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Westfriese duurzame doeners gezocht

Koggenland kort

Verleng reisdocumenten 
op tijd

De gemeente adviseert inwoners om 
reisdocumenten tijdig te verlengen, 
vanwege een langere levertijd in de 
zomermaanden. Het kan daardoor 
langer dan de gebruikelijke zes dagen 
duren voordat het reisdocument kan 
worden afgehaald. Daarnaast is het 
vanaf donderdag 29 juli 12.00 uur tot 
en met zondag 1 augustus in het hele 
land niet mogelijk om (spoed)paspoor-
ten en identiteitskaarten aan te 
vragen. Reisdocumenten ophalen blijft 
wel mogelijk. Meer informatie is te 
vinden op www.koggenland.nl

De gemeente Koggenland én andere 
Westfriese gemeenten zijn op zoek naar 
duurzame doeners. In de week van 
8 oktober organiseren de Westfriese 
gemeenten een digitale duurzame huizen-
route. Inwoners die hun woning hebben 
verduurzaamd en andere inwoners 

daarover willen vertellen, kunnen zich nu 
aanmelden voor het ‘Gluren bij Duurzame 
Buren’. 

Duurzaam wonen
Duurzaamheid krijgt steeds meer aan-
dacht. Er is ook steeds meer informatie 

In gesprek met… Karin van der Gaast
Burgemeester Monique Bonsen gaat ie-
dere maand voor Koggennieuws in ge-
sprek met een Koggenlander. Dit keer is 
dat Karin van der Gaast uit Ursem. Van 
der Gaast is kunstenaar en raadslid voor 
Gemeente Belangen Koggenland (GBK). 
Haar favoriete plek in de gemeente is 
recreatiegebied De Leijen in Hensbroek, 
waar ze dagelijks wandelt met haar 
labradoodle Pino. Burgemeester Bonsen 
wandelt mee.

Bonsen: ‘Jij bent ook niet in Koggenland 
opgegroeid, hoe ben je hier beland?’
Van der Gaast: ‘Mijn partner Leoni werd 
in 2004 waarnemend burgemeester in 
Koggenland en in 2007 werd ze offi cieel 
beëdigd. Toen zijn we hiernaartoe ver-
huisd. Mijn tante komt uit Grosthuizen, 
dus ik had al een band met de gemeente. 
Maar ik kom hier inderdaad niet van-
daan. Ik ben geboren in Utrecht en ik 
heb gestudeerd in Groningen.’

Bonsen: ‘Wat heb je gestudeerd?’
Van der Gaast: ‘Ik heb eerst sociologie 
gestudeerd en ben daarna naar de kunst-
academie gegaan. Mijn ouders wilden 
niet dat ik direct voor een creatieve 
opleiding koos. Zij wilden zekerheid. 
Pas toen ik klaar was met mijn studie 
sociologie mocht ik creatief doen.’

Bonsen: ‘Door corona ben ik gaan beseffen 
hoe essentieel kunst en cultuur zijn en 

hoe erg ik het mis. Ik kan enorm genieten 
van kunst, al ben ik zelf niet creatief. Heb 
jij minder werk sinds de coronacrisis?’
Van der Gaast: ‘Ik ben nog steeds veel 
bezig: met schilderen, fotograferen en ik 
maak boekjes. Maar door corona kunnen 
we geen exposities meer houden in het 
gemeentehuis. Ik ben al vanaf 2009 lid 
van de Kunstcommissie die exposities 
organiseert in het gemeentehuis. Dat we 

daar nu niet mee kunnen doorgaan voelt 
als een gat in mijn hart.’

Bonsen: ‘Zie je een mogelijkheid om 
cultuur meer onder de aandacht te 
brengen, ook bij de jeugd?’
Van der Gaast: ‘We zouden een podium 
moeten creëren, een plek waar creatieve 
mensen en verenigingen elkaar kunnen 
ontmoeten.’

Aanmelden
Inwoners die de eerste duurzame stap 
hebben gezet of juist al aardgasvrij of 
energieneutraal wonen, worden door de 
organisatie en gemeente Koggenland 
opgeroepen hun verhaal te delen. Aan-
melden is nu direct mogelijk via www.
odnhn.nl/inwoners/gluren. 

Organisatie
‘Gluren bij duurzame buren’ is een initia-
tief van de Westfriese gemeenten. Het 
wordt georganiseerd in samenwerking 
met het Duurzaam Bouwloket en 
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. 
Voor vragen over het evenement kan 
contact worden opgenomen met Jenneke 
Spijkstra via j.spijkstra@odnhn.nl of 
088 1021 300.

over te vinden, mensen delen kennis en 
ervaringen veel met anderen. Sommige 
inwoners hebben al veel stappen gezet 
en wonen aardgasvrij of energieneutraal. 
Anderen hebben een eerste maatregel 
getroffen. Zoals het plaatsen van zonne-
panelen, overstappen op inductie koken 
of het isoleren van de spouw. Deze 
verhalen willen de gemeenten graag 
laten vertellen. Om andere inwoners uit 
de te inspireren om zelf aan de slag te 
gaan en daarvoor handige voorbeelden 
te laten zien.

Gluren bij Duurzame Buren
Na de succesvolle eerste Westfriese editie 
in september 2020 volgt dit jaar een 
nieuwe editie van het evenement. 
In de week van 8 oktober 2021 kunnen 
inwoners digitaal binnenkijken bij duur-
zame buren. Geheel coronaproof 
bezoekt de groene reporter iedere dag 
een inwoner uit een andere gemeente in 
Westfriesland, ook in Koggenland. Met 
vooraf opgenomen rondleidingen en een 
live vragenuurtje worden de kijkers 
meegenomen. Teruggluren naar de 
vorige livestreams kan via 
www.duurzaambouwloket.nl/
gluren-terugblik.

Bonsen: ‘Mooi dat je dat zegt, in het 
college hebben we het daar ook over 
gehad. In de toekomst hebben we in het 
gemeentehuis minder werkplekken 
nodig, door de digitalisering. Daarom 
denken we na over een nieuwe invulling: 
het gemeentehuis van de toekomst. Het 
moet een huis ván de gemeente worden, 
een ontmoetingsplek. Dat sluit mooi aan 
op jouw idee.’



Herdenken en weerzien 

Er zijn steeds meer mensen gevaccineerd, 
maar de moeilijke coronaperiode is nog 
niet voorbij. Dat laten de cijfers de 
afgelopen periode duidelijk zien. 
Desondanks wordt de behoefte om met 
elkaar stil te staan bij alles wat er is 
gebeurd en te herdenken steeds groter. 
Het verlangen om elkaar te ontmoeten 
groeit. Plannen van de gemeente om hier 
dit najaar invulling aan te geven, zijn 
vanwege de besmettingscijfers door-
geschoven naar het voorjaar van 2022.   

‘Het is de bedoeling om met elkaar 
samen te komen in de Berkhouterkerk 
om stil te staan bij verlies, verdriet en 
zorgen. Aansluitend lopen we naar het 

Lijsbeth Tijspark, waar een gedenk-
plek onthuld wordt’, vertelt burge-
meester Bonsen. ‘Het wordt een plek 
om het verleden een plek te geven, 
stil te staan bij verdriet en ruimte te 
maken voor de toekomst.’

Weerzien
Bonsen: ‘Ik mis contact met mensen, 
het beleven van cultuur en gezellig-
heid. Dat is voor onze inwoners vast 
net zo. Mijn wens voor volgend voor-
jaar is dat inwoners  - groot en klein, 
jong en oud - elkaar weer kunnen 
zien en spreken, plezier beleven, 
samen lachen, dansen en met een 
grote glimlach naar huis gaan.’

Nee zeggen tegen middelengebruik

Bij veel diefstallen werd een ruit van 

de bedrijfsauto ingeslagen.

Westfriese cijfers laten zien dat kinderen 
gemiddeld op de leeftijd van 15 jaar 
beginnen met het drinken van alcohol. 
Meer dan de helft van de minderjarige 
jongeren zijn ‘binge drinkers’, wat inhoudt 
dat meer dan vijf drankjes bij een gelegen- 
heid worden gedronken. Minderjarigen 
die alcohol drinken doen dit het vaakst bij 
vrienden (91%) of thuis (55%). Wethouder 
Win Bijman: ‘Ouders hebben invloed op 
het middelengebruik van hun kind. Nog 
steeds meer dan de helft van de ouders 
van minderjarigen keurt alcoholgebruik 
goed, terwijl minderjarigen aangeven dat 
het helpt als ouders het afkeuren. Wij 
roepen ouders dan ook op om met hun 
kind te praten over middelengebruik 
voordat hiermee geëxperimenteerd 
wordt. Stel vervolgens duidelijke regels, 
pas deze toe en help je kind zo om nee te 
zeggen.’

Campagne gericht op kwetsbare 
momenten 
Juist de zomervakantie, na een lange tijd 
van thuis zitten door corona, is gekozen 
als startmoment voor de campagne. 

Bijman: ‘Dit is een kwetsbaar moment 
voor zowel jongeren als ouders. Iedereen 
snakt naar vrijheid en mogelijkheden. De 
kunst is met elkaar in gesprek te blijven 
over wat binnen die mogelijkheden kan. 
We willen voorkomen dat jongeren juist 
nu beginnen met roken, drinken of drugs 
gebruiken.’

Jongvolwassenmonitor 2021
Ook dit jaar wordt onderzoek gedaan naar 
de gezondheid en welzijn van jongeren 
tussen 16 en 25 jaar. Een periode waarin 
van alles voor hen verandert. Tot eind juli 
2021 voert Onderzoeksbureau Noord-
Holland Noord (onderdeel van GGD HN) 
voor de derde keer een grootschalig 
onderzoek uit in opdracht van het pro-
gramma In Control of Alcohol & Drugs. Het 
onderzoek bestaat uit het online invullen 
van een vragenlijst over gezondheid 
(psychisch en lichamelijk), welzijn, gebruik 
van genotmiddelen, seksualiteit, (gevolgen 
van) corona, bewegen, eenzaamheid, 
mantelzorg en fi nanciën. Op basis van het 
onderzoek wordt het preventiebeleid bij 
gemeenten bijgestuurd of aangevuld.

Inwoners die van taal houden en iets vrijwillig voor een ander willen doen, 
krijgen de mogelijkheid om een taaltraining te volgen via Vrijwilligerspunt 
Westfriesland, waarna ze gekoppeld kunnen worden als taalvrijwilliger aan 
anderstaligen of laaggeletterden. De trainingen vinden op vier middagen plaats 
in september en oktober.  

Taalvrijwilligers gezocht

Tijdens de trainingen wordt stilgestaan 
bij de Nederlandse taal en bij allerlei 
zaken die komen kijken bij het 
begeleiden van iemand die beter wil 
spreken, lezen of schrijven. 
Geïnteresseerden voeren eerst een 
kennismakingsgesprek, waarna ze 
zich kunnen opgeven. 

Data en tijden
De training wordt twee keer gegeven 
en is onderdeel van een reeks, 
bestaande uit vier middagen: 7, 14, 21 
en 28 september of 28 oktober, 4, 11 
en 18 november, van 13.30 - 16.30 uur. 
Opgeven of meer informatie 
opvragen kan via (0229) 21 64 99 of 
taalhuis@vrijwilligerspunt.com. 

Forse toename diefstallen 
uit bedrijfsbussen
De afgelopen weken is het aantal 
diefstallen van gereedschap fors 
toegenomen in de gemeente. De 
gereedschappen werden met name uit 
bedrijfsbussen en bedrijfsruimtes 
gestolen. De gemeente en politie vragen 
inwoners en ondernemers alert te zijn en 
preventieve maatregelen te nemen.

‘We zien in de hele gemeente vooral een 
piek in het aantal diefstallen uit bedrijfs-
auto’s,’ zegt wijkagent Niels de Graaf. ‘In 
de eerste drie maanden van dit jaar was er 
slechts één melding van diefstal uit een 
bedrijfsauto. De afgelopen drie maanden 
ontvingen we negen meldingen. In veel 
gevallen werd er een ruit ingeslagen. De 
buit was steeds hetzelfde: gereedschap.’

Gereedschap markeren
De Graaf vraagt inwoners extra oplettend 
te zijn. ‘Het is waardevol als mensen hun 
eigen buurt in de gaten houden. Als je een 
diefstal ziet plaatsvinden mag je direct 112 
bellen en bij verdachte situaties kan je 
contact opnemen met de politie via 
0900-8844.’ En de wijkagent ziet meer 
preventieve mogelijkheden. ‘We raden 
mensen aan een anti-diefstalslot te 
plaatsen op bedrijfsauto’s. Bij bedrijfs-
ruimtes kan het erg nuttig zijn om 
camera’s op te hangen. En het is verstandig 
om gereedschap te markeren, zodat het 
opvalt. Bijvoorbeeld met kleuren of door 
er een naam in te graveren.’

Stopheling-app
Ook adviseert De Graaf eigenaren van 
(kostbaar) gereedschap het materiaal 
te registreren. Door vooraf serie-
nummers te noteren kunnen gereed-
schappen na een eventuele diefstal 
worden herkend. Van producten 
zonder serienummer kan de eigenaar 
een foto maken. Zowel serienummers 
als foto’s kunnen worden geregistreerd 
in de Stopheling-app. Via deze app 
kunnen kopers nagaan of aangeboden 
spullen bij de politie geregistreerd 
zijn als gestolen. 

Aangifte helpt
Bij diefstal raadt de politie aan altijd 
aangifte te doen en serienummers 
door te geven. Als het slachtoffer de 
politie nauwkeurig en snel informeert, 
vergroot hij de kans dat hij zijn spullen 
terugkrijgt. Bovendien helpt het de 
politie bij het opsporen van de dader.

De Westfriese gemeenten zijn een campagne gestart om ouders te stimuleren hun 
kinderen weerbaar te maken tegen de verleidingen van drugs, drank en roken. Jongeren 
mogen weer naar de kroeg, met elkaar op vakantie of bezoeken een festival of kermis. 
Voor ouders een moment om weer in gesprek te gaan met hun puber, want op feestjes 
of vakantie wordt misschien wel (meer) gedronken en/of drugs gebruikt? 

Het Lijsbeth Tijspark in Berkhout



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 29 
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

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

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

Info en Agenda

Het is de afgelopen weken erg groeizaam weer, dat zal niemand zijn ontgaan. 
Met zo nu en dan een bui en warme temperaturen krijgt beplanting, en met 
name onkruid, alle kans om te groeien. Daar komt bij dat het voorjaar erg koud 
is geweest, waardoor groei is gestagneerd en de natuur nu een inhaalslag 
maakt. Het resultaat is dat zowel in de plantvakken als op de verharding veel 
onkruid groeit. 

De gemeente doet er alles aan om de natuur bij te benen, zodat zij een 
representatieve buitenruimte kan waarborgen. Ook vraagt de gemeente 
inwoners om begrip voor de huidige situatie. Inwoners die graag een steentje 
bijdragen door het onkruid in de eigen omgeving te verwijderen, worden zeer 
gewaardeerd en zijn welkom om dat te doen. 

Snoeien overhangende planten
Tweede helft juli start de Buitendienst met het snoeien van overhangende 
particuliere beplanting langs wegen, op trottoirs en in stegen. Inwoners wordt 
gevraagd, indien van toepassing, overhangende beplanting tijdig (veelal hagen) 
voldoende terug te snoeien. 

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

Donderdag 09:00 - 19:00 uur
Vrijdag 09:00 - 12:00 uur

Onderhoud openbaar groen
Officiële publicaties 22 juli 2021

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

Ontvangen aanvragen voor een omgevingsvergunning
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2021-000596 vergroten woning De Leet 17, Ursem
2021-000604 vergroten woning door aanbouw Haverkampstraat 19, 
  Ursem
2021-000598 plaatsen dakkapel aan voorzijde woning Kanteel 34, De Goorn
2021-000562 plaatsen van veranda bij woning Burg Beemsterboerstraat
  13, Berkhout
2021-000606 aanbouw carport Geesterland 37, Ursem
2021-000616 plaatsen van een steiger Het Hoog 12, Avenhorn
2021-000633 aanleggen van terras Het Hoog 1, Avenhorn
2021-000634 realiseren generatiewoning in bijgebouw Verlaatweg 50, Spierdijk
2021-000636 vervangen bestaande schuren voor  Dorpsweg 30, Hensbroek
 1 schuur 
Deze aanvragen zijn ontvangen, er kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2021-000135 renoveren van een paardenstal Kerkebuurt 140, Berkhout
2021-000401 bouwen van overkapping schuur Duinweid 5, Obdam
2021-000299 aanleggen van een rijbak Dorpsweg 6, Oudendijk 
2021-000126 plaatsen van een poort Bobeldijk 109, Berkhout 
2021-000235 bouwen van een bedrijfsruimte Nijverheidsterrein 4G, 
  Ursem
2021-000353 vervangen van condensor voor  Vijverhof 9, Avenhorn
 een nieuwe gaskoeler     
2021-000406 bouwen van een berging Zomerdijk 14, Oudendijk
2021-000244 vervangen van een schuur Dorpsweg 14, Hensbroek
2021-000165 plaatsen van een dakkapel Poststraat 33, Obdam 
2021-000166 plaatsen van een dakkapel Poststraat 29, Obdam
2021-000341 inpandige opslag  De Leet 95, De Goorn 
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide voorbereidingsprocedure)
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2021-HZ-0046 gebruik van het perceel voor wonen  Dorpsweg 59 te Hensbroek
 en het opsplitsen van de stolp in 
 2 wooneenheden  
De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet gewijzigd.
Beroep: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Huisnummers:
De volgende huisnummers zijn vastgesteld:
D20.004337 3-6-2021 Bobeldijk 105B te Berkhout woonfunctie
D21.006903 8-6-2021 Zwarteweg 5, 1713 HT Obdam woonfunctie
D21.007012 10-6-2021 Dubbelspoor 5A te Obdam woonfunctie
D21.007454 17-6-2021 Slimtocht 5, 1647 BS te Berkhout woonfunctie
D21.007536 22-6-2021 Kwakelweg 1A, 1711 RC Hensbroek woonfunctie
D21.008224 2-7-2021 Nijverheidsterrein 4G te Ursem industrie, 
   kantoorfunctie
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.ruimtelijkeplannen.nl en www.koggenland.nl/ruimtelijkeplannen onder de kop 
‘in procedure’.

Naam/IMRO-nummer Adres / Plaats Omschrijving Status Ter inzage 
Woningbouwplan  West 49a realiseren ontwerp 09-07 t/m
Aventuur Avenhorn woongemeenschap   20-08-2021

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.
- M. van Nieuwkerk Geboren 04-09-1967
- L. Triest  Geboren 13-02-1971
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 vanbovengenoemden, 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.


