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In de gemeente Koggenland zijn er 
veel mogelijkheden om andere 
mensen te ontmoeten. Zo zijn er 
mogelijkheden om samen te 
bewegen, koffie te drinken, spelletjes 
te doen of een leuke workshop of 
training te volgen. Op 
www.koggenland.nl/ontmoet staat 
een overzicht van activiteiten. De 
website wordt continu aangevuld. 
Inwoners die zelf iets willen organise-
ren of al een activiteit hebben die op 
deze pagina kan worden geplaatst, 
kunnen contact opnemen met Marylo 
Verhagen via (0229) 54 84 46 of 
m.verhagen@koggenland.nl.

Vlnr achter: wethouder Nico Slagter van Stede Broec, wethouder Win Bijman van 
Enkhuizen, wethouder Herman ter Veen van Opmeer, voorzitter Hans-Peter Baars van de 
Westfriese Bedrijvengroep (WBG). Vlnr voor: wethouder Rosalien van Dolder van 
Koggenland, wethouder Harry Nederpelt van Medemblik, adviseur Thérèse Klaver van de 
gemeente Hoorn.

Er komt meer ruimte voor bedrijven-
terreinen in Westfriesland. Deze ruimte is 
bestemd voor groeiende Westfriese 
bedrijven en nieuwe bedrijven die een link 
hebben met Westfriese bedrijfssectoren. 
Dat staat in het convenant met regionale 
afspraken over werklocaties, dat op 6 juli 
is ondertekend door de colleges van de 
Westfriese gemeenten en de provincie 
Noord-Holland  

Wethouder Rosalien van Dolder tekende 
het convenant namens de gemeente 
Koggenland. Van Dolder zegt dat de 
gemaakte afspraken interessant zijn voor 
veel Koggenlandse inwoners en 
ondernemers. ‘In het convenant is onder 
andere vastgelegd dat het plan voor een 
bedrijventerrein aan de Jaagweg in 
Berkhout – onder de naam Distriport – niet 
doorgaat. De bestemming ‘bedrijven-
terrein’ komt op die locatie te vervallen. 
Ook staat in het convenant dat 
Koggenland het aantal hectaren 
bedrijventerrein mag uitbreiden. Dat biedt 
mooie kansen voor onze ondernemers.’

Vraag naar bedrijfsgrond flink toegenomen
In 2018 hebben de zeven Westfriese 
gemeenten en de provincie Noord-Holland 
afspraken gemaakt over het gefaseerd 
ontwikkelen van bedrijfsgronden in 
Koggenland, Opmeer en Hoorn. Deze 

afspraken zijn vastgelegd in het ‘Regionaal 
Convenant werklocaties Westfriesland’. 
Wethouder Van Dolder geeft aan dat de 
vraag naar bouwkavels op 
bedrijventerreinen de afgelopen jaren flink 
is toegenomen. ‘Daarom was het hoog tijd 
om de bestaande afspraken te 
actualiseren.’ In het nieuwe convenant 

Eind juni werden de prijzen uitgereikt voor 
de wedstrijd ‘Mijn Wereldwens’. Voor deze 
wedstrijd bedachten leerlingen van zes 
Koggenlandse basisscholen een duurzame 
wens voor hun omgeving. De winnende 
wensen kwamen van Seth van basisschool 
Geert Holle in Berkhout en Lotus van 
basisschool de Sprankeling in Avenhorn. 
Zij wilden respectievelijk ‘afvalgrijpers 
voor alle deelnemende scholen’ en ‘meer 
bloemen voor bijen en vlinders’.

‘Mijn wereldwens’ is onderdeel van de 
Schooldag van de duurzaamheid, die 
eerder dit jaar plaatsvond. De creatiefste 
(én uitvoerbare) wensen werden 
gerealiseerd. De jury bestond uit 
afgevaardigden van de gemeente 
Koggenland, waaronder wethouder 
Rosalien van Dolder en  kinderbur-
gemeester Amber Beentjes, medewerkers 
van Stichting MAK Blokweer en stichting 
Schooldag van de duurzaamheid. Dieuw 
Schuijtemaker van de gemeente en 
Charlotte Hömann-Post van Stichting MAK 
Blokweer reikten de prijzen uit aan de zes 
deelnemende scholen. De scholen 
ontvingen afvalgrijpers om de buurt 
schoner te maken en bloemenzaad, zodat 
de vlinders en de bijen, maar ook de 
leerlingen zelf, uiteindelijk kunnen 
genieten van vrolijke bloemen.

Focus op Westfriese bedrijven
De nieuwe bedrijventerreinen zijn vooral 
bedoeld voor groeiende Westfriese 
bedrijven en nieuwe bedrijven die een 
link hebben met Westfriese 
bedrijfssectoren. Nieuwkomers uit 
bijvoorbeeld de regio Amsterdam zijn ook 
welkom, maar niet alle ruimtevragen 
kunnen worden toegekend. Er is 
bijvoorbeeld geen plaats voor 
datacenters. Andere zeer grootschalige 
bedrijven kunnen zich alleen vestigen 
wanneer zij meerwaarde hebben voor de 
Westfriese economie en -arbeidsmarkt. 
Bedrijfsverzamelgebouwen zijn alleen 
toegestaan wanneer wordt gegarandeerd 
dat er geen private gebruikers komen. Dit 
om te voorkomen dat schaarse ruimte op 
bedrijventerreinen wordt gebruikt voor 
de opslag van caravans en dergelijke.

hebben de Westfriese gemeenten de 
afspraken aangepast aan de nieuwe 
situatie van krapte op de 
bedrijventerreinenmarkt. De nieuwe 
afspraken zijn tot stand gekomen in nauwe 
samenwerking met de provincie Noord-
Holland en het Ontwikkelingsbedrijf 
Noord-Holland Noord.

Prijsuitreiking scholenwedstrijd ‘Mijn Wereldwens’
Afvalgrijpers en bloemenzaad voor alle deelnemende scholen

De winnaars Lotus van basisschool de Sprankeling en Seth van basisschool Geert Holle en 
Charlotte Hömann-Post van Stichting MAK Blokweer.

Elkaar ontmoeten 
in Koggenland



Aan tafel bij de burgemeester

Samen met andere vrijwilligers 
organiseerde Sjoerd Schrassen uit 
Scharwoude op 10 en 12 juli een excursie 
voor een groep mannelijke Oekraïense 
vluchtelingen. Om hen wat afl eiding te 
bieden en een gelegenheid om met 
elkaar te praten. Het uitstapje leidde 
onder meer langs de molens in de 
Schermer en het gemeentehuis, waar de 
groep lunchte met burgemeester 
Monique Bonsen. 

Zo’n drie maanden geleden zag Schrassen 
de eerste Oekraïense vluchtelingen 
arriveren in de opvanglocatie in 
Scharwoude. Sindsdien biedt hij hulp 
waar mogelijk. ‘Maar ik ben slechts één 
van de vele vrijwilligers,’ benadrukt hij. 
Schrassen ziet hoe de bewoners steeds 
meer gewend raken aan de nieuwe 
situatie. Maar vooral de mannen blijven 
erg gesloten en houden zich op de 
achtergrond. Terwijl praten juist kan 
helpen. Schrassen: ‘De meeste mannen 
praten nauwelijks over wat ze hebben 
meegemaakt. We willen hen niks 
opdringen, maar met de excursie willen 
we hen in ieder geval een mogelijkheid 
geven om met elkaar te praten en om 
elkaar een beetje te leren kennen.’

Afl eiding
Tegelijkertijd biedt het uitje de nodige 
afl eiding. Het bezoek aan de molens in de 
Schermer, met een uitgebreide uitleg van 
de molenaar, valt in de smaak. Voor de 
oorlog was Oekraïne een van de grootste 
exporteurs van graan ter wereld. 
Volodomir, die in Oekraïne technisch 
engineer was, vertelt dat zijn 
overgrootvader ook molenaar is geweest. 
Veel van de mannen blijken een 
technische achtergrond te hebben. Ze 
luisteren met veel interesse naar de 
verhalen van de molenaar. 
Als de mannen in het gemeentehuis 
arriveren voor een lunch met 
burgemeester Bonsen is de spanning van 
hun gezichten af te lezen. ‘Ze zijn in 
Oekraïne niet gewend met een 
burgemeester te praten, laat staan samen 
een broodje te eten,’ licht Schrassen toe. 
Toch komt het gesprek al snel op gang, 
met hulp van tolk Mykhailo. Over de 
verschillen tussen Nederland en Oekraïne 
bijvoorbeeld en over werk. De meeste 
mannen hebben al snel na hun aankomst 
in Nederland werk gevonden. Degenen 
die nog geen werk hebben kunnen niet 
wachten om ook aan de slag te gaan. 

Onzekerheid
De Oekraïners zijn blij met hun plek in 
Scharwoude, zegt Mykhailo. ‘We krijgen 
veel hulp en de communicatie met de 
gemeente is goed.’ Maar er zijn ook veel 
vragen. Of ze in Nederland een eigen 
bedrijf kunnen starten bijvoorbeeld. En of 
ze hier nog kunnen blijven, ook als de 
oorlog langer duurt. Een groot deel van 
hen heeft geen huis of andere bezittingen 
meer in Oekraïne. De steden waar ze 
woonden zijn volledig verwoest. Veel 
vragen kunnen worden beantwoord door 
de burgemeester en de hulpverleners van 

de gemeente, maar er is ook nog een 
hoop onzekerheid over de toekomst. 

Positief blijven
Ondertussen proberen de vluchtelingen 
in Scharwoude er het beste van te maken. 
Met de hulp van de vele vrijwilligers. 
Binnenkort staat een excursie voor de 
Oekraïense vrouwen op de planning. En 
een uitje voor gezinnen. Schrassen: ‘Voor 
ons is het een ontdekkingsreis om uit te 
vinden wat wel en niet werkt. Maar we 
moeten positief blijven denken en kijken 
naar mogelijkheden.’

Op 7 juli ondertekenden wethouder 
Rosalien van Dolder en Jac Vries, 
directeur van projectontwikkelaar VBM 
Ontwikkeling uit Alkmaar, de 
samenwerkingsovereenkomst voor het 
woningbouwplan Tuindersweijde-Zuid in 
Obdam. De overeenkomst is een defi ni-
tieve stap richting de bouw van een fl ink 
aantal nieuwe woningen in het dorp.

Op maandag 11 juli stelde de 
gemeenteraad het bestemmingsplan vast 
voor Tuindersweijde-Zuid deel 1. Het plan 
heeft zes weken ter inzage gelegen, 
waarbij er geen zienswijzen (reacties van 
belanghebbenden) zijn binnengekomen. 
Het plan kon daardoor een paar maanden 
eerder dan gepland ter goedkeuring aan 
de raad worden voorgelegd. ‘Het is 
bijzonder dat er geen zienswijzen worden 
ingediend bij zo’n groot 
woningbouwproject,’ zegt wethouder 
Van Dolder. ‘Mede dankzij het goede 
overleg met de omwonenden en het 
vertrouwen dat we hier samen iets moois 
van kunnen maken is dit mogelijk. Daar 
zijn we dankbaar voor.’

Het plan omvat het noordelijke deel van 
Tuindersweijde-Zuid. In dit deel worden 
140 van de in totaal 480 nieuwe 
woningen gerealiseerd, die voor heel 

Tuindersweijde-Zuid tot 2030 op de 
planning staan. Wethouder Van Dolder: 
‘Het plan kent een royale mix aan 
verschillende typen woningen, inclusief 
starterswoningen, sociale huur en door de 
gemeente uit te geven vrije kavels. Er is 
ook ruimte voor CPO-initiatieven, op twee 
locaties in het plan. Deze variatie, 
gecombineerd met mogelijkheden voor 
inwoners om ook zelf te ontwikkelen, is 
een hele mooie toevoeging aan Obdam.’

Verkoop later dit jaar
VBM Ontwikkeling wil nog voor het einde 
van dit jaar starten met de verkoop, als 
het bestemmingsplan na de zomer 
onherroepelijk wordt. Jac Vries: ‘Wij zijn 
blij dat we bijna drie jaar na de oplevering 
van onze laatste woningen in 
Polderweijde weer een nieuw project 
kunnen starten in Obdam, Koggenland’. 
Het bouwrijp maken van de locatie start 
naar verwachting in de eerste helft van 
2023, waarna met de bouw van de 
woningen kan worden gestart.

Meer informatie
Meer informatie over dit project, de 
planning, voortgang en ontwikkelingen is 
te vinden op 
www.koggenland.nl/nieuwbouw. 

140 nieuwe woningen in Obdam

Vrijwilligers organiseren excursie voor Oekraïense mannen

Expositie ‘Zomersalon’

Eikenprocessierups in Koggenland
In een aantal eikenbomen in de 
gemeente is de eikenprocessierups 
gesignaleerd. Die bomen zijn voorzien 
van waarschuwingsborden en 
afzetlint. De Buitendienst fi xeert de 
nesten door deze in te spuiten met 
een biologisch middel. De nesten 
kunnen daardoor blijven zitten, maar 
geven geen overlast meer. 

Agelopen winter zijn er nestkasten 
voor de koolmees in bomen geplaatst. 
De koolmees is een natuurlijke 
bestrijder van de eikenprocessierups. 
De koolmees is namelijk een grote 
liefhebber van deze rups en eet het 

insect tijdens verschillende fasen van zijn 
levenscyclus.

Eikenprocessierups melden
Inwoners die de eikenprocessierups (die 
alléén in eikenbomen voorkomt) 
signaleren in een eikenboom in de 
openbare ruimte, kunnen dat melden bij 
de gemeente via 
www.koggenland.nl/melding, het liefst 
met foto. Inwoners die een 
eikenprocessierups hebben aangetroffen 
in een boom in hun eigen tuin zijn zelf 
verantwoordelijk voor het weghalen van 
de nesten. 

Op maandag 18 juli heeft wethouder Rosalien van Dolder de expositie ‘Zomersalon’ 
geopend. De expositie loopt tot en met 8 september en toont schilderijen van Koos 
Beemsterboer, viltcreaties van Carine van der Molen en aquarellen van Aleid Hagen. 
De expositie is tijdens openingstijden van het gemeentehuis te bezoeken.



Info en Agenda
Raadsvergaderingen
De eerstvolgende raadsvergadering vindt plaats op 26 september 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 27 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 onder-
nemersspreekuur. U kunt zich hiervoor aanmelden via 
ww.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         20 juli 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 
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.

- H.B. Mihaylov Geboren op 05-03-1973
- T.I. Naydenov Geboren op 13-09-1972
- Y. Ponomarchuk Geboren op 23-03-1970
- O. Baryshnik                         Geboren op 20-12-1974
- I. Kucherenko                      Geboren op 01-07-1980
- V. Ditkovska                          Geboren op 22-03-1973
- A. Jabloński                           Geboren op 07-08-1997
- P. Kurowski                           Geboren op 23-01-1996

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.

Ontvangen aanvragen voor een omgevingsvergunning
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2022-001589 aanleggen van een inrit Oosteinde 59, Berkhout
2022-001582 verduurzamen stolpboerderij Bobeldijk 22, Berkhout
2022-001611 plaatsen dakkapel Torenburg 41, Obdam
2022-001610 verplaatsen in-/uitrit Dorpsstraat 248, Obdam
2022-001607 realiseren aanbouw Weerestraat 66, Obdam
Deze aanvragen zijn ontvangen, er kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2022-001478 plaatsen dam en duiker Grosthuizen 28 (achter), Avenhorn
2022-001385 plaatsen van kleine windturbine Ursemmerweg 3, Hensbroek
2022-001278 dempen van een sloot Dorpsweg 78, Oudendijk 
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Verleende evenementenvergunningen
De afgelopen periode zijn de volgende vergunningen verleend:
Datum evenement Activiteiten Locatie
27 augustus 2022 Dorpsfeest Odigo Naast de kerk Dorpsweg 24 
   te Oudendijk
3 t/m 6 september  Kermis Hensbroek Parkeerplaats “t Ouwe Hof 
2022   t.h.v. perceel nr. 99
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

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

D22.005193  - 30-5-2022 - Ruijtersstraat 1A, 1645 SB, Ursem     (woonfunctie)
D22.005168  - 30-5-2022 - De Kolk 6 & 6A, 1645 VM, Ursem      (woon & industriefunctie)
D22.005314  - 01-6-2022 - Dorpsstraat 120A,  1713 HL, Obdam (woonfunctie)

Het college besluit in te stemmen met het toekennen van de volgende straatnamen in 
plan De Tuinen deel 2:

Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar
Donderdag 08:30 – 19:00 uur
Vrijdag  08:30 -  12:00 uur

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

Deeltje                                    
Driemorgen
Heermoes
Hoefblad

Hooge Werffe
Stokroospad
Weegbree
Wilgenroos

Op de voormalige locatie van 
basisscholen de Ieveling en de Overhaal 
in Avenhorn zijn vijf grote insectenhotels 
geplaatst. Deze insectenhotels zijn 
gemaakt in samenwerking met leerlingen 
van basisscholen de Sprankeling en de 
Ieveling. 

De insectenhotels werden op maandag 4 
juli officieel geopend door de kinderen 
zelf, met hulp van burgemeester Monique 
Bonsen en wethouder Bart Krijnen. De 
kinderen schoten confettikanons af met 
daarin bloemzaadconfetti voor nog meer 
inheemse bloemen.

Aantrekkelijk voor bijen en andere 
insecten
Het veld is nu een kleurenpracht en zeer 
aantrekkelijk voor bijen en andere 
insecten. Om de aantrekkelijkheid voor 
insecten nog meer te vergroten, zijn 

verspreid over het veld de vijf 
insectenhotels geplaatst. De gemeente 
heeft hiervoor pallets beschikbaar gesteld. 
De kinderen hebben zelf voor materialen 
gezorgd om de insectenhotels te vullen. 
Het maken van de insectenhotels maakte 
onderdeel uit van een project over 
duurzaamheid. Daarbij leerden de 
kinderen veel over insecten, biodiversiteit, 
bloemen en planten. 

Nuttig en fraai
De gemeente heeft besloten om het veld 
in te zaaien met inheemse bloemen, 
totdat er op die locatie woningbouw zal 
plaatsvinden. Op deze manier wordt er in 
de periode voorafgaand aan de bouw een 
nuttige en fraaie invulling gegeven aan 
het veld. Als de woningbouw start, krijgen 
de insectenhotels een nieuwe plek in de 
gemeente.

Vijf insectenhotels in bloemenpracht Avenhorn

Burgemeester Monique Bonsen, leerlingen van de Sprankeling en Ieveling en wethouder Bart 
Krijnen onthullen één van de insectenhotels


