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Ongeveer dertig mensen kwamen naar De Brink voor de eerste editie van de Koffiesoos.

Op donderdag 28 juli vond de feestelijke 
eerste editie van de Koffiesoos plaats in 
Sociaal-Cultureel Centrum De Brink in 
Obdam. Eens per twee weken kunnen 
buurtbewoners elkaar hier ontmoeten, 
onder het genot van een kop koffie of 
thee. Het idee voor de Koffiesoos bleek 
een schot in de roos. ‘Ik heb hier nog nooit 
zo’n grote opkomst gezien.’ 

De Koffiesoos is een initiatief van Bram 
Bakker en Ans Sterenborg, in samenwer-
king met de gemeente Koggenland. 
Bakker kwam op het idee om de 
Koffiesoos te organiseren, nadat zijn 
vrouw vorig jaar overleed. Bakker: ‘Dan 
zit je ineens alleen thuis. Ik dacht: als ik 
me eenzaam voel, zijn er vast meer 
mensen die zich zo voelen.’ 

Gezellig gesprek
Uit de opkomst op 28 juli blijkt dat er 
inderdaad meer mensen zijn die het leuk 
vinden om anderen te ontmoeten. Zo’n 
dertig buurtbewoners zijn naar De Brink 
gekomen voor de eerste editie van de 
Koffiesoos. Martha, Dilly en Bert hebben 
elkaar nog maar net ontmoet, maar dat 
staat een gezellig gesprek niet in de weg. 
‘Ik was bang dat er misschien niet zoveel 
mensen zouden komen,’ zegt Martha, die 
op andere dagen ook werkt in De Brink. 
‘Maar ik heb hier nog nooit zo’n grote 
opkomst gezien.’

Dilly geniet van het gezelschap. ‘Ik ben 
een echt verenigingsmens,’ zegt ze. ‘Dus 
eenzaam ben ik niet. Maar ik vind het 
altijd leuk om te praten met anderen. Ik 
denk dat ik wel vaker zal langskomen.’ 
Ook Willy, die verderop aan de lange 
tafel zit, houdt van een praatje: ‘Het is 
hier zo gezellig, lekker kleppen! En het 
appelgebak (dat voor de eerste 
Koffiesoos gratis werd aangeboden, red.) 
is heerlijk.

Volgende edities
De Koffiesoos vindt eens in de twee 
weken plaats, op donderdagochtend van 
10.00 tot 11.30 uur, in De Brink in Obdam. 
De eerstvolgende edities zijn op 11 en 25 
augustus. Koffie en thee zijn gratis. De 
koffiesoos is namelijk ook bedoeld als 
plek voor mensen die wat minder te 
besteden hebben. Voor mensen die het 
kunnen missen staat er een pot waarin de 
bezoekers een vrijwillige bijdrage kunnen 
doen.

Vraag nu welzijnssubsidie 
aan voor 2023

Vlak voor de zomervakantie kregen 
leerlingen van basisschool De Caegh 
buitenles tussen de bomen in de 
Fruitweijde. De leerlingen van de 
basisschool in Obdam maken 
regelmatig gebruik van de boomgaard, 
waar zij bewegend leren. Dat is goed 
voor lichaam en geest. ‘De kinderen 
kunnen hier lekker bewegen. En ze zijn 
erg betrokken bij de lesstof en 
gemotiveerd om hun werk af te 
krijgen,’ aldus de tevreden juf Chantal.

De fruitboomgaard aan de 
Nijenburghlaan in Obdam werd drie 
jaar geleden aangelegd door de 
leerlingen van De Caegh. Samen met 
medewerkers van de buitendienst van 
de gemeente en het voltallige college 

Les tussen de fruitbomen
FEESTJE!

Wij zijn leuker zonder alcohol!
#NIXnodig

Kom erachter dat jij NIXnodig hebt
en volg #NIXnodig op instagram!

van burgemeester en wethouders plantten 
zij in maart 2019 diverse appel-, peren- en 
pruimenbomen. Er werd gekozen voor 
verschillende rassen, om een mooi 
gevarieerd beeld te creëren en om 
biodiversiteit te stimuleren.

Rijbewijkeuring in Obdam

De gemeente verstrekt jaarlijks wel-
zijnssubsidies aan verenigingen en 
maatschappelijke organisaties. Subsi-
dieaanvragen voor het jaar 2023 
moeten uiterlijk 30 september 2022 
worden ingediend via de site van de 
gemeente. Wanneer een aanvraag te 
laat wordt ingediend, wordt deze niet 
in behandeling genomen. Kijk voor 
meer informatie op
www.koggenland.nl/welzijnssubsidies 
of neem contact op met Jeannette 
van der Pauw Kraan van Zorgteam 
Koggenland. Zij is bereikbaar op tele-
foonnummer (0229) 54 83 80 en via 
subsidieswelzijn@koggenland.nl.

Mensen van 75 jaar of ouder moeten 
medisch worden gekeurd voordat ze 
hun rijbewijs verlengen. Dit geldt ook 
voor mensen die een groot rijbewijs 
(C/D/E) halen of verlengen en voor 
mensen die om medische reden een 
arts moeten bezoeken van het CBR. In-
woners van Koggenland kunnen zich 
op woensdag 17 augustus en woens-
dag 14 september medisch laten keu-
ren in De Brink in Obdam. Een af-
spraak maken kan via de website 
www.regelzorg.nl of via de afspraken-
lijn van RegelZorg: (088) 23 23 300 
(bereikbaar tijdens kantooruren).

Koggenland onderzoekt 
dienstverlening 

Op 1 augustus is de gemeente Koggen-
land gestart met een onderzoek naar 
de dienstverlening van de gemeente. 
De gemeente Koggenland wil weten 
wat inwoners vinden van het contact 
met de gemeente. Met de uitkomsten 
wil de gemeente de (toekomstige) 
dienstverlening nog beter afstemmen 
op de wensen en verwachtingen. On-
derzoek- en adviesbureau Moventem 
voert het onderzoek uit. Inwoners die 
willen deelnemen aan het onderzoek 
kunnen tot en met 29 augustus een 
vragenlijst invullen op 
www.moventem.nl/koggenland.



Nieuwe vrijwilligers voor 
schutsluis Rustenburg 
Dankzij een subsidie van de provincie 
Noord-Holland zijn er drie nieuwe 
sluiswachters opgeleid. Zij zijn met 
ingang van deze zomer aan het werk bij 
schutsluis Rustenburg. De groep 
vrijwilligers is nu gegroeid naar 
zeventien personen. Door de uitbreiding 
is er meer ruimte om gedurende het 
vaarseizoen een evenwichtig rooster op 
te stellen voor de dagelijkse 
(doordeweekse) bediening van de sluis. 

Schutsluis Rustenburg geeft toegang tot 
een mooie vaarroute naar Oude Niedorp-
Verlaat, met aansluiting op het vaarwater 

richting Langedijk/Kolhorn en uiteindelijk 
ook op het Noord Hollandskanaal. 
Mensen die de sluis passeren ontvangen 
van de vrijwilligers een routekaart van het 
rondje Rustenburg-Verlaat.

Openingstijden sluis
April, mei, juni en september: van 10.00 
tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur.
Juli en augustus: van 10.00 tot 18.00 uur.
In het weekend en op feestdagen bedient 
het hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier de sluis en de brug 
tussen 10.00 en 19.00 uur.

In de gemeente Koggenland zijn er 
31 gastgezinnen die Oekraïense 
vluchtelingen opvangen. Om de 
gastgezinnen te bedanken hebben zij 
namens burgemeester Monique Bonsen 
een heerlijk zomerpakket ontvangen.

‘Door de hulp van deze gastgezinnen 
hebben Oekraïense vluchtelingen een 
veilige verblijfplaats gevonden, wat voor 
hen van onschatbare waarde is. Ik wilde 
de gastgezinnen daarom in het zonnetje 
zetten en ze enorm bedanken voor hun 
inzet,’ aldus de burgemeester.
De zomerpakketten zijn samengesteld en 

bezorgd door zorgboerderij André Hoeve 
in Spierdijk. De kinderen die op de 
zorgboerderij verbleven voor 
dagbesteding hielpen met het 
rondbrengen van de pakketten. De 
kinderen werden overladen met 
enthousiaste reacties van de verraste 
gastgezinnen.

Bedankje voor gastgezinnen 
Oekraïense vluchtelingen

Fietslessen voor senioren 
Team Sportservice start in augustus met 
fietslessen voor senioren. Oudere fietsers 
zijn vaak kwetsbare verkeersdeelnemers, 
omdat ze bij ongevallen sneller gewond 
raken. Bovendien brengt het groeiend 
gebruik van e-bikes risico's met zich mee. 

‘Met dit programma willen wij senioren 
bereiken die al fietsen, maar toch wat 
ondersteuning en tips kunnen gebruiken,’ 
zeg projectcoördinator Paul Molenaar van 
Team Sportservice. ‘De lessen worden in 
kleine groepen gegeven. Tijdens de lessen 
gaan we vooral in op persoonlijke wensen.’ 
Die wensen kunnen variëren van hulp bij 
op- en afstappen, tot leren fietsen op een 
nieuwe elektrische fiets of balans houden 
tijdens het omkijken. Bewegingsagoog 
Ramon Kolenberg begeleidt de lessen.

Informatiebijeenkomst
Er zijn twee informatiebijeenkomsten 
gepland. Mensen die zich daarna willen 
aanmelden kunnen dit doen tijdens een 
van deze bijeenkomsten:
- Dinsdag 9 augustus, 14.00 – 15.00 uur in 

Café Stam, Raadhuisstraat 1 in Wognum
- Woensdag 10 augustus, 11.00 – 12.00 uur 

in Dorpshuis de Schalm, Dr. Nuijensstraat 
14 B in Westwoud 

Lesprogramma en locaties
De lessen vinden plaats in de periode van 
15 augustus tot en met 9 september op 
dinsdag, woensdag en vrijdag van 14.00 
tot 15.00 uur. Meedoen kan op één van de 
volgende locaties: 

- Parkeerplaats voetbalvereniging 
Zuidermeer, Overtoom 59 in Zuidermeer 
(op dinsdagen)

- Parkeerplaats IJsbaan de Westfries, 
Westfriese Parkweg 5 in Hoorn  
(op woensdagen)

- IJsbaan Hoogkarspel, Sluisweg 6 in 
Hoogkarspel (op vrijdagen)

Aanmelden
De kosten voor de fietslessen bedragen 
5 euro per persoon per les. Mensen die 
zich willen aanmelden kunnen dit doen 
bij Ramon Kolenberg, via 
rkolenberg@teamsportservice.nl 
of (06) 13 10 74 34.

Een klein gebaar kan

het verschil maken.

Wie stuur jij een kaartje
vanaf je vakantieadres?

Aah, de zomervakantie. Is het niet heerlijk? Ja! Maar niet voor iedereen. Meer dan de helft van 
alle 75-plussers voelt zich namelijk weleens eenzaam. En zeker als hun naasten op vakantie zijn. 
Ken je zo iemand? Stuur hem of haar dan een kaartje, foto of berichtje vanaf je vakantieadres. 
Dat wordt gewaardeerd, zo’n klein gebaar. En kan het verschil maken. Wil je weten wat je nog 
meer kunt doen tegen eenzaamheid? Je leest het op eentegeneenzaamheid.nl.



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 10 augustus. 
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         3 augustus 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 
persoon 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 persoon waarschijnlijk niet meer woonachtig is op het 
adres waar hij/zij in de BRP staat geregistreerd.
- V. Huisman   Geboren op 28-12-1978
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

Publicatie tot verkeersbesluit
Dat zij heeft besloten om een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in te richten 
nabij Adrianus Cyriacus Bleijsstraat in Obdam

Dit besluit is gepubliceerd op de website www.officielebekendmakingen.nl/
gemeenteblad.

Ontvangen aanvragen voor een omgevingsvergunning
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2022-001720 bouwen schuur  Rustenburgerdijk 8, Ursem
2022-001697 plaatsen dakkapel  Reigerlaan 42, Obdam
2022-001747 plaatsen tuinhuis  Nijverheidsterrein 14, Ursem
2022-001775 aanpassen parkeergelegenheid  Overweg 1, Obdam   
  (Gezondheidscentrum)
2022-001802 renoveren/verduurzamen woning Zomerdijk 8, Oudendijk
2022-001798 plaatsen overkapping met berging Ariens 77, Avenhorn

Deze aanvragen zijn ontvangen, er kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2022-001368 herstellen fundering/ wijzigen  Jaagweg 17, Avenhorn
 gevels     
2022-001318 realiseren bed & breakfast  Zuidermeerweg 25, Zuidermeer
2022-001390 uitbreiden woning  Dorpsstraat 228, Obdam
2022-001123 bouwen bedrijfsruimte  Verlaatsweg 69, Spierdijk
2022-001516 plaatsen carport  Scharwoude 45, Scharwoude
2022-001474 bouwen bedrijfspand  Schoffel 24, De Goorn
2022-001129 wijzigen voorgevel bedrijfspand Braken 3, Obdam 
2022-001153 bouwen expeditie- en opslagruimte Gemaalweg 3, Hensbroek
2022-001379 bouwen veranda aan schuur Dorpsweg 9, Oudendijk
2022-001517 plaatsen zonnepanelen Grosthuizen 62A, Avenhorn
2022-001611 plaatsen dakkapel Torenburg 41, Obdam
2022-001558 realiseren uitbouw  Dorpsweg 77, Oudendijk 
2022-001560 verplaatsen schuttingdeur  Burg. Straathoflaan 8, Hensbroek

Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Verleende evenementenvergunningen
De afgelopen periode zijn de volgende vergunningen verleend:
Datum evenement Activiteiten Locatie
9 & 10 september 2022 Remind the Gap Spierdijk IJsbaan Verlaatsweg 37/38
   Spierdijk
23 t/m 25 september 2022 Lunapark Kermis Avenhorn Parkeerplaats Kwiek ‘78
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Huisnummers:
Burgemeester en Wethouders hebben besloten de volgende huisnummers vast te stellen:
D22.006760 15-7-2022 Zuidermeerstraat 25A, 1652 CS te Zuidermeer 
  (logiesfunctie)
D22.006870 20-7-2022 Schoffel 24, 1648 GG te De Goorn 
  (Kantoor & Industriefunctie)

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

De openbare ruimte in de Schepenwijk in 
Obdam is aan vernieuwing toe. Daarom 
gaat de gemeente in deze wijk aan de 
slag met een grondige herinrichting. 

De Schepenwijk in Obdam bestaat uit de 
straten Boeier, Kloet, Praam en Vlet. Deze 
zomer voert de firma Unihorn hier 
meetwerkzaamheden uit, om alle ruimte 
in de wijk goed in kaart te brengen. Deze 
zomer wordt er door de gemeente ook 
inzichtelijk gemaakt wat er in de nieuwe 
situatie blijft staan, zoals diverse bomen. 

De bewoners van de Schepenwijk 
ontvangen in de eerste week van 
september een brief waarin zij worden 
uitgenodigd om mee te denken en 
wensen kenbaar te maken. De bewoners 

kunnen meedenken over verschillende 
onderwerpen, zoals groenvoorziening, 
parkeren, spelen, verkeerssituaties en 
wateroverlast. Daarnaast kunnen ze ook 
andere ideeën en wensen kenbaar maken 
bij de gemeente.

Voorstel inrichting
De reacties worden meegenomen in een 
inrichtingsvoorstel, dat aan de bewoners 
wordt voorgelegd. Zo zorgt de gemeente 
er niet alleen voor dat de inrichting van de 
openbare ruimte straks weer netjes is en 
van goede kwaliteit, maar ook dat deze 
aansluit bij de wensen van de bewoners.
Vanaf september is de voortgang en 
planning te volgen via 
www.koggenland.nl/schepenwijk.

Herinrichting Schepenwijk in Obdam

De Schepenwijk bestaat uit de straten Boeier, Kloet, Praam en Vlet. Op bovenstaand kaartje 
wordt de wijk omringd door de blauwe sterrenlijn.


