
Vraag nu uw welzijnssubsidie  
voor 2021 aan
De gemeente verstrekt jaarlijks 
welzijnssubsidies aan verenigingen 
en maatschappelijke organisaties. 
Subsidieaanvragen voor het jaar 2021 
moeten uiterlijk 30 september 2020 
worden ingediend via de site van de 
gemeente. Wanneer een aanvraag te 
laat wordt ingediend, wordt deze niet 
in behandeling genomen.  
Voor meer informatie kunt u kijken 
op koggenland.nl/welzijnssubsidies of 
contact opnemen met Nico Koppes  
van de afdeling Welzijn & Zorg.  
Hij is bereikbaar op telefoonnummer 
(0229) 54 83 74.

Vaarroute ‘polder Westerkogge’  
weer geopend  
De doorgaande vaarroute is weer 
open ter hoogte van Kerkebuurt 186 
in Berkhout. De brug die hier over 
het water lag, is afgelopen week 
verwijderd. De vaarroute is geschikt 
voor platte schuiten, roeibootjes en 
kano’s. Bekijk de vaarroute op  
www.koggenland.nl/vaarroute.

HVC-app maakt afval scheiden makkelijker  p.2

Sportcafé te huur aangeboden  p.2

Lesgeldbijdrage muziekonderwijs  p.4
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Forse toename diefstal gereedschap

Sinds half juli is het aantal diefstallen van gereedschap fors toegenomen 
in de gemeente. De gereedschappen werden zowel op bouwplaatsen als bij 
particulieren gestolen. De gemeente en politie vragen inwoners alert te zijn 
en preventieve maatregelen te nemen.

Een graafmachine wordt handig gebruikt om een zandstrooier op een bouwplaats te bewaken

“In juli zagen we een behoorlijke stijging in 
het aantal diefstallen,” zegt wijkagent Niels 
de Graaf. “Alleen al tussen 17 en 21 juli werd 
op zeven plaatsen materiaal weggenomen. 
De buit was steeds hetzelfde: gereedschap.” 
De inbraken vonden grotendeels plaats op 
bouwterreinen, met name in De Goorn was het 
meerdere keren raak, maar ook particulieren 
werden slachtoffer van de diefstallen. Zo werd 
in Hensbroek een aanhanger met daarop een 
haspel gestolen en in Obdam werden gereed-
schappen uit een schuur ontvreemd.

Gereedschap markeren
De Graaf vraagt inwoners extra oplettend 

te zijn. “Het is waardevol als inwoners 
bouwplaatsen en 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. “Op bouwplaatsen 
kan het erg nuttig zijn om bouwcamera’s op 
te hangen. En ik raad aan 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 serienummers te 
noteren kunnen gereedschappen 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.
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Het aantal Nederlanders met geldzorgen 
neemt toe. In Koggenland kunnen 
inwoners met financiële problemen bij de 
gemeente terecht voor hulp.

De medewerkers van het Zorgteam geven gratis 
hulp en advies aan inwoners met financiële 
problemen. Zij kunnen bijvoorbeeld helpen 
als iemand moeite heeft met de balans tussen 
inkomsten en uitgaven. Ook biedt het Zorgteam 

hulp aan inwoners die schulden hebben of in de 
schulden dreigen te komen. 

Passende oplossing
Als een inwoner met geldzorgen zich meldt bij de 
gemeente, volgt eerst een intakegesprek. Hierbij 
wordt samen gekeken naar passende oplossingen. 
In sommige situaties biedt een schuldhulpverle-
ningstraject de oplossing. Voor dit traject werkt de 
gemeente samen met Kredietbank Nederland. 

Schuldhulpmaatje
Ook werkt de gemeente samen met Schuldhulp-
maatje Westfriesland. Deze organisatie werkt met 
vrijwilligers die mensen met financiële problemen 
helpen om weer grip te krijgen op hun geld. 
Ook deze hulp is gratis. Het is mogelijk om zelf 
rechtstreeks contact te zoeken met Schuldhulp-
maatje, zonder tussenkomst van de gemeente. 
Schuldhulpmaatje Westfriesland is te bereiken  
via (06) 16 05 77 41. Meer informatie is te vinden  
op schuldhulpmaatje-wf.nl. 

Vragen
Voor hulp van de gemeente kunnen inwoners  
zich aanmelden bij het Zorgteam via  
koggenland.nl/zorgteam. Voor vragen is het 
Zorgteam te bereiken via (0229) 54 83 70  
en zorgteam@koggenland.nl

Hulp bij geldzorgen

Sportcafé te huur aangeboden
Het sportcafé in de Koggenhal wordt per direct door de 
gemeente te huur aangeboden. De voormalige uitbaters van 
het café in De Goorn hebben de huur per 1 augustus van dit 
jaar beëindigd.

Het sportcafé beschikt over een volwaardige horecavergunning en een 
trouwe klantenkring. Niet alleen zaalsporters, maar ook darters en biljarters 
weten het café goed te vinden. De nieuwe huurder krijgt de mogelijkheid 

HVC-app maakt afval scheiden 
makkelijker
Afvalverwerkingsbedrijf HVC biedt een vernieuwde app aan, 
die afval scheiden makkelijker maakt. De app bevat onder 
meer de mogelijkheid producten te scannen, waardoor in 
één oogopslag duidelijk wordt in welke bak een product 
hoort. 

Bij het weggooien van afval hebben de inwoners van Koggenland de keuze 
uit een gft-bak, een bak voor plastic, blik en drinkpakken en een bak voor 
restafval. De vernieuwde app van HVC biedt uitkomst bij het bepalen wat in 
welke bak moet.

Fotoherkenning en barcode scannen
Met de app kan van vrijwel alle soorten afval uit de keuken en badkamer 
een foto worden gemaakt of een barcode worden gescand, die door de 
app wordt herkend. De software van de app combineert daarna het afval 
met de juiste prullenbak, aan de hand van de gegevens in de database. 
Die database wordt doorlopend bijgewerkt. “Hoe meer mensen de app 
gebruiken, hoe slimmer de app eigenlijk wordt,” zegt bedenker en ontwik-
kelaar Rick Buiten van Ecoscan.

Voor veel laaggeletterden is het lastig om 
toe te geven dat ze problemen hebben met 
lezen en schrijven. Maar ook om er vervolgens 
iets aan te doen. Daarom organiseert 
Vrijwilligerspunt Westfriesland in augustus 
en september gratis bijeenkomsten waar 
laaggeletterden elkaar kunnen ontmoeten en 
ervaringen kunnen delen. De bijeenkomsten 
vinden plaats op verschillende locaties 
in de regio, onder de naam Contactgroep 
Laaggeletterdheid.

Veilige plek
Tijdens de contactavonden worden vragen besproken 
als ‘Hoe kom ik de schaamte voorbij?’ en ‘Wat betekent 
laaggeletterdheid voor mij en mijn directe omgeving?’. 
Tineke Bakker van Vrijwilligerspunt Westfriesland begeleidt 
de avond. Op de avonden wordt respectvol over het 
onderwerp gesproken. Ook naasten zijn welkom. 

Locaties en data
De contactavonden worden op woensdagen  
van 19.30 tot 21.00 uur georganiseerd. 
Steeds op een andere locatie:
• 19 augustus: De Schoof, 
 Kerkelaantje 1, Wervershoof
• 26 augustus: Zaagtand, 
 St. Eloystraat 106, Hoorn
• 2 september: De Stek, 
 Op de Hoef 36, Grootebroek
• 9 september: Lindehof, 
 Graaf Willemstraat 27, Hoogwoud

Deelname is gratis. De coronamaatregelen worden 
nageleefd en deelnemers wordt gevraagd 1,5 meter 
afstand te houden. Aanmelden voor een van de  
contactavonden kan bij Tineke Bakker via  
tineke.bakker@vrijwilligerspunt.com of  
via (0229) 21 64 99. Spontaan binnenlopen op de 
contactavond zelf mag ook.

Contactgroep voor 
laaggeletterdenLerende app

Omdat de functionaliteit van fotograferen 
innovatief is, is deze nog niet foutloos. Daarom 
lanceert HVC de app stapsgewijs. Op dit moment 
worden 54 procent van alle gescande barcodes 
herkend en 71 procent van de foto’s. Wanneer er 
genoeg aanvullingen in de foto- en barcodeda-
tabase zijn gedaan, lanceert HVC de app onder alle 
inwoners van de 25 gemeenten waar het bedrijf 
afval inzamelt.

de volledige inventaris over te nemen van de vorige 
huurders.

Meer informatie
Voor verdere informatie kan contact opgenomen 
worden met Dieuwke Schuijtemaker. Zij is te 
bereiken via (0229) 54 83 79 en  
d.schuijtemaker@koggenland.nl.

Mkb-ondernemers en zzp’ers in onder meer 
de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, 
podia en theaters kunnen een Tegemoetkoming 
Vaste Lasten (TVL) aanvragen om hun vaste 
lasten te betalen.

Bedrijven met minder dan 250 medewerkers krijgen, 
afhankelijk van de hoogte van de vaste lasten en het 
omzetverlies (minimaal 30%), een TVL-subsidie voor hun 
vaste lasten. De subsidie bedraagt minimaal € 1.000 en 
maximaal € 50.000 en geldt voor de periode van 1 juni tot en 
met 30 september 2020. De subsidie voor vaste lasten komt 
bovenop de tegemoetkoming in de loonkosten (NOW).

Voor wie?
De subsidie is er voor mkb-ondernemers en zzp’ers die 
door de coronacrisis veel omzet verliezen en daardoor 
in de problemen komen met het betalen van hun vaste 
lasten. Vaste lasten zijn doorlopende vaste kosten voor 
een onderneming, zoals huur, pacht, onderhoud, verzeke-
ringen, vaste leasecontracten, afschrijving van apparatuur en 
abonnementen.

TOGS-regeling
Ondernemers die voor de TOGS-regeling in aanmerking 
kwamen, kunnen ook gebruik maken van de TVL. 
Onder nemingen in de horeca, recreatie, strandtenten, 
sportscholen, evenementen, standbouwers, kermissen, 
ballonvaart, sauna’s, wellness-centra, podia en theaters 
vallen hier ook onder. 

Meer informatie
Aanvullende informatie over de TVL-regeling, waaronder 
een lijst met sectoren die voor de regeling in aanmerking 
komen, is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Tegemoetkoming 
Vaste Lasten (TVL) 
voor mkb
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Via de e-mailservice of app van ‘Over uw 
buurt’ kunt u continu op de hoogte blijven 
van ontwikkelingen in uw wijk of buurt. 
Informatie over besluiten die direct invloed hebben 
op de eigen omgeving, zoals vergunningen, plannen 
en plaatselijke regelgeving worden automatisch 
toegestuurd. Daarbij kunnen inwoners zelf instellen 
welke berichten zij willen ontvangen. ‘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 kunnen inwoners 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

3991.1023 A2 Poster Gemeente_Verbouwen_WT.indd   1 24-03-16   10:50

Koggenland vroeger en nu
In 1907 werd het nieuwe veilinggebouwtje van marktvereniging De Westerkogge in gebruik 
genomen. Via de Slimtocht en andere brede sloten kwam de handelswaar – waaronder kolen, 
uien, peen en aardappels – naar de veiling. De producten werden vervoerd met pramen. Dit is 
een scheepstype met een platte bodem, dat al wordt gebruikt sinds de Romeinse tijd.

Foto’s: ansichtkaartenberkhout.nl

Bobeldijk, 1907

Bobeldijk, 2011

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 Basisad-
ministratie 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.
- C. Stam Geboren 20-11-1946
Deze persoon wordt verzocht zo spoedig mogelijk het nieuwe adres door te geven in de (nieuwe)woonge-
meente. Wanneer wij binnen vier weken geen reactie krijgen over de verblijfplaats van boveng noemde, 
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.

Publicatie tot verkeersbesluit
Dat zij heeft besloten om een parkeerverbod in te stellen aan beide kanten op de Breeuwhamer in  
De Goorn ter hoogte van nummer 23. Dit besluit ligt ter inzage bij de afdeling Wonen en Ondernemen. 
Voor meer informatie over dit besluit verwijzen wij naar de website www.overuwbuurt.overheid.nl.

Ontvangen aanvragen voor een omgevingsvergunning
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2020-HZ-0399 plaatsen Boeddha beeld Beetskoogkade 7, Oudendijk
2020-HZ-0394 vervangen en uitbreiden schuur Kerkebuurt 209, Berkhout
2020-HZ-0393 uitbreiden bestaande hal Lutkedijk 4 A, Obdam
2020-HZ-0396 bouwen buitenkeuken Noorderbrug 1 b Obdam
2020-HZ-0395 bouwen veranda ’t Ouwe Hof 37, Hensbroek
2020-HZ-0398 realiseren generatie woning Walingsdijk 15, Ursem
2020-HZ-0400 plaatsen dakkapel Wieken 38, Avenhorn
2020-HZ-0401 verbouwen garage Oosteinde 20, Berkhout
2020-HZ-0403 plaatsen tuinberging Bobeldijk 2, Berkhout
2020-HZ-0406 vervangen voordeur en kozijn Oosteinde 4, Berkhout
2020-HZ-0405 aanleg 1 nieuwe brug De Tuinen, Ursem
2020-HZ-0405 vervangen 3 bruggen  West 85A, Avenhorn
  Dorpsstraat 82 en bij 
  Scholekster/Langeland, Obdam
2020-HZ-0407 plaatsen tuinhuisje Oosteinde 12, Berkhout
Deze aanvragen zijn ontvangen, er kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
Zaaknummer  Activiteiten Perceel
2020-HZ-0328 bouwen van woning  Bobeldijk 5, Berkhout
 met bijgebouw  
2020-HZ-0371 plaatsen dakkapel Anemonenstraat 18, Obdam 
2020-HZ-0332 plaatsen kozijn in zijgevel De Zeis 1, De Goorn 
2020-HZ-0329 plaatsen tijdelijke woonunit Bobeldijk 5, Berkhout
2020-HZ-0284   bouwen woning/  De Leet 6A, Ursem
 plaatsen tijdelijke woonunit 
2020-HZ-0303 bouwen woning Dorpsvaart 15, De Goorn 
2020-HZ-0309 verplaatsen paardenmestopslag Hofland 2 A, Obdam
2020-HZ-0219 bouwen woning Dorpsweg 13, Hensbroek 
2020-HZ-0362 veranderen/vervangen  Noorddijkerweg 1A, Ursem
 voorgevel/kozijn  
2020-HZ-0331 plaatsen veranda Dorpsstraat 56, Obdam
2020-HZ-0386 plaatsen tijdelijke woonunit Pastoor van Haasterstraat 6, Ursem 
2020-HZ-0294 vergroten hoofdgebouw Koevinkje 1, De Goorn 
2020-HZ-0385 plaatsen dakkapel ’t Ouwe Hof 41, Hensbroek
2020-HZ-0321 realiseren 2 nieuwe  Rietvoornlaan (in de watergang),
 fiets-/voetgangersbruggen Avenhorn
2020-HZ-0372 plaatsen dakkapel Dorsvlegel 17, De Goorn 
2020-HZ-0319 bouwen schuurkas Oosteinde 114, Berkhout
2020-HZ-0323 verleggen van eigen sloot Bobeldijk 49, Berkhout
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar 

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

Oosteinde 111 te Berkhout
Zuid-Spierdijkerweg 80A en 80B te Spierdijk
Fruittuin 2 te De Goorn
Overtoom 34, te Zuidermeer
Gouwstraat 3 te Spierdijk
Ijselmeerdijk 6A te Scharwoude
Slimtocht 5te Berkhout
De Leet 6A, 1645 VK Ursem
Bobeldijk 5, 1647CD Berkhout
Braken 10A (vernummerd van 10) en 10, te Obdam
Dorpsvaart 15, 1648 LZ De Goorn
Walingsdijk 15A te Ursem
Dorpsweg 13, 1711 RD Hensbroek

Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar
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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 
 16 t/m 22 augustus 2020 Vrije periode 
 23 t/m 29 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 bijvoorbeeld openbare verlichting, wegen, trottoirs, openbaar 
groen, maar ook drank- en drugsoverlast en vandalisme en storingen aan de huurwoning, 
gehuurd via het Woningbedrijf. Telefonisch 24 uur per dag bereikbaar, ook in het weekend. 
Een melding maken kan ook online 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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De scholen beginnen weer
Na de zomervakantie is er 
jaarlijks een piek in het aantal 
verkeersslachtoffers door 
aanrijdingen tussen automobilisten 
en fietsende scholieren. Met de 
campagne ‘De scholen zijn weer 
begonnen’ roepen de gemeente 
Koggenland en Veilig Verkeer 
Nederland (VVN) verkeersdeelnemers 
op extra alert te zijn. 

Wennen voor iedereen
Na de zomervakantie moeten veel kinderen 
wennen aan de fietstocht naar school. 
Bijvoorbeeld omdat ze voor het eerst zonder 
begeleiding fietsen. Of omdat ze een nieuwe 
school bezoeken, met een nieuwe route en 
onbekende verkeerssituaties. Dan is het soms 
lastig om voldoende aandacht te hebben voor 
medeweggebruikers. En ook voor automobi-
listen is het drukkere verkeer weer wennen, na 
een relatief rustige periode op de weg.

Help verkeersongevallen voorkomen
De gemeente en VVN vragen automobi-
listen daarom extra rekening te houden met 
fietsende scholieren, door op tijd te vertrekken 
en daardoor minder gehaast - en dus niet 
te snel - te rijden. Verder krijgen automobi-
listen het advies de telefoon buiten bereik 

op te bergen, zodat ze niet in de verleiding 
komen berichten te lezen of een telefoontje op 
te nemen. Het is raadzaam kinderen zo vaak 
mogelijk met de fiets naar school te laten gaan, 
zodat ze gewend raken aan deelname aan 
het verkeer. Wanneer een kind voor het eerst 
naar de brugklas gaat, is het verstandig als een 
ouder samen met het kind de route oefent en 
daarbij de gevaarlijke punten bespreekt.

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Kom je terug uit een land  
met een oranje reisadvies  

vanwege corona?

Actuele reisadviezen: www.nederlandwereldwijd.nl

Dringend advies: blijf  
14 dagen in thuisquarantaine

Lesgeldbijdrage 
muziekonderwijs
De gemeente Koggenland wil 
dat ieder kind de kans krijgt een 
muziekinstrument te leren bespelen. 
Daarom kunnen leerlingen van 
een muziekschool of –vereniging 
een bijdrage ontvangen voor het 
lesgeld. 

Aanvragen bijdrage
Alle inwoners van Koggenland die op 1 
augustus 2020 jonger waren dan 18 jaar, 
komen in aanmerking voor de lesgeldbijdrage. 
De lessen moeten worden gevolgd bij een 

erkende muziekvereniging of een bevoegd 
docent. Het aanvraagformulier is verkrijgbaar 
bij de muziekschool, -docent of -vereniging. 
Alleen aanvragen die vóór 1 oktober bij de 
docent zijn ingediend, worden in behandeling 
genomen.

Meer informatie
Voor vragen over de lesgeldbijdrage-regeling 
kunt u contact opnemen met  
Dieuwke Schuijtemaker van de afdeling Welzijn  
& Zorg. Zij is bereikbaar via (0229) 54 83 79 of 
d.schuijtemaker@koggenland.nl.


