
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

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

Zomer van NIX p.2

Cadeaubonnen voor deelnemers  
WMO-onderzoek  p.2

Piek verkeersslachtoffers na de 
zomervakantie p.4

Editie 16 2 augustus 2020

Zomers genieten thuis 
in Koggenland

Deze zomer genieten veel mensen thuis, van de eigen omgeving. 
Koggenland heeft van alles te bieden. Van mooie fietsroutes, wandelpaden, 
recreatiegebieden tot verrassende natuurspeeltuinen en parken. Zwemmen 
in buitenbad de Buitenmeere of in natuurwater. Ontdek het vakantiegevoel 
dichtbij huis. 

In Koggenland zijn er volop mogelijkheden om dicht bij huis vakantie te vieren.

Wandel-, fiets – en vaarroutenetwerk
Ontdek het Koggenlandse landschap 
wandelend, varend of op de fiets. Er is een 
groot netwerk dat bestaat uit verschillende 
gemarkeerde wandel-, fiets-, en vaarrondjes 
die op elkaar aansluiten. De routes zijn 
bewegwijzerd met behulp van een knooppun-
tensysteem. Langs de routes staan verschillende 
bankjes om te pauzeren. Routes kunnen 
zelf samengesteld worden of kant en klaar 
geselecteerd worden, zoals de Grosthuizenroute 
langs het Buutschoterpad. Kijk voor meer 
informatie op recreatieschapwestfriesland.nl  
of wandelnetwerknoordholland.nl. 

Spelen met zand, water  
en natuurlijke elementen
Binnen de gemeente zijn een aantal natuur-
speeltuinen te vinden. Deze speelparadijsjes 
zijn bij de Oranjerie in De Goorn, achter de 

parkeerplaats bij de T. van der Meerstraat 
in Scharwoude en aan het einde van de 
Veenhoop in Berkhout (Buitenholle) te vinden. 
In combinatie met een fietsritje en gevulde 
picknickmand garantie voor veel speelplezier en 
een leuke middag.

Zwemmen in natuurwater
Op warme dagen zoeken veel mensen 
verkoeling in het water. Zwemmen in 
natuurwater kan volop, onder andere bij 
recreatieterrein De Leijen in Hensbroek. De 
zwemwater-app geeft informatie over meer dan 
800 buitenzwemplekken in Nederland, maar 
ook over de aanwezigheid van parkeerplekken, 
horecagelegenheden en de bereikbaarheid van 
de locatie. Download de app of kijk op
zwemwater.nl om te zien waar er veilig en in 
schoon water gezwommen kan worden.

Sluiting drugspand
Op 23 juni 2020 heeft de politie 
een inval gedaan in een loods op 
het terrein aan de Oosteinde 109 
in Berkhout. Bij deze inval heeft de 
politie een grootschalig laboratorium 
van synthetische drugs aangetroffen. 
Burgemeester Franx is voornemens 
om deze loods te sluiten voor een 
duur van twaalf maanden. Franx: “Als 
burgemeester ben ik verantwoordelijk 
voor de openbare orde en veiligheid 
binnen mijn gemeente. Drugs tolereer 
ik niet; die zijn vanuit het oogpunt 
van een veilige en gezonde woon- 
en leefomgeving onacceptabel. Ik wil 
voorkomen dat de handel in én het 
gebruik van drugs in mijn gemeente 
voortduurt. Daarom hanteer ik een 
nultolerantiebeleid.” De duur van 
de sluiting is afhankelijk van de 
aard en omvang van de overtreding. 
Gelet op de ernst en omvang van de 
aangetroffen situatie, wil Franx het 
pand voor een jaar sluiten.

Buitenbad Buitenmeere 
Liever buiten zwemmen in een zwembad? 
Ook dat kan in Koggenland, bij zwembad 
Buitenmeere aan Stationsweg in Obdam. 
Het zwembad heeft een groot ondiep bad, 
een diep 25-meterbad met een familieg-
lijbaan en een overzichtelijk peuterbad voor de 
allerkleinsten. Er zijn twee grote zonneweides, 
een trapveld, beachvolleybalveld en horeca-
voorziening met een groot terras. Kijk voor de 
actuele openingstijden en coronamaatregelen 
op zwembadbuitenmeere.nl 
of bel (0226) 45 14 44.



Pagina 2Wethouder Bijman maakt zich 
hard voor vaccinatieprogramma
Wethouder Win Bijman spoort inwoners 
van de gemeente Koggenland aan om 
de jeugd gezond en veilig op te laten 
groeien. Een veilige thuissituatie en 
gezonde leefstijl zijn daarvoor belangrijk, 
maar ook het inenten tegen besmettelijke 
infectieziekten. 

“Het is belangrijk dat kinderen een gezonde start in 
het leven krijgen”, zegt Bijman. “Vaccinaties tegen 
besmettelijke infectieziekten horen daarbij. Daarom 

zijn de vaccinaties voor kinderen tot 18 jaar ook 
gratis. Veel virussen zijn onschuldig, maar een klein 
deel is echt gevaarlijk. Die virussen kunnen blijvende 
beperkingen veroorzaken, soms gaan er zelfs 
kinderen aan dood.”

Vaccineren voor een goede bescherming
De meeste jeugdigen in Nederland zijn 
gevaccineerd. Hierdoor krijgen besmettelijke 
virussen en bacteriën weinig kans om zich te 
verspreiden en zijn de jeugdigen goed beschermd 
tegen besmettelijke infectieziekten. Sommige 
virussen en bacteriën komen nu in Nederland niet 
of nog maar zelden voor, maar komen terug als er 
te weinig mensen gevaccineerd zijn en de groepsim-
muniteit afneemt. Deze groepsimmuniteit is heel 
belangrijk om jeugdigen te beschermen die (nog) 
niet gevaccineerd zijn. Bijvoorbeeld omdat zij nog te 
jong zijn of vanwege een ziekte niet gevaccineerd 
kunnen worden. 

Meer informatie 
Tot de leeftijd van 18 jaar kunnen alle vaccinaties uit 
het Rijksvaccinatieprogramma nog gratis ingehaald 
worden. Neem voor meer informatie  
over het vaccineren contact op met de  
GGD Hollands Noorden, via (088) 010 0500.

De Adviesraad Sociaal Domein gaat inwoners 
actiever betrekken bij hun werk. Een 
belangrijke taak van de adviesraad is toetsen 
of de plannen van de gemeente ook echt 
aansluiten bij de wensen en behoeften van 
inwoners. Door bijvoorbeeld meer aan te 
schuiven bij dorpshuizen, jongerenavonden 
en seniorencafés wil de adviesraad informatie 
ophalen bij verschillende doelgroepen. Ook 
gaat de adviesraad in gesprek met organisaties 
die veel van doelgroepen afweten, zoals 
Geriant. 

Voorzitter Hein Blank uit Avenhorn legt uit: “Als adviesraad 
zijn wij onafhankelijk. Wij adviseren het college gevraagd 
én ongevraagd over beleid en uitvoering van het Sociaal 
Domein. Bijvoorbeeld: stel dat wij signaleren dat steeds 
meer mensen eenzaam zijn, wellicht door de coronacrisis. 
Dan kunnen wij het college adviseren om daar iets mee te 
doen en suggesties geven hoe zij dat kunnen doen. Ook 
toetsen we beleidsstukken vóórdat die naar het college 
gaan. Zo hebben wij ons de afgelopen periode intensief 
beziggehouden met vrijwilligersbeleid. Onze toegevoegde 
waarde hierin was dat wij vanuit de vrijwilliger denken, wij 
kunnen uitleggen waar vrijwilligers behoefte aan hebben. 
Kortgeleden hebben wij ons ook proactief hard gemaakt 
voor toekomstbestendig wonen, waarbij mensen een 
lening kunnen krijgen om langer in hun woning te kunnen 
blijven wonen. Daar zijn we best trots op. Op dit moment 
verdiept een aantal leden zich ook in de consequenties van 
de digitalisering van de gemeentelijke dienstverlening. Wat 
betekent dit voor de inwoners van Koggenland, met name 
de inwoners die digitaal niet vaardig zijn?”

Adviesraad Sociaal Domein 
De Adviesraad heeft elf leden, een enthousiaste groep van 
sociaal betrokken mensen. De leden wonen in verschillende 
dorpen van Koggenland. Contact opnemen op met de 
adviesraad kan via adviesraadkoggenland@gmail.com.

Wethouder Bijman verstuurt de cadeaubonnen die verloot zijn onder deelnemers van het onderzoek naar de ervaring  
van cliënten Jeugd en Wmo. Bijman: “Wij zijn ontzettend blij met de hoge respons op deze onderzoeken! 
Bijna de helft van de cliënten die gebruik maken van een Wmo-voorziening hebben het onderzoek ingevuld. 
En een derde van de jeugd heeft dit gedaan. Voor ons komt hier waardevolle informatie uit, waar we mee aan de slag gaan.” 
Het onderzoeksbureau is de resultaten aan het verwerken. Na de zomer worden de resultaten via deze krant gedeeld.

Amateursportorganisaties die financieel 
hebben geleden door de coronamaatregelen 
kunnen een tegemoetkoming ontvangen van 
het Rijk. 

Deze eenmalige regeling, de TASO-regeling,  is bedoeld 
voor amateursportorganisaties die door de coronamaat-
regelen ten minste 20% omzetverlies hebben geleden én 
nog geen gebruik hebben gemaakt van de TOGS-regeling. 
De TASO-regeling is van toepassing op de doorlopende 
lasten, voor zover dit geen huurlasten zijn.

Aanvragen 
Aanvragen kan vanaf 1 september en tot uiterlijk  
4 oktober met behulp van een digitaal formulier op 
www.dus-i.nl. Vragen? Mail naar taso@minvws.nl  
of bel (070) 340 55 66.

Tegemoetkoming  
coronaschade voor 
amateursport
verenigingen

Adviesraad Sociaal 
Domein proactief met 
inwoners in gesprekHet is zomer, geregeld mooi weer, maar veel 

uitgaansgelegenheden zijn nog gesloten vanwege het 
coronavirus. De afgelopen weken zien we steeds vaker 
dat (minderjarige) jongeren met vrienden samenkomen 
in parken, op het strand of bij recreatieplassen en daarbij 
alcohol nuttigen. Alcohol drinken onder de 18 jaar is zeer 
onverstandig en verboden. 

Het drinken van alcohol brengt risicogedrag met zich mee, vooral bij 
jongeren. Zij reageren er namelijk anders op dan volwassenen en raken 
sneller onder invloed. Als gevolg zijn jongeren vaker betrokken bij verkeers-
ongelukken en hebben zij een verhoogde kans op onveilig seksueel gedrag. 

Zomer van NIX

Bovendien is alcoholgebruik onder jongeren extra 
riskant voor de gezondheid. Jongeren zijn nog in de 
groei. Zij bereiken bij eenzelfde hoeveelheid alcohol 
een veel hoger promillage dan een volwassene. Ook 
zijn de hersenen nog in ontwikkeling tot het 24ste 
levensjaar. Alcohol heeft een negatieve invloed op 
de ontwikkeling van de hersenen. Maak daarom 
duidelijke afspraken met uw kind, ook tijdens de 
coronacrisis. 
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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 persoon in de
Basisadministratie Personen (BRP) op te schorten op grond van artikel 2.22 van de wet Basisadmi-
nistratie Personen (Wet BRP). Uit onderzoek is naar voren gekomen dat de onderstaande persoon 
waarschijnlijk niet meer woonachtig is op het adres waar hij/zij in de BRP staat geregistreerd.
- A. Alhayek Geboren 19-07-1983 
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
2020-HZ-0365 herinrichten N243 N243, Kathoek, Avenhorn  
2020-HZ-0368 bouwen van een woning Zuidermeerweg 5 A, Zuidermeer
2020-HZ-0369 bouwen van 11 appartementen Beeldentuin 1 t/m 21, De Goorn
2020-HZ-0370 plaatsen tuinhuisje Zesstedenweg 8, Scharwoude
2020-HZ-0367 brandveilig maken Kindcentrum Buitenroede 12 en 12 A, Avenhorn
2020-HZ-0371 plaatsen dakkapel Anemonenstraat 18, Obdam
2020-HZ-0372 plaatsen dakkapel Dorsvlegel 17, De Goorn
2020-HZ-0376 bouwen dam met duiker Bobeldijk 5, Berkhout
2020-HZ-0377 realiseren 2 appartementen Dorpsstraat 82, Obdam
2020-HZ-0379 splitsen van de pastorie Noorddijkerweg 1, Ursem
2020-HZ-0380 bouwen veranda Drechterlandsedijk 22, Ursem
2020-HZ-0381 vergroten van de appartementen Noorddijkerweg 28 B, Ursem
2020-HZ-0383 verbreden van de inrit Bobeldijk 110, Berkhout
2020-HZ-0388 dempen sloot en  achter Zuidermeerweg 10, 
 aanleggen nieuwe dam Zuidermeer
2020-HZ-0390 plaatsen blokhut Dobber 25 (tuin 27-28), Obdam
2020-HZ-0389 realiseren Bed & Breakfast Baarsdorpermeer 4, Zuidermeer
2020-HZ-0386 het plaatsen van  Pastoor van Haasterstraat 6, Ursem
 een tijdelijk bouwwerk
2020-HZ-0385 plaatsen dakkapel ’t Ouwe Hof 41, Hensbroek

Deze aanvragen zijn ontvangen, er kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend.
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
Zaaknummer  Activiteiten Perceel
2020-HZ-0191 bouwen stolpboerderij Kwakelweg 3, Hensbroek
2020-HZ-0272 verbouwen woning Westeinde 272, Berkhout
2020-HZ-0232 plaatsen overkapping Butter 6, Obdam 
2020-HZ-0201 verbreden bestaande dam Uitgang 3 A, Ursem 
2020-HZ-0288 plaatsen beschoeiing Landrust 7, Spierdijk
2020-HZ-0193 uitbreiden tankstation Kleine Wijzend 2, Berkhout 
2020-HZ-0312 realiseren dakopbouw Trilgras 5, De Goorn 
2020-HZ-0338 bouwen overkapping Scharwoude 46, Scharwoude
2020-HZ-0340 uitbouwen voorzijde/  Gabriëlstraat 27, Ursem
 plaatsen dakkapel 
2020-HZ-0330 realiseren generatiewoning Walingsdijk 15, Ursem
2020-HZ-0351 plaatsen dakkapel Akkerstraat 11, Obdam 
2020-HZ-0296 vervangen kozijnen in voorgevel Bosstraat 18, Obdam 
2020-HZ-0353 inpandige constructieve  Noordgouw 20, Ursem
 wijziging (muurdoorbraak)  
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar 

Geweigerde omgevingsvergunningen
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2020-HZ-0299 aanleggen van beschoeiing Zuidertuin 2 t/m 12, Ursem

Kennisgeving Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval, Zuidspierdijkerweg 82a in Spierdijk
Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Koggenland maakt bekend dat op 10 juli 
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 Zuidspierdijkerweg 82a in 
Spierdijk. De werkzaamheden vinden plaats in de periode van 1 september 2020 tot en met 1 december 
2020. De verwachte tijdsduur bedraagt in totaal 3 werkdagen. 
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.

Zomers genieten in Koggenland
Inwoners van Koggenland beleven ook thuis het vakantiegevoel. 
Dit is terug te zien op ingestuurde foto’s. Inwoners kunnen foto’s insturen per mail 
via commmunicatie@koggenland.nl, onder vermelding van naam en waar de foto is gemaakt.

Via de e-mailservice of app van ‘Over uw 
buurt’ kunt u continu op de hoogte blijven 
van ontwikkelingen in uw wijk of buurt. 
U ontvangt informatie over besluiten die direct invloed 
hebben op uw omgeving, zoals vergunningen, plannen 
en plaatselijke regelgeving. Daarbij kunt u zelf instellen 
welke berichten u ontvangt. ‘Over uw buurt’ bevat 
informatie van gemeente, provincie en waterschap.  
Sinds 1 september 2019 publiceert de gemeente 
Koggenland de officiële kennisgevingen en  
bekendmakingen digitaal op ‘Over uw buurt’.  
Via www.overuwbuurt.overheid.nl kunt u zich abonneren 
op de e-mailservice of de app downloaden.

Over uw buurt Gaan mijn buren 
verbouwen?

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

e-mailservice & app
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Foto: Gemeente Koggenland, Locatie: Natuurspeeltuin Scharwoude

Foto: Gruda Paauw, Locatie: De Mijzen Avenhorn

Foto: Lucia Spitteler, Locatie: Buutschooterpad

Foto: Gemeente Koggenland, Locatie: Ursemmervaart
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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 
 2 t/m 8 augustus 2020 Vrije periode 
 9 t/m 15 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
Wij werken alleen op afspraak, ook voor het loket Burgerzaken. Zo voorkomen we 
wachttijden en kunnen wij u beter helpen. Maak een afspraak via www.koggenland.nl/
afspraak of bel 
(0229) 54 84 00. Een afspraak maken kan binnen 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
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Interesse criminelen in 
bedrijfspanden is groot
De ruimtelijke ligging van bedrijven in Koggenland is erg aantrekkelijk voor 
criminelen. Onlangs is dit heel duidelijk geworden, toen er in een loods in 
Berkhout een drugslab werd aangetroffen na een anonieme tip. Interesse van 
criminelen in bedrijfslocaties zal nog meer toenemen, als er meer leegstand 
komt. Zij maken graag misbruik van deze situaties en bieden bijvoorbeeld veel 
geld om een loods of schuur te huren. 

Voor eigenaren van een pand kan het snelle 
contante geld misschien aantrekkelijk zijn, maar 
er zijn ook grote risico’s aan verbonden als er 
illegale activiteiten in het pand plaatsvinden. 
Denk bijvoorbeeld aan flinke schade aan het 
pand, zoals doorgebroken muren, gaten in 
het dak en water- en brandschade. Eigenaren 
draaien ook vaak op voor de kosten van illegaal 
afgetapte elektriciteit of het opruimen van 
de aangetroffen kwekerij of het drugslabo-
ratorium. De burgemeester kan daarnaast 
besluiten het pand te sluiten met alle gevolgen 
van dien. Bedenk daarom altijd: je kunt maar 
één keer nee zeggen!

Komen er onbekende mensen 
ongevraagd op een erf?
•  Noteer kentekens, maak foto’s en onthoud 

hoe die mensen eruitzien.
•  Vraag rond in de omgeving: wie kent ze? 
 Zijn ze ook al bij de buren geweest?
•  Neem contact op met de wijkagent om dit 

aan te geven.
•  Waarschuw de buurt via bijvoorbeeld een 

WhatsApp-groep.

Woning, bedrijfspand, schuur, stal of 
loods verhuren?
•  Accepteer nooit contante betalingen, laat 

huur altijd betalen via de bank.

•  Vraag om het originele identiteitsbewijs van 
de huurder en maak zelf een foto/kopie.

•  Is de huurder een bedrijf? Vraag bij de Kamer 
van Koophandel gegevens op om na te gaan 
of het bedrijf echt bestaat en de informatie 
klopt.

•  Is de huurder een persoon en ergens in 
dienst? Vraag dan om een werkgeversver-
klaring en bel de werkgever ter controle.

•  Maak goede afspraken met de huurder en 
leg deze vast, bijvoorbeeld:

-  De huurder krijgt pas de sleutel van het pand 
als het huurcontract ondertekend is.

-  Spreek af periodiek in de schuur te kijken en 
doe dat ook.

-  Laat de huurder geen nieuwe sloten op de 
schuur zetten. Zijn die er wel? Verwijder deze 
dan of ontbind de huurovereenkomst.

-  Spreek af dat verbouwingen alleen in overleg 
en met toestemming mogen plaatsvinden.

Wat kunnen inwoners doen? 
Meld verdachte situaties bij de politie via 0900-
8844, bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 
of www.meldmisdaadanoniem.nl. Bij meldingen 
die betrekking hebben op het milieu, 
bijvoorbeeld een dumping van drugsafval, 
kan ook een melding gedaan worden via 
milieuklachten.nl.  
Ga er in geen geval zelf op af!

Piek verkeersslachtoffers 
na de zomervakantie 
Tips om verkeersongevallen te helpen voorkomen

Na de zomervakantie is er vaak een piek in het aantal verkeersslachtoffers 
door aanrijdingen tussen automobilisten en fietsende scholieren. Landelijk 
melden per dag bijna twee schoolklassen vol kinderen zich voor behandeling 
op de spoedeisende hulp. De gemeente wijst weggebruikers op de 
maatregelen die zij kunnen nemen om verkeersongevallen te voorkomen.

Wethouder Van de Pol legt uit: “Na de 
zomervakantie is het voor kinderen wennen 
om weer naar school te fietsen. Voor een deel 
van hen is het ook de eerste keer dat zij zonder 
begeleiding van ouders naar school gaan. 
Kinderen die voor het eerst naar de middelbare 
school gaan, fietsen een voor hen nieuwe 
route met onbekende verkeerssituaties. Dat is 
spannend en met alle nieuwe indrukken is het 
vaak lastig de aandacht er 100% bij te houden. 
Ook voor automobilisten is het na een relatief 
rustige periode op de weg weer wennen aan 
drukker verkeer.”

Help verkeersongevallen voorkomen
Automobilisten kunnen extra rekening houden 
met fietsende scholieren door zelf op tijd te 
vertrekken en daardoor minder gehaast en 
niet te snel te rijden. Verder helpt het om 
telefoons buiten bereik op te bergen, zodat 
bestuurders niet in de verleiding komen om die 

te gebruiken tijdens het rijden. Gaat een kind 
voor het eerst naar de middelbare school gaat? 
Oefen dan als ouder eens samen de nieuwe 
route en bespreek de gevaarlijke punten. 
Leerzaam en leuk om samen te doen.


