00.

Ruimtelijke plannen
Onderstaande plannen zijn in procedure gegaan. Dit is gepubliceerd in het Gemeenteblad of de Staatscourant via www.overheid.nl of www.officie-
lebekendmakingen.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.ruimtelijkeplannen.nl en  
www.koggenland.nl/ruimtelijkeplannen onder de kop ‘in procedure’.

Naam/IMRO-nummer Adres / Plaats Omschrijving  Status Ter inzage 
NL.IMRO.1598.WPLG2  Baarsdorpermeer 4, Zuidermeer Wijziging naar de bestemming  Vastgesteld  6 juli t/m 17 augustus 2020
Baarsdorpm4-va01   ‘Wonen - Stolp’

NL.IMRO.1598.WPLG2  Zuidermeerweg 5a, Zuidermeer  Vergroting bouwvlak stolp Vastgesteld  9 juli – 20 augustus 2020
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Raadsvergaderingen
De eerstvolgende raadsvergadering is op 7 september. 
De vergadering is 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 
 19 t/m 25 juli 2020 Vrije periode 
 26 juli t/m 1 augustus 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
Voor alle zaken en diensten kunt u een afspraak maken met een van onze medewerkers. 
Door het werken op afspraak voorkomen we wachttijden en kunnen wij u beter helpen. 
Maak een afspraak via www.koggenland.nl/afspraak of bel het nummer (0229) 54 84 00. Wij 
zijn telefonisch bereikbaar op de 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

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

Fikse toename aantal 
woninginbraken 
Politie geeft preventietips
Het aantal woninginbraken is de 
afgelopen weken flink toegenomen, 
na een eerdere dip als gevolg van 
de coronacrisis. Nu veel mensen 
langere tijd van huis zijn, grijpen 
inbrekers hun kans. Bewoners kunnen 
zelf veel doen om een inbraak te 
voorkomen. Het Politiekeurmerk 
Veilig Wonen (PKVW) geeft een aantal 
preventietips om uw woning en wijk 
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 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) 
buurtpreventie groep;

•  Bij een verdachte situatie, bel altijd 112!

Ondersteuning  
voor ondernemers
De gemeente Koggenland biedt 
een maatwerkoplossing voor 
ondernemers die door de coronacrisis 
problemen ondervinden met het 
betalen van de gemeentelijke 
belastingen en overige 
invorderingen.

Wethouder Caroline van de Pol zegt dat de 
gemeente ondernemers wil ondersteunen 
waar dat nodig is. ”Door een bijdrage te 
leveren willen we voorkomen dat er structurele 
problemen ontstaan bij ondernemers die het 
nu moeilijk hebben,” zegt de wethouder. 

Ondernemers kunnen met de gemeente 
afspraken maken over het gespreid of 
uitgesteld betalen van de belastingen. 
Ondernemers die hiervan gebruik willen 
maken, kunnen een aanvraag indienen  
via koggenland.nl/coronavirus.

Vragen over maatwerkmogelijkheden?
Bent u ondernemer en wilt u meer informatie 
over de maatwerkmogelijkheden? 
Neem dan contact op met Loek Out  
via L.Out@koggenland.nl of  
telefoonnummer (0229) 54 83 02.


