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Horecavoucher-actie voor minima succesvol 

Koggenland kort

Aanpak overlast De 
Leijen Hensbroek

Tot en met september is het verboden 
om tussen 21.00 en 8.00 uur aanwezig 
te zijn in recreatiegebied De Leijen in 
Hensbroek. Dit geldt ook voor de par-
keerplaats. De gemeente heeft het ver-
bod samen met Recreatieschap West-
friesland ingesteld, in verband met 
aanhoudende overlast voor omwonen-
den en recreanten. Met name ’s avonds 
en ’s nachts was het de afgelopen 
maanden meerdere keren raak, met 
onder andere vernielingen, geluids-
overlast en brandstichting. Door kapot 
gegooide drankflessen werden er ge-
regeld grote hoeveelheden glasscher-
ven aangetroffen. Dit leidde tot onvei-
lige situaties voor recreanten. Mensen 
die overlast ervaren kunnen dit melden 
bij de gemeente of bellen met de poli-
tie op telefoonnummer (0900) 8844.

Wethouder economische zaken Rosalien 
van Dolder heeft de eerste vouchers op-
gehaald bij deelnemende Koggenlandse 
horecabedrijven. De gemeente bood 
Koggenlandse minima begin juni een 
voucher aan, die zij kunnen besteden bij 
lokale horecagelegenheden. Een steun 
voor horecaondernemers én inwoners 
met een laag inkomen. De vouchers 
kunnen worden ingeleverd tot en met 
31 december 2021.

‘De voucheractie zorgt voor blije inwo-
ners én ondernemers’, zegt van Dolder. 

‘Het is mooi om te horen dat de horeca al 
zoveel huishoudens die het financieel 
niet breed hebben, iets lekkers hebben 
aangeboden. Deze zomervakantie zullen 
waarschijnlijk nog meer vouchers worden 
verzilverd.’

Veerkracht horeca 
Het ophalen van de vouchers was niet 
het enige doel van het bezoek van de 
wethouder. Van Dolder: ‘Ik wilde weten 
hoe het met de ondernemers gaat in 
deze moeilijke tijd, die nu al bijna ander-
half jaar duurt. Ik heb daarom nog enkele 

Talenten ontdekken en iets 
goeds doen voor een ander
Jongeren die even niet (meer) weten wat 
voor vervolgopleiding ze willen doen of 
welke betaalde baan voor hen geschikt 
is, kunnen meedoen aan het Gouden 
Kans project. In vier maanden tijd werken 
jongeren aan hun toekomst met trainin-
gen, coaching en workshops. Tegelijker-
tijd voeren ze een interessante opdracht 
uit met een duurzaam of sociaal thema 
bij organisaties die midden in de samen-
leving staan.

Deelnemers ontmoeten nieuwe mensen, 
doen iets goeds voor een ander en 
krijgen een duidelijk beeld over hun 
toekomst. Inmiddels hebben 80 jongeren 
deelgenomen. Zij geven onder andere 
aan dat ze hun kwaliteiten en talenten 
hebben ontdekt, dat ze meer zelfver-
trouwen hebben gekregen en beter 
weten welke stappen ze kunnen onder-
nemen na afronding van het Gouden 
Kans traject. 

Voor wie en wanneer?
Op 7 september start het laatste Gouden 
Kans programma van dit jaar in Hoorn. 
Het Gouden Kans project is er voor alle 
jongeren tussen de 16 en 27 jaar, die 
gedurende 4 maanden, ten minste 20 uur 
per week beschikbaar zijn. 
Deelname is gratis. Aanmelden kan via 
www.goudenkansproject.nl.

Wethouder op bezoek 
Horecaondernemers die de wethouder 
ook eens willen ontvangen, kunnen 
contact opnemen via 
bestuurssecretariaat@koggenland.nl. 

andere horeca meegenomen in mijn 
rondje, ook horecagelegenheden die niet 
meedoen aan de voucheractie. Het is fan-
tastisch om te zien en te horen hoeveel 
veerkracht en passie deze ondernemers 
tonen. Ze blijven investeren, ondanks de 
crisis. Bijvoorbeeld in het verhuren van 
bootjes, inclusief knabbelbox, hotelka-
mers, een nieuwe veranda of een uitge-
breider menu. Het is bijzonder om te zien 
dat de ondernemersgeest nog steeds 
aanwezig is, ook tijdens de pandemie 
waar we nog steeds in zitten.’



Intro xxx

Doe zelf de fiets-APK
De gemeente Koggenland doet mee aan 
het landelijke project ‘Doortrappen’. Het 
doel van dit project is het creëren van 
meer bewustwording bij ouderen over 
veilig fietsen.   

In de gemeenten Koggenland, Medem-
blik en Opmeer wordt veel gefietst. De 
gemeenten juichen dat toe en willen 
graag dat mensen zo lang mogelijk kun-
nen blíjven fietsen. Veilig en met plezier. 
Daarom doen de gemeenten samen mee 
aan het project ‘Doortrappen’. De ge-
meente Koggenland deelt elke week een 
fietstip via sociale media en adviseert in-
woners de fiets-APK uit te voeren. Dat 
kan met behulp van de onderstaande 
checklist.

1. Stuur zit vast en staat recht.
2. Handvatten zitten vast.
3. De bel is makkelijk te gebruiken en 

duidelijk hoorbaar.
4. Handremmen: knijp beide in en pro-

beer of de fiets naar voren rijdt. 
Geen beweging in te krijgen? Dan 
zijn de remmen in orde. 

5. Koplamp: het licht straalt schuin naar 
voren en geeft wit of geel licht.

6. Spaken zitten goed vast en er ont-
breekt er geen. 

7. Banden hebben zij-reflectie, dat is 
wettelijk verplicht.

8. Banden hebben profiel en zijn goed 
opgepompt.

9. Zadel zit vast, staat horizontaal en 
wijst recht naar voren.

10. Zadel op juiste hoogte. De hoogte 
van het zadel is goed als u - zittend 
op het zadel - met beide voeten de 
grond kunt raken. 

11. Trappers zijn stroef.
12. Trappers hebben gele reflectoren, 

dat is wettelijk verplicht.
13. Ketting is goed afgesteld en niet 

roestig.
14. Er zit een rode reflector aan de ach-

terkant van de fiets of geïntegreerd 
in het achterlicht.

15. Het achterlicht werkt goed, straalt 
naar achteren en geeft rood licht.

Mankementen verhelpen
Neem bij mankementen aan de fiets con-
tact op met de fietsenmaker. De fietsen-
maker kan ook adviseren over hulpmid-
delen om veilig te blijven fietsen, zoals 
bijvoorbeeld het gebruik van een spie-
geltje op het fietsstuur. 

Meer informatie
Meer fietstips en informatie over het 
project ‘Doortrappen’ zijn te vinden op 
www.doortrappen.nl. 

Behendig stappen Harry en José 
(professioneel persoonlijk begeleider) 
op de tandem en fietsen er vandoor. 
Harry Bijvoet (68 jaar) uit Obdam zou 
dit graag vaker doen. Sinds een auto-
ongeluk in zijn jonge jaren is Harry 
blind. Daarom heeft hij hulp nodig bij 
het fietsen. Hij weet wat hij wil, is li-
chamelijk fit, kan zich goed concen-
treren en heeft een prima reactiesnel-
heid. Alleen het gebrek aan zicht 
maakt dat hij niet zelfstandig kan 
fietsen. Hij heeft een brede interesse 
in sport, zo houdt hij de voetbaluitsla-
gen en Formule 1 bij en ook voor de 
natuur heeft hij veel aandacht.

Vrijwilligers
De gemeente Koggenland heeft het 
afgelopen jaar een aantal taken op 
het gebied van vrijwilligerswerk over-
gedragen aan Stichting Netwerk en 
Vrijwilligerspunt. Stichting Netwerk 
begeleidt de sociale vrijwilligers die 
actief zijn in de gemeente. De stich-
ting is regelmatig op zoek naar vrij-
willigers die het leuk vinden om met 
anderen te wandelen of fietsen. Om 
Harry vaker op de fiets te helpen en 
z’n wereld te verbreden, is Stichting 
Netwerk op zoek naar een of meerde-
re vrijwilligers die het leuk vinden om 
met hem te fietsen.

Doortrappen met Harry

Interesse?
Wilt u sociale vrijwilliger worden en bij-
voorbeeld Harry begeleiden bij een 
fietstocht? Neem dan contact op met 
Nanda Leeuw van Stichting Netwerk via 
n.leeuw@netwerkhoorn.nl of 
(0229) 85 57 00.

Boerenlandpad Bobeldijk 
open voor publiek

Het Boerenlandpad in Bobeldijk is openge-
steld voor publiek. Het pad is onderdeel 
van de Bobeldijkroute en is met twee 
kilometer het langste boerenlandpad van 
Westfriesland. Wethouder Rosalien van 
Dolder en voorzitter Nico Slagter van 
Recreatieschap Westfriesland openden het 
pad officieel met een korte wandeltocht.

Het wandelnetwerk van Noord-Holland 
biedt veel afwisseling, zowel in omgeving 
als in verharde en onverharde paden. Maar 
boerenlandpaden zijn er niet veel. Daarom 
zijn de gemeente Koggenland en het Re-
creatieschap Westfriesland blij dat het 
boerenlandpad in de Bobeldijkroute voor 
het publiek is opengesteld. 

Door de aanleg van een duiker kan de bre-
de Slimtocht overgestoken worden, een 

van de grote watergangen in het ge-
bied. Verder voert de Bobeldijkroute 
langs een waterberging van het Hoog-
heemraadschap Hollands Noorder-
kwartier en over het genoemde boe-
renlandpad langs de Veersloot. De 
route kwam mede tot stand in goede 
samenwerking met de familie Dekker 
die het boerenlandpad openstelde 
voor het publiek.

De Bobeldijkroute is ongeveer negen 
kilometer lang en te vinden op 
www.wandelnetwerknoordholland.nl. 
Het pad is onderdeel van de paarse 
route die begint bij startpunt Zuider-
meer.

Nieuwe aanpak schuldhulpverlening 

De gemeentelijke schuldhulpverlening is 
er voor elke inwoner of ondernemer. De 
gemeente zet acties uit om te voorkomen 
dat schulden ontstaan. Voorbeelden hier-
van zijn voorlichting en het verstrekken 
van informatie bij situaties die veranderen, 
bijvoorbeeld als iemand 18 jaar wordt of 
als een partner komt te overlijden. Daar-
naast wordt actief samengewerkt met 
partners zoals de Kredietbank, met inwo-
ners en andere gemeenten. 

Basisregels 
De gemeente Koggenland trekt samen op 
met de gemeenten Drechterland, Enkhui-
zen, Medemblik, Opmeer en Stede Broec. 
Er zijn zes basisregels afgesproken: duide-
lijkheid over aanpak, het voorkomen van 

schulden, open staan voor iedereen met 
schulden, verder kijken dan de schuld al-
leen, samenwerken in de schuldhulpverle-
ning en streven naar een goede kwaliteit 
van hulpverlening. 

Hulp vragen 
Alle inwoners kunnen bij de gemeente 
aankloppen voor hulp, zowel bij kleine als 
bij grote schulden. Samen wordt gekeken 
wat de juiste hulp is om uit de schulden te 
komen. Hoe sneller een inwoner zich meldt 
voor hulp, hoe makkelijker het kan worden 
opgelost. Inwoners met financiële proble-
men kunnen contact opnemen met het 
Zorgteam, via zorgteam@koggenland.nl of 
(0229)54 83 70.

De gemeente Koggenland streeft ernaar te voorkomen dat inwoners (grote) schulden 
krijgen en als er schulden ontstaan, dat deze op een goede manier worden opgelost. On-
derdeel hiervan is het geven van voorlichting en informatie aan inwoners. Daarbij wordt 
benadrukt dat niemand zich hoeft te schamen om hulp te zoeken bij betalingsproble-
men.  

Wethouder Rosalien van Dolder en voorzitter Nico Slagter van Recreatieschap 

Westfriesland namen het Boerenlandpad Bobeldijk officieel in gebruik.



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 12 
augustus. 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 on-
dernemersspreekuur. U kunt zich hiervoor aanmelden via www.koggenland.nl/on-
dernemen.

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

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

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

Officiële publicaties 5 augustus 2021

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

Ontvangen aanvragen voor een omgevingsvergunning
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2021-000640 tijdelijk dempen van een sloot Dorpsweg 7, Hensbroek
2021-000646 berging veranderen in generatiewoning Westeinde 26, Berkhout
2021-000644 bouwen van een woning Spierland, Spierdijk
2021-000677 bouwen van schuur met overkapping Bloemtuin 7, De Goorn
2021-000554 splitsen van een stolp Veldhuizerweg 1, 
  Berkhout
2021-000674 bouwen van huis met berging Groenhoven 13, Obdam
2021-000675 realiseren bruggen Notengaard en  Notengaard, De Goorn
 Lijsbeth Tijs     
2021-000676 realiseren brug Notengaard Notengaard, De Goorn
2021-000678 tijdelijk plaatsen van een windscherm De Brug 1, De Goorn
2021-000663 realiseren mountainbike-route Goorn De Goorn
2021-000662 het wijzigen van een Deen in Albert Heijn Dorpsstraat 119, Obdam
2021-000659 vervangen houten kozijn voor kunststof 
 kozijnen Oosteinde 109, Berkhout
2021-000691 aanvraag veranda Middeloo 16, Obdam
2021-000618 wijziging van kantoor in woning Noorddijkerweg 32 G, 
  Ursem
2021-000706 plaatsen van een informatiebord achter Noorddijkerweg
  9A-T, Ursem 
2021-000708 bouwen van 22 rijwoningen Spierland fase 2, Spierdijk
2021-000732 nokverlegging achter dakkapel voor Dorpsstraat 258b, Obdam
2021-000746 Gefaseerde aanvraag bouw op 
 ruimtelijke Meerzicht, Scharwoude
 en omgevingsaspecten 
2021-000748 bouwen van woning Zomerdijk 13, Oudendijk
2021-000752 bestaande aanbouw slopen en nieuwe  Noorddijkerweg 17, Ursem
 aanbouw plaatsen woning  
2021-000754 woning verhuren in strijd met  Reukgras 12, De Goorn
 bestemmingsplan
Deze aanvragen zijn ontvangen, er kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend. 
      
Concept omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure)
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2020-HZ-0641 bouwen van een woning en herstellen Verlaatsweg 47, Spierdijk
 van de gevel van naastgelegen woning (ter inzage 17-7 t/m 28-8)
2021-HZ-0190 brandveilig in gebruik nemen van  Dorpsstraat 177, Obdam
 kinderdag- en buitenschoolse opvang  (ter inzage 22-7 t/m 2-9)
 NextGen Kids     
Zienswijze: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2021-000133 plaatsen van schutting en ombouw t.b.v. Slimtocht 22, Berkhout
 warmtepomp en rolcontainer   
2021-000439 plaatsen van een speeltoestel  Noordermeer 10, 
      Zuidermeer
2021-000243 plaatsen tijdelijke huisvesting  naast Burgemeester Beem- 
 van huisartsenpraktijk   ster boerstr. 38, Berkhout 
2021-000360 bouwen van een garage   Kelderswerf 80, Obdam
2021-000195 oprichten bedrijfsgebouw   Nijverheidsterrein 
      4 A t/m F, Ursem
2021-000579 plaatsen van een uitrit   Overdorpstraat 51, 
      De Goorn
2021-000398 verbouw schuur tot generatiewonen Duinweid 4, Obdam
2021-000450 vergroten van de woning   Julianastraat 24, Avenhorn
2021-000328 vergroten van de woning  Veldhaver 15, De Goorn 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2021-000526 aanbouw van orangerie en serre  Dorpsstraat 106, Obdam 
2021-000404 beoordelen van al aangebrachte    naast West 1L, Avenhorn
                             grondophoging       
2021-000402 plaatsen van dakopbouw op garage Kolblei 12, Avenhorn 
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide voorbereidingsprocedure)
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2020-HZ-0094 brandveilig in  gebruik nemen   Het Hoog 1, Avenhorn
 hotelkamers 
De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet gewijzigd.
Beroep: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Rectificatie
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2021-000299 aanleggen van een rijbak  Dorpsweg 6, Oudendijk 

Per abuis is deze zaak in de publicatienieuws van 22 juli 2021 geplaatst onder Verleen-
de Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) met een onjuist adres.

Dat moet zijn:
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2021-000299 aanleggen van een rijbak  Dorpsweg 106, Oudendijk

Wijziging gemeentegrens tussen Koggenland en Hoorn – Wet algemene regels
herindeling
Burgemeester en wethouders van de gemeente Koggenland maken overeenkomstig 
de Wet algemene regels herindeling bekend dat de raden van de gemeenten Koggen-
land en Hoorn gezamenlijk een herindelingsontwerp hebben vastgesteld voor een 
correctie van de gemeentegrens.

Met de grenscorrectie wordt de grens tussen Hoorn en Koggenland verlegd tot aan 
de westelijke zijde van de westelijke rotonde onder de Rijksweg A7. Het beheer en on-
derhoud van de Provincialeweg valt dan onder de gemeente Hoorn. 

Ter inzage
Het herindelingsontwerp ligt van 5 augustus 2021 (8 weken) voor iedereen ter inzage 
in het gemeentehuis, Middenhof 2 in De Goorn.

Digitaal kunnen de stukken worden opgevraagd door te mailen naar 
verkeer@koggenland.nl.

Zienswijze
Gedurende de termijn van ter inzagelegging kan een ieder een zienswijze over het 
herindelingsontwerp indienen. Dat kan op de volgende wijze: 
-  schriftelijk aan burgemeester en wethouders van Koggenland, Postbus 21, 
 1633 ZG Avenhorn; 
-  per e-mail op het volgende adres: info@koggenland.nl; 
-  mondeling; hiervoor maakt u een afspraak met de gemeente Koggenland via 
 algemene telefoonnummer van de gemeente Koggenland: (0229) 54 84 00.


