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Koggenland kort

Aangepaste 
openingstijden

Het gemeentehuis is op de volgende 
dagen gesloten:
-  Dinsdag 31 augustus tussen 9.00 
   en 12.00 uur
-  Vrijdag 10 september

Vraag nu welzijns-
subsidie aan voor 2022
De gemeente verstrekt jaarlijks wel-
zijnssubsidies aan verenigingen en 
maatschappelijke organisaties. Subsi-
dieaanvragen voor het jaar 2022 moe-
ten uiterlijk 30 september 2021 worden 
ingediend via de site van de gemeente. 
Wanneer een aanvraag te laat wordt 
ingediend, wordt deze niet in behan-
deling genomen. Voor meer informatie 
kunt u kijken op koggenland.nl/wel-
zijnssubsidies of contact opnemen met 
Nico Koppes van de afdeling Welzijn & 
Zorg. Hij is bereikbaar op telefoon-
nummer (0229) 54 83 74.

In gesprek met… Dick en Annet Schilder 
Burgemeester Monique Bonsen gaat 
iedere maand voor Koggennieuws in 
gesprek met een Koggenlander. Dit keer 
bezoekt zij zorgboerderij De Koggehoe-
ven in Berkhout, waar zij in gesprek gaat 
met eigenaren Dick en Annet Schilder. 
De burgemeester komt op de fiets, zij 
woont zelf een paar huizen verder. 

Het gesprek start aan de koffietafel, 
waar ook de cliënten van de zorgboerde-
rij plaats hebben genomen. Zij praten vol 
trots over het werk dat die dag is verzet. 

Annet Schilder: ‘We spreken liever over 
medewerkers dan over cliënten. Verder is 
dit een paardenrusthuis, een soort be-
jaardentehuis voor paarden. We hebben 
in totaal 52 paarden. De paarden komen 
hier en gaan vaak niet meer weg, ze blij-
ven hier tot aan het overlijden.’
Bonsen: ‘Hoe zijn jullie op het idee geko-
men om dit te beginnen?’
Annet Schilder: ‘Voorheen zaten we in de 
tulpen. Ik heb een achtergrond in de 
zorg en wilde graag aan huis blijven wer-

ken. Een opvolger voor het bedrijf was er 
niet, onze zoon en twee dochters hadden 
geen interesse om de tulpenbroeierij 
over te nemen. Mijn schoonzus opperde 
het idee van een zorgboerderij. Dat leek 
mij wel wat: een combinatie tussen een 
bedrijf aan huis en de zorg voor cliënten. 
We zijn toen begonnen met verbouwen. 
We begonnen met een paar leenpaar-
den, kippen, konijnen en hadden toen 
ook nog tulpen in de kas. Er kwamen cli-
enten bij ons met begeleiders, zo leerde 
ik het vak. We koetelden met de mensen 
en hadden samen een leuke dag.’
Bonsen: ‘Hoe heeft dit zich ontwikkeld 
tot een paardenrusthuis?’
Annet Schilder: ‘Onze dochter Marit, die 
ook mede-eigenaar is, kwam met dit 
idee. Marit is opgeleid tot diermanager 
en heeft zich gespecialiseerd in paarden-
gezondheidszorg en paardenvoeding. 
Marit deed een marktonderzoek en daar-
uit kwam naar voren dat er veel vraag is 
naar een paardenrusthuis. Dat blijkt ook 
zo in de praktijk, we hebben een enorme 
wachtlijst.’

Dick Schilder: ‘Onze dochter Paula werkt 
hier ook vier dagen in de week. Samen 
met Annet neemt zij de zorg voor de me-
dewerkers op zich. Marit houdt zich 
voornamelijk met de paarden bezig en ik 
doe allerlei klusjes daaromheen. Daar-
naast verhuur ik mijzelf nog een aantal 
dagen in de week aan andere agrariërs 
in Westfriesland.’
Bonsen: ‘Het is dus een echt familiebe-
drijf geworden en dat merk je wel als je 
hier het erf op rijdt.’
Na een rondleiding over de zorgboerde-
rij, praten de burgemeester en Dick en 
Annet Schilder nog wat over de buurt, 
waarna ze belooft nog eens terug te ko-
men met haar partner. Niet als burge-
meester, maar als buurvrouw.

Op maandag 23 augustus gaan de scholen 
in Koggenland weer van start. Elk jaar is er 
na de zomervakantie een piek in het aan-
tal verkeersslachtoffers, door aanrijdingen 
tussen automobilisten en fietsende scho-
lieren. Met de campagne ‘Onze scholen 
zijn weer begonnen’ roepen de gemeente 
en Veilig Verkeer Nederland (VVN) ver-
keersdeelnemers op extra alert te zijn. 
Wethouder Jan Houtenbos ging de straat 
op om spandoeken op te hangen.

Wennen voor iedereen
Na de zomervakantie moeten veel kinde-
ren wennen aan de fietstocht naar school. 
Bijvoorbeeld omdat ze voor het eerst zon-
der 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 automobilisten is het drukkere 
verkeer weer wennen, na een relatief rus-

De scholen beginnen weer

tige periode op de weg. De gemeente en 
VVN vragen automobilisten daarom extra 
rekening te houden met fietsende scholie-
ren, door op tijd te vertrekken en daardoor 
minder gehaast - en dus niet te snel - te rij-

den. Verder krijgen automobilisten het ad-
vies de telefoon buiten bereik op te ber-
gen, 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 deelna-
me 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 gevaar-
lijke punten bespreekt.

Onjuiste berichtgeving mountainbikeparcours De Goorn
In het Noordhollands Dagblad van 12 au-
gustus is een artikel verschenen met foutie-
ve informatie over plannen om een moun-
tainbikeparcours in De Goorn te realiseren. 
De krant meldt dat het parcours dwars 
door het Dorpsbos in De Goorn loopt, op 
een terrein waar hondenbezitters gebruik 
van maken. Dit klopt niet. De plannen voor 
de mountainbikeroute van circa 800 meter 
richten zich op het noordelijkste deel van 
het dorpsbos. Deze locatie wordt op dit 
moment nauwelijks gebruikt.   

Het idee voor het mountainbikeparcours is 
afkomstig van het lokale doe-team, dat 
zich met de plannen vooral richt op de 
jeugd. Het college van burgemeester en 

wethouders heeft het doe-team groen 
licht gegeven voor het aanvragen van een 
vergunning. ‘Maar de aanvraag is nog niet 
rond, dus dát het parcours er komt is nog 
niet zeker,’ zegt wethouder Rosalien van 
Dolder. 
‘Als college vinden wij het heel belangrijk 
dat de huidige gebruikers van het park 
geen of nauwelijks hinder ondervinden 
van een eventueel mountainbikeparcours. 
De initiatiefnemer heeft hier rekening mee 
gehouden bij het kiezen van een geschikte 
locatie. Het betreft het noordelijkste deel 
van het dorpsbos, een deel dat op dit mo-
ment niet intensief gebruikt wordt. Het is 
absoluut niet waar dat de route dwars 
door het dorpsbos loopt.’

Afspraak met wethouder
Gebruikers van het dorpsbos die zich zor-
gen maken over de plannen voor het 
mountainbikeparcours, kunnen een 
afspraak maken met wethouder 
Rosalien van Dolder. Dat kan via 

bestuurssecretariaat@koggenland.nl of 
telefonisch via (0229) 54 84 00. Er wordt 
dan een moment bepaald waarop de 
wethouder op locatie uitleg geeft over 
de plannen. 

Links: de plek waar het doe-team het mountainbikeparcours wil realiseren. Rechts: de route. 



Gezocht: slachtoffers van cybercriminaliteit 

Routes naar kindcentrum 
De Droomgaard

Sportcafé de Koggenhal weer open
Vanaf 16 augustus is Sportcafé de Koggen-
hal in De Goorn weer geopend, tegelijk 
met de start van het binnensportseizoen. 
Eerder dit jaar sloot de gemeente een 
huurovereenkomst met Peter van Wilten-
burg, de nieuwe uitbater van het café. Hij 
neemt het stokje over van Alex en Anne-
lies Blokdijk, die zich genoodzaakt zagen 
de deuren te sluiten. Van Wiltenburg gaat 
vol energie en met frisse ideeën van start. 
‘Alleen al voor onze patat zullen mensen 
blijven terugkomen.’

Van Wiltenburg is geen onbekende in de 
Koggenlandse horecawereld. Jarenlang 
was hij eigenaar van restaurant De Grost in 
Avenhorn. Met het Sportcafé wil hij het 
caféleven in de omgeving nieuw leven in 
blazen. ‘Ik heb het idee dat daar veel vraag 
naar is,’ zegt Van Wiltenburg. ‘Alle cafés in 
de buurt zijn restaurants geworden. Ver-
derop zit Café Julius, maar dat is echt een 
jongerencafé.’ Met het Sportcafé wil Van 
Wiltenburg diverse doelgroepen bedie-
nen. Zo is er een rustige hoek voor de bil-
jartclub en een hoek waar jongeren via 
Spotify muziek kunnen draaien. En natuur-
lijk zijn er de zaalsporters, die na wedstrij-
den vaak in grotere groepen het café bin-

nenkomen. Voor hen zijn er ruime 
zitplekken ingericht. 

Fikse verbouwing
Aan de opening van het Sportcafé ging 
een fikse verbouwing vooraf. ‘We zijn vier 
maanden bezig geweest met opknappen. 
De stroom is vernieuwd, we hebben een 
nieuwe geluidsinstallatie, een nieuwe tap 
en nieuwe verlichting. En een mooie, nieu-
we open keuken. Alles moet goed en hygi-
enisch zijn. Ik heb mensen uit de buurt uit-
genodigd om te vragen wat hun wensen 
zijn. Meerdere buurtbewoners zeiden dat 
ze het grote schilderij aan de muur achter-
in het café graag willen behouden. Dus dat 
doen we. De andere muren hebben we ge-
schilderd in een rustige kleur.’ Van Wilten-
burg hoopt dat bezoekers foto’s willen 
meenemen om de ruimte verder aan te 
kleden. ‘Ik wil graag foto’s uit het verleden 
ophangen, bijvoorbeeld van oude sport-
teams die hier gespeeld hebben.’

Als het aan Van Wiltenburg ligt, kunnen 
bezoekers binnenkort ook een zitplaats 
voor de deur uitkiezen. Hij is bezig met het 
aanvragen van een terrasvergunning. 
Naast een drankje biedt de voormalig res-

tauranteigenaar zijn gasten ook de 
mogelijkheid een hapje te eten. ‘We 
hebben verschillende maaltijden, zoals 
biefstuk met patat en gezonde opties. 
Afhalen is ook mogelijk. Ik denk dat 
vooral de patat veel mensen gaat trek-
ken. Ik gebruik dezelfde aardappels als 
een bekende ambachtelijke patatbak-
ker uit Hoorn. En ik snij en bak alles 
zelf vers.’

Hulpkracht
Sportcafé de Koggenhal is zeven dagen 
per week geopend, van 17.00 tot 1.00 uur. 
In het weekend gaat het café vroeger 
open als er wedstrijden worden gespeeld. 
Van Wiltenburg is nog op zoek naar een 
hulpkracht voor assistentie achter de bar. 
Kijk voor verdere informatie over het 
Sportcafé op 
www.sportcafedekoggenhal.nl.
.

Het aantal meldingen en aangiften van 
cybercriminaliteit is vorig jaar fors ge-
stegen. Bijna iedereen kent wel ie-
mand in zijn omgeving die slachtoffer 
is geworden van een van de vele vor-
men van cybercrime. Denk daarbij aan 
oplichting via Marktplaats, WhatsApp 
of via datingsites, maar ook aan 
phishing, hacking en ransomware. Los 
van de financiële gevolgen ondervin-

den slachtoffers ook emotionele gevolgen 
van internetcriminaliteit. 

Aanmelden
De gemeente Koggenland werkt voor 
deze actie samen met politie, Openbaar 
Ministerie en 33 andere gemeentes in 
Noord-Holland. 
Slachtoffers kunnen zich aanmelden via 
www.hetslachtofferspreekt.nl. 

De gemeente is op zoek naar slachtoffers van cybercriminaliteit, die (anoniem) hun 
verhaal willen vertellen. Door verhalen van slachtoffers te delen kunnen andere in-
woners worden gewaarschuwd voor de gevolgen van internetcriminaliteit en maat-
regelen nemen om zichzelf te beschermen.  

Vanaf maandag 23 augustus wordt 
kindcentrum De Droomgaard in Aven-
horn in gebruik genomen. De wegen 
naar De Droomgaard zijn de afgelopen 
tijd aangepast, waardoor het kindcen-
trum goed en veilig bereikbaar is. Op 
de kaart is te zien waar de voet- en 
fietspaden lopen en waar de fiets ge-
parkeerd kan worden. Als het niet an-
ders kan is het ook mogelijk met de 
auto te komen. Op het parkeerterrein is 
een Kiss & Ride-strook, waar kinderen 
kunnen worden afgezet. Vanaf daar is 
de school via een brug bereikbaar. Als 
de auto geparkeerd moet worden is 
daar ook ruimte voor op het parkeer-
terrein.

In een aantal eikenbomen in de ge-
meente is de eikenprocessierups gesig-
naleerd. Die bomen zijn voorzien van 
waarschuwingsborden en afzetlint. De 
Buitendienst fixeert de nesten door 
deze in te spuiten met een biologisch 
middel. De nesten kunnen daardoor 
blijven zitten, maar geven geen over-
last meer. Ook worden er in de bomen 
nestkasten voor de koolmees ge-
plaatst. De koolmees is een natuurlijke 
bestrijder van de eikenprocessierups. 
De koolmees is namelijk een grote lief-
hebber van deze rups en eet het insect 
tijdens verschillende fasen van zijn le-
venscyclus.

Eikenprocessierups melden
Inwoners die de eikenprocessierups 
(die alléén in eikenbomen voorkomt) 
signaleren, kunnen dat melden bij HVC 
als het een boom is op eigen terrein. 

Eikenprocessierups in Koggenland

HVC is telefonisch bereikbaar via 0800-
0700. Zitten de rupsen in een eiken-
boom van de gemeente? Geef het dan 
door via www.koggenland.nl/melding, 
het liefst met foto. 

Sinds 9 augustus kan iedereen die dat 
wil zich zónder afspraak laten vaccine-
ren bij GGD Hollands Noorden. Het 
vaccineren zonder afspraak geldt uit-
sluitend voor mensen die een eerste 
prik komen halen. Voor de inwoners 
uit de regio die gebruik willen maken 
van deze dienstverlening ligt een vac-
cinatie klaar met het Pfizer-vaccin. Het 
vaccineren zonder afspraak geldt voor 
iedereen die voor een vaccinatie in 
aanmerking komt. Kijk voor meer 
informatie op www.ggdhn-corona.nl. 

Vaccineren zonder afspraak



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 
26 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 
ondernemersspreekuur. U kunt zich hiervoor aanmelden via 
www.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 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 19 augustus 2021

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.
- N.G. Ras                                            Geboren op 2 mei 1981
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
2021-000773 vergroten woning Watervliet 2, Obdam
2021-000772 legalisatie bestaande buitenbak De Leet 18, Ursem
2021-000771 bouwen van 35 zorgwoningen Grosthuizen 54A, 
   Avenhorn
2021-000765 generatiewoning  Westeinde 278A, Berkhout 
2021-000782 erfafscheiding plaatsen Dorpsvaart 1, De Goorn  
2021-000781 vergroten van een garage  Bobeldijk 61, Berkhout
2021-000800 vervanging bestaande beschoeiing Zuidermeerweg 4, 
   Zuidermeer
2021-000793 vervangen van leibedekking op  Dorpsweg 24, Oudendijk
 dak woning  
2021-000814 bouwen tuinhuisje met overkapping Wildbaan 38, De Goorn
2021-000805 realiseren van dakopbouw bij  Zesstedenweg 8, 
 hoofdgebouw  Scharwoude
2021-000804 uitbreiding beschoeiing aan  Noord-Spierdijkerweg 210,
 noordzijde erf   Spierdijk
2021-000816 plaatsen van schutting voor erfafscheiding Buitenhof 23, De Goorn
Deze aanvragen zijn ontvangen, er kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend. 
      
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2021-000606 aanbouw van een carport Geesterland 37, Ursem
2021-000290 aanpassen brandcompartimentering Vijverhof 9, Avenhorn 
2021-000583 wijziging gevel van woning Julianastraat 30, Avenhorn
2021-000691 bouwen van een veranda Middeloo 16, Obdam
2021-000562 bouwen van een veranda Burg Beemsterboerstraat  
   13, Berkhout 
2021-000604 vergroten van de woning Haverkampstraat 19, 
   Ursem
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Huisnummers:
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende huisnummers vast te stellen:
D21.008552 7-7-2021 Dorpsweg 59A en B te Hensbroek  woonfunctie
 (splitsen van Dorpsweg 59)
D21.008723 12-7-2021 Grosthuizen 54 (was 54A) ,  industriefunctie
 1633 EM Avenhorn      
 Grosthuizen 54A (was 54),    woon-, industriefunctie
 1633 EM Avenhorn     
D21.009111 19-7-2021 Burgemeester Beemsterboer- gezondheidszorgfunctie
 straat 40 te Berkhout    
D21.009212 21-7-2021 Nijverheidsterrein 4G te Ursem  industriefunctie
  4 t/m 4F te Ursem      
D21.009416 20-7-2021 Duinweid 4B, Obdam   woonfunctie
  (generatiewoning)      
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Rectificatie
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2021-000674 bouwen van huis met berging Groenhoven 13, Obdam

Deze zaak is in publicatienieuws van 5 augustus 2021 geplaatst onder Ontvangen 
aanvragen voor een omgevingsvergunning met een onjuist adres.

Dat moet zijn:
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2021-000674 bouwen van huis met berging Plan 'De Tuinen' kavel B,  
  Ursem

Ruimtelijke plannen
Onderstaande plannen zijn in procedure gegaan. Dit is gepubliceerd in het Gemeente-
blad of de Staatscourant via www.overheid.nl of www.officielebekendmakingen.nl. 
De bezwaartermijn is gebaseerd op de data waarop de digitale publicaties verschijnen 

en dus niet op de datum dat deze krant verschijnt. Kennisname in het Koggennieuws 
is een extra service. De plannen zijn digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplan-
nen.nl en www.koggenland.nl/ruimtelijkeplannen onder de kop ‘in procedure’

Naam/IMRO-nummer Adres / Plaats Omschrijving Status Ter inzage 
Ontwerpwijzigingsplan  De Leet 55, De Goorn Bedrijfswoning  Ontwerp 15-07-21 
   wijzigen naar de   t/m
   bestemming ‘Wonen’ 26-08-21
    
Bestemmingsplan Grosthuizen 54 Vestigen Vastgesteld     
‘Grosthuizen 54’ Avenhorn woonzorgfunctie  10-08-21  
     t/m 
     21-09-21
                                 
Ontwerpbestemmingsplan Obdam                    Realiseren Ontwerp 12-08-21 
‘Dubbelspoor Hofland’             18 koopwoningen t/m 
     23-09-21
                                     
Wijziging straatnaam
De gemeente Koggenland is voornemens een administratieve wijziging door te voe-
ren in de schrijfwijze van een aantal straatnamen. De volgende straatnamen worden 
gewijzigd:

Huidige straatnaam Plaats   Nieuwe straatnaam 
IJselmeerdijk Scharwoude IJsselmeerdijk 
    (twee ss in IJsselmeerdijk) 
Kerkweg. Hensbroek   Kerkweg (punt geschrapt)
A C Bleijsstraat Obdam   Adrianus Cyriacus Bleijsstraat
D.Kampstraat Scharwoude Dirk Kampstraat
Jan Ooms Pz.-straat Scharwoude Jan Ooms Pieterszoonstraat
T.van der Meerstraat Scharwoude Teun van der Meerstraat

Daarnaast worden de volgende gegevens administratief aangepast:

Straatnaam Huidige plaats Nieuwe plaats
Lutkedijk Spierdijk   Spanbroek, gemeente Opmeer 
Lekermeer Berkhout   Wognum   
Plempdijk Obdam   Heerhugowaard
Voor de inwoners en bedrijfseigenaren zijn er geen consequenties verbonden aan de 
wijzigingen.


