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Rummikub en goede gesprekken
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Koggenland kort

Op maandag 8 augustus ging wethouder 
Marian van Kampen op bezoek bij de 
Open Inloop en spelletjesmiddag in 
woonlocatie Rozenstaete in De Goorn. 
Tijdens een potje Rummikub of klaverjas-
sen voerden de aanwezigen leuke 
gesprekken. 

‘Het gaat hier niet om het winnen, maar 
om het gezellig onder elkaar zijn,’ zegt een 
van de deelnemers. Van Kampen beaamt 
dit. De wethouder is erg enthousiast over 
de sfeer en de goede gesprekken die 
tijdens de spelletjes worden gevoerd. 
Mede dankzij vrijwilligers Vera, Paula en 
Annelies gaat de Open Inloop de hele 
zomer door. ‘Ik ga toch niet op vakantie,’ 
zegt Annelies. ‘En ik vind het belangrijk 
dat er iets wordt georganiseerd voor 
mensen die gezellig willen samenkomen. 
Daar draag ik graag aan bij.’

Deelnemen
Elke maandag staan de koffie en thee 
klaar, vanaf 13.45 uur in de grote zaal in 
Rozenstaete. De middag duurt tot 
ongeveer 16.30 uur. Er is een groot 
spelaanbod, waaronder Klaverjassen, 
Rummikub en Keezen. Voor € 1,50 euro 
krijgen de deelnemers twee kopjes koffie 
of thee. Iedereen is welkom.

Aanvraag 
welzijnssubsidie 
voor 2023

De gemeente Koggenland onderzoekt 
hoe inwoners de dienstverlening van de 
gemeente ervaren. Via een online 
vragenlijst kunnen inwoners aangeven 
wat zij vinden van het contact met de 
gemeente en van de communicatie-
kanalen, zoals bijvoorbeeld de website. 
De gemeente gebruikt de resultaten van 
het onderzoek om de dienstverlening te 
optimaliseren.

‘We vinden het belangrijk dat onze 
inwoners hun weg naar de gemeente 
weten te vinden en dat zij zich gehoord 
voelen,’ licht burgemeester Monique 
Bonsen-Lemmers het onderzoek toe. ‘Een 
goede dienstverlening is een van de 
speerpunten van de gemeente Koggenland. 
Daarom is dit onderzoek zo belangrijk: het 
laat zien hoe de inwoners van Koggenland 
de dienstverlening ervaren. Met de 
resultaten van het onderzoek gaan we aan 
de slag, om de dienstverlening optimaal af 
te stemmen op de wensen en behoeften 
van onze inwoners.’

Meedoen
Onderzoek- en adviesbureau Moventem 
voert het onderzoek uit via het 
Inwonerpanel Koggenland Spreekt 
(zie kader). Ook andere inwoners kunnen 
deelnemen aan het onderzoek, door de 
vragenlijst in te vullen op 
www.moventem.nl/koggenland. Dat kan 
tot en met 29 augustus.

Koggenland onderzoekt dienstverlening 

De gemeente verstrekt jaarlijks wel-
zijnssubsidies aan verenigingen en 
maatschappelijke organisaties. Subsi-
dieaanvragen voor het jaar 2023 moe-
ten uiterlijk 30 september 2022 wor-
den ingediend via de website 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.

Herhaalprik corona 
voor het najaar

Iedereen van 12 jaar of ouder krijgt in 
september een uitnodiging om een 
herhaalprik tegen corona te halen. 
Mensen met een hoger medisch risico 
en zorgpersoneel met patiëntencon-
tact zijn als eerste aan de beurt voor 
een herhaalvaccin. De herhaalprik kan 
worden gehaald vanaf 3 maanden na 
de laatste coronaprik of een doorge-
maakte besmetting. Ook mensen die 
nog geen vaccinatie (basisserie) tegen 
corona hebben gehaald kunnen daar-
voor nog steeds een afspraak maken 
bij de GGD. 
Bron: GGD Hollands Noorden

Koggenland Spreekt

Ongeveer 750 inwoners van Koggenland zijn lid via het Inwonerpanel Koggenland 
Spreekt. De panelleden ontvangen zo’n vier keer per jaar een vragenlijst. De 
resultaten worden verwerkt in de plannen en het beleid van de gemeente, zodat 
deze aansluiten op de wensen en behoeften van inwoners. Lid worden van het 
inwonerpanel kan via www.koggenlandspreekt.nl. 



Fietstochten voor senioren
Team Sportservice organiseert in 
augustus en september fietstochten voor 
senioren in Westfriesland. Tijdens de 
tochten staat gezelligheid voorop. 
Bewegingsagoog Ramon Kolenberg 
begeleidt de fietsers. 

De routes zijn ongeveer 20 kilometer lang. 
Bewegingsagoog Kolenberg geeft 
praktische tips over de houding, fiets-
afstelling en veiligheid. Ook maakt hij 
samen met de groep afspraken over 
bijvoorbeeld afslaan, stoppen en inhalen 
tijdens de fietstocht. Bij een rustpunt 
kunnen de deelnemers een kopje koffie 
of thee drinken. 

Startlocaties
De fietstochten vinden plaats in de 
periode van 23 augustus tot en met 2 
september, op de volgende tijden en 
locaties:

- Dinsdag 23 augustus, 15.00 uur - 
Parkeerplaats voetbalvereniging 
Zuidermeer, Overtoom 59 in Zuidermeer  
- Dinsdag 30 augustus, 15.00 uur - 
Parkeerplaats voetbalvereniging 
Zuidermeer, Overtoom 59 in Zuidermeer  
- Woensdag 24 augustus, 15.00 uur - 
Parkeerplaats IJsbaan de Westfries, 
Westfriese Parkweg in Hoorn 
- Woensdag 31 augustus, 15.00 uur - 
Parkeerplaats IJsbaan de Westfries, 
Westfriese Parkweg in Hoorn  
- Vrijdag 26 augustus, 15.00 uur - IJsbaan 
Hoogkarspel, Sluisweg 6 in Hoogkarspel 
- Vrijdag 2 september, 15.00 uur - IJsbaan 
Hoogkarspel, Sluisweg 6 in Hoogkarspel 

Meer informatie en aanmelden
De kosten voor de fietstochten zijn 5 euro 
per persoon per keer, inclusief koffie/
thee. Dit bedrag kan contant worden 
betaald op de locatie. 

Aanmelden kan bij Ramon Kolenberg via 
rkolenberg@teamsportservice.nl of 
(06) 13 10 74 34. 

De fietstochten zijn onderdeel van het 
project ‘Doortrappen’. Dit project bestaat 
uit verschillende activiteiten die senioren 
helpen zo lang en veilig mogelijk te 

Op donderdag 13 oktober vindt de 
dertiende editie van de Westfriese 
Beursvloer plaats. De Westfriese 
Beursvloer is een ontmoetingsplek voor 
non-profitorganisaties en 
maatschappelijk betrokken bedrijven uit 
Westfriesland. Tijdens het evenement, 
dat plaatsvindt in Van der Valk Hotel 
Hoorn, kunnen de bedrijven en 
organisaties een uur lang actief handelen, 
met gesloten portemonnee.

Veel non-profitorganisaties hebben 
vragen, waarvoor binnen de eigen 
organisatie de expertise, materialen of 
mankracht ontbreken. Bedrijven kunnen 
deze organisaties ondersteunen, 
bijvoorbeeld met hulp bij het maken van 
een website of met juridische begeleiding. 
De organisatie levert vervolgens een 

mooie maatschappelijke tegenprestatie. 
Hier komt dus geen geld aan te pas. In de 
afgelopen twaalf edities van de 
Westfriese Beursvloer zijn er al ruim 1500 
matches gesloten.

Aanmelden 
Aanmelden voor de Westfriese Beursvloer 
kan via www.westfriesebeursvloer.nl. 
Neem voor meer informatie over de 
Westfriese Beursvloer contact op met 
Brigitta Posch via 
beursvloer@vrijwilligerspunt.com of 
(0229) 21 64 99.

De Westfriese Beursvloer is een initiatief 
van Vrijwilligerspunt Westfriesland en de 
Westfriese Uitdaging. Vrijwilligerspunt 
Westfriesland werkt onder meer in 
opdracht van de gemeente Koggenland. 

Handelen met gesloten portemonnee bij Westfriese Beursvloer

De scholen beginnen weer

Bewegingsagoog Ramon Kolenberg begeleidt de fietsers tijdens de tochten voor senioren.

Op maandag 29 augustus gaan de 
scholen in Koggenland weer van start. 
Elk jaar is er na de zomervakantie een 
piek in het aantal verkeersslachtof-
fers, door aanrijdingen tussen auto-
mobilisten en fietsende scholieren. 
Met de campagne ‘Onze scholen zijn 
weer begonnen’ roepen de gemeente 
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 medeweg-
gebruikers. En ook voor automobilis-
ten is het drukkere verkeer weer wen-
nen, na een relatief rustige periode 
op de weg.

Help verkeersongevallen voorkomen
De gemeente en VVN vragen automo-
bilisten 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 automobilisten het advies 
de telefoon buiten bereik op te bergen, 
zodat ze niet in de verleiding komen be-
richten 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 sa-
men met het kind de route oefent en 
daarbij de gevaarlijke punten bespreekt.

Lesgeldbijdrage 
muziekonderwijs    
De gemeente Koggenland streeft ernaar 
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 2022 jonger waren dan 18 jaar, 
komen in aanmerking voor de lesgeldbij-
drage. 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
Neem voor vragen over de lesgeldbijdrage-
regeling contact op met Angie van 
Kerkhof-Luik, van de afdeling Beleid, 
via (0229) 54 84 25 of 
a.vankerkhof@koggenland.nl.

De Westfriese Beursvloer in 2019.



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 24 augustus. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Michel Haakman van de 
Afdeling Dienstverlening 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
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 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         17 augustus 2022 

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

Publicatie tot verkeersbesluit
Dat zij heeft besloten om een laadpaal te plaatsen op de Beemd in Spierdijk en op de 
Lange Weide in Oudendijk.

Deze besluiten zijn gepubliceerd op de website www.officielebekendmakingen.nl/
gemeenteblad.

Ontvangen aanvragen voor een omgevingsvergunning
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2022-001831 plaatsen 1 MW Accu  Julianastraat 27, Ursem
2022-001843 realiseren camping en  Noord-Spierdijkerweg 202,
 bed&breakfast Spierdijk
2022-001854 plaatsen dakkapel  Zuid-Spierdijkerweg 83, Spierdijk
2022-001857 aanpassen parkeerterrein/plaatsen Vijverhof 42, Avenhorn
 overdekte winkelwagen opvang     
2022-001853 bouwen bedrijfspand  naast Wieder 23, De Goorn
2022-001872 bouwen woning  De Burg 5A, De Goorn

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

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2022-001428 bouwen schuur  De Burg 1A, De Goorn
2022-001798 plaatsen overkapping met berging Ariens 77, Avenhorn
2022-001589 aanleggen inrit  Oosteinde 59, Berkhout
2022-001610 verplaatsen in/uitrit  Dorpsstraat 248, Obdam  
2022-001607 realiseren aanbouw  Weerestraat 66,  Obdam 
2022-001462 uitbreiden woning  Grootweg 10, Berkhout
2022-001854 plaatsen dakkapel  Zuid-Spierdijkerweg 83, Spierdijk 
2021-000618 wijzigen bestemming kantoor  Noorddijkerweg 32G, Ursem
 naar woning    

Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Donderdag 08:30 – 19:00 uur
Vrijdag  08:30 -  12:00 uur

Over uw buurt
Via de website www.overheid.nl/
berichten-over-uw-buurt kunnen 
inwoners op de hoogte blijven van 
ontwikkelingen in hun wijk of buurt. 

Informatie over besluiten die direct 
invloed hebben op de eigen omgeving, 
zoals vergunningen, plannen en 
plaatselijke regelgeving kunnen hier 

worden ingezien. Daarbij kunnen inwoners 
zelf instellen voor welke buurt zij berichten 
willen ontvangen. De gemeente 
Koggenland publiceert alle officiële 
kennisgevingen en bekendmakingen 
digitaal op deze site. Daarnaast bevat de 
website informatie van provincie en 
waterschap.

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

Inwoners van Koggenland die overlast 
van buren ervaren, kunnen de hulp 
inroepen van buurtbemiddelaars. Dat 
kan bijvoorbeeld bij tuinproblemen, 
geluidsoverlast of pesterijen. 

Onpartijdig
Buurtbemiddelaars zijn getrainde en 
ervaren vrijwilligers die ingeschakeld 
kunnen worden om te helpen bij het 
oplossen van problemen tussen buren. 
De bemiddelaars luisteren naar het 
verhaal van beide buren, geven geen 
oordeel en zijn onpartijdig. Onder 
begeleiding van de bemiddelaars kunnen 
de buren samen tot een oplossing 
komen. Bemiddeling of advies is volledig 
gratis voor inwoners uit de gemeente 
Koggenland. 

Bemiddeling nodig?
Neem voor vragen contact op met 

De Bemiddelingskamer via
info@debemiddelingskamer.nl of 
telefoonnummer (06) 39 40 66 97. De 
Bemiddelingskamer is landelijk erkend en 
gecertificeerd via het Centrum voor 
Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het 
CCV).

Hulp bij burenruzies

Bemiddelaar worden?

Buurtbemiddeling Koggenland is 
op zoek naar vrijwillige 
bemiddelaars die helpen bij het 
oplossen van burenruzies. 
Kijk voor meer informatie op 
www.debemiddelingskamer.nl 
of neem contact op via 
(06) 39 40 66 97 of 
info@debemiddelingskamer.nl.

www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt


