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Koggenland kort

Gemeentehuis gesloten

Het gemeentehuis is op vrijdag 10 
september gesloten, vanwege techni-
sche werkzaamheden.

Koggenland kiest eerste 
kindergemeenteraad
Op dinsdag 14 september vindt de eerste 
Koggenlandse kindergemeenteraadsver-
kiezing plaats. De kindergemeenteraad 
wordt voor een jaar benoemd. Alle 
kinderen uit groep 7 kunnen zich 
verkiesbaar stellen. Burgemeester 
Monique Bonsen is initiatiefnemer van 
de kindergemeenteraad. ‘We willen 
graag uit eerste hand horen wat er bij de 
kinderen speelt. Zo kunnen we de 
gemeente samen nog leuker, mooier en 
veiliger maken.‘

Kinderen kunnen veel leren als zij 
betrokken worden bij de gemeentepoli-
tiek,’ zegt burgemeester Bonsen. ‘Ze 
leren naar elkaar te luisteren en een 
eigen mening te vormen. In de kinderge-

meenteraad nemen ze samen beslissin-
gen. Dat is de basis van de democratie. 
De kennis die ze nu opdoen kunnen ze 
de rest van hun leven gebruiken. Op 
school, op werk en in hun woonomge-
ving. Daarom investeren wij graag op 
deze manier in de jonge generatie.’

Samen plannen maken
Van iedere basisschool in Koggenland 
wordt één leerling uit groep 7 verkozen 
tot kinderambassadeur van zijn of haar 
school. Samen vormen de kinderambas-
sadeurs van alle scholen de kinderge-
meenteraad. De kindergemeenteraad 
komt regelmatig samen om te vergade-
ren. De kinderen bespreken hun ideeën 
en wensen en maken samen plannen.

Kindcentrum De Droomgaard werd op maandag 23 augustus voor het eerst in gebruik genomen. Vanwege de privacywetgeving is deze 

foto gemaakt nadat de ouders en de (meeste) kinderen waren vertrokken. 

Kinderburgemeester
In oktober organiseert de gemeente een 
speciale dag met workshops voor de 
nieuwe kindergemeenteraad. Aan het 
eind van de dag beslissen de kinder-
raadsleden wie van hen de kinderburge-
meester wordt. Burgemeester Bonsen: 
‘In november zal ik de kindergemeente-
raad en de kinderburgemeester officieel 
installeren. Dat doe ik samen met de 
wethouders.’

De burgemeester hoopt dat de Koggen-
landse kinderen net zo enthousiast zijn 
over de kindergemeenteraadsverkiezin-

Op maandag 23 augustus was het zover: 
kindcentrum De Droomgaard in Avenhorn 
werd voor het eerst in gebruik genomen 
door de ruim 600 kinderen tussen de 0 en 
13 jaar. In het moderne gebouw werken 
basisscholen De Ieveling en De Spranke-
ling en kinderopvang Berend Botje samen 
onder één dak. De directie van De Droom-
gaard is trots, op de goede samenwerking 
en de mooie start van het schooljaar.

‘Het project is klaar,’ zegt wethouder Win 
Bijman tevreden. ‘Na vier jaar van intensie-
ve samenwerking is alles volgens planning 

voltooid. En dan heb ik het niet alleen over 
het schoolgebouw en de buitenpleinen. Er 
zijn parkeerplaatsen en een rotonde aange-
legd en de wegen naar De Droomgaard 
zijn aangepast. Daardoor is de nieuwe loca-
tie makkelijk en op een veilige manier te 
bereiken. Ik hoop dat iedereen die gebruik 
maakt van het gebouw er heel veel plezier 
gaat beleven.’

Gezamenlijke visie
Het gemeenschappelijke gebouw van de 
twee basisscholen en de kinderopvang is 
met grote zorg tot stand gekomen, zegt 

Samen leren en spelen in De Droomgaard

Elzinga: ‘De kinderen blijven in hetzelfde 
gebouw en hebben de leerkrachten al 
eerder gezien.’

Trots
De directies van de scholen zien nu al het 
positieve effect van de samenwerking. ‘De 
kinderen spelen met elkaar en leren van 
elkaar op het leerplein en tijdens het 
buitenspelen. Daar genieten wij enorm 
van,’ aldus een van de directieleden. Drie 
dagen na de opening van De Droomgaard 
kijken de directieleden tevreden terug op 
de start in het nieuwe gebouw. ‘We zijn 
erg trots op de flexibiliteit van de ouders, 
de kinderen en de medewerkers die ervoor 
zorgen dat de start zo goed verloopt. 
Uiteraard moeten we nog een aantal 
zaken oppakken. We zijn dagelijks bezig 
met evalueren en bijstellen.’

Officiële opening
De leidinggevenden van De Droomgaard 
zeggen dat veel ouders graag een kijkje 
hadden willen nemen in het gebouw. 
Vanwege de coronamaatregelen is dat nog 
maar beperkt mogelijk. ‘In oktober willen 
we de officiële opening organiseren, waar-
bij ouders in groepjes naar binnen kunnen. 
Maar dan moeten de coronamaatregelen 
het toelaten. Het belang van de kinderen 
staat voorop.’ En die kinderen zijn volgens 
de leidinggevenden erg enthousiast over 
hun nieuwe onderkomen: ‘Vooral het 
buitenplein vinden ze fantastisch. Een van 
de kinderen zei: “ik vind het hier zo mooi, 
ik wil hier wonen.”’

gen als zijzelf is. ‘Ik wens iedereen een 
fijne verkiezingsdag en ik verheug me op 
de samenwerking met de eerste kinder-
gemeenteraad van Koggenland.’

Virginia Elzinga namens de leidinggeven-
den van De Droomgaard. ‘We hebben drie 
jaar lang wekelijks overlegd met de scholen. 
Met elkaar hebben we een gezamenlijke 
visie vastgesteld. Van daaruit is het 
gebouw ontworpen.’ In die visie staat 
onder meer dat de scholen en kinderop-
vang onderling veel samenwerken en dat 
er een open structuur is. Faciliteiten 
worden gedeeld en de ruimtes zijn veelal 
open of voorzien van grote ramen. 
Doordat de organisaties met elkaar verwe-
ven zijn wordt de stap van de kinderop-
vang naar de basisschool minder groot. 



Toekomstbestendig ondernemen
Gratis trainingsprogramma voor Westfriese ondernemers

Aandacht voor eenzaamheid
Eenzaamheid: een onderwerp waar vaak 
niet over gesproken wordt. Het onderwerp 
zit in de taboesfeer, terwijl het bij zoveel 
mensen in meer of mindere mate aanwe-
zig is. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 
een derde van de Koggenlanders zich 
regelmatig eenzaam voelt. De gemeente 
Koggenland besteedt de komende jaren 
meer aandacht aan dit onderwerp, te 
beginnen met ‘De Week van de Ontmoe-
ting’ in de eerste week van oktober. 

Tijdens ‘De Week van de Ontmoeting’ 
spreekt Trudy Bakker in een online thema-
bijeenkomst  over eenzaamheid. Bakker 
vertelt als ervaringsdeskundige wat 
eenzaamheid voor haar betekende, wat 
dit met haar heeft gedaan en waar dit toe 
heeft geleid. Ze doet dit om het gesprek 
over eenzaamheid op gang te krijgen, om 
het taboe dat hierop rust te doorbreken. 
Bakker is open over de eenzaamheid die 
zij heeft ervaren. In de hoop dat ook 
anderen een omkering inzetten. Ontdek-
ken uit hoeveel veerkracht een mens 
bestaat. Koggennieuws ging in de 
aanloop naar De Week van de Ontmoeting 
met Bakker in gesprek. 

Verantwoordelijkheid nemen 
Bakker vertelt dat mensen ook eenzaam 
kunnen zijn in contact met anderen, door 
wel aanwezig te zijn in een ruimte, maar er 
niet ‘echt’ te zijn. ‘Als je werkelijk voor 
jezelf zorgt, dan zie je de ander. Wat de 
ander nodig heeft. Dat maakt verbinden 
gemakkelijker,’ zegt Bakker. ‘Ik vind het 
belangrijk om andere mensen te onder-
steunen. Als mensen met mij in gesprek 
zijn, zeggen ze vaak dat ze rustig worden 
van mij. Dat komt omdat ik daadwerkelijk 
luister. Ik vind het belangrijk dat alles 
gezegd kan worden.’

Bakker onderhoudt telefonisch contact 
met diverse mensen over eenzaamheid en 
spreekt als ervaringsdeskundige op lezin-
gen en bijeenkomsten. Ze heeft geleerd 
om goed voor zichzelf te zorgen en doet 
nu dingen die haar aanspreken. Ze bezoekt 
bijvoorbeeld een filosofiecafé, schrijft een 
gedicht, leest of gaat de natuur in. Bakker: 
‘Ik ben dankbaar voor wat er wel is. Ik heb 
geleerd verantwoordelijkheid te nemen 
voor mijn leven. Ik heb heel veel geleerd 
van het leven tot nu toe en kan nu oprecht 
zeggen dat ik niet meer eenzaam ben.’

Online themabijeenkomst  
De themabijeenkomst waar Bakker spreekt 
is tijdens ‘De Week van de Ontmoeting’, op 
5 oktober van 19.00 uur tot 21.00 uur. De 
link naar de online bijeenkomst staat vanaf 
16 september op de site van de gemeente. 
Naast Bakker komen nog twee andere 
ervaringsdeskundigen aan het woord. 
Deelnemers kunnen luisteren, vragen 
stellen en ervaringen delen. De themabij-
eenkomst wordt verzorgd door De Hoofd-
zaak, een zelfregie- en herstelorganisatie, 
voor en door mensen met een psychische 

Ervaringsdeskundige Trudy Bakker 

spreekt tijdens de themabijeenkomst 

over eenzaamheid.

Werksaam Westfriesland en Stichting 
Startersloket bieden ondernemers hulp bij 
het gezond en toekomstbestendig maken 
van hun bedrijf. Dat doen zij door middel 
van een uitgebreid trainingsprogramma. 
Alle ondernemers uit Westfriesland kun-
nen zich hier kosteloos voor aanmelden. 
De trainingen vinden plaats tussen 9 en 
30 september.

Nu de coronacrisis op zijn eind loopt, 
breekt voor ondernemers de tijd aan om 
na te denken over de toekomst. Het 
programma ‘Spiegel je business’ is speciaal 
ontwikkeld om ondernemers te laten 
werken aan het verbeteren en vernieuwen 
van hun businessmodel. Tijdens vier prakti-
sche onlinetrainingen krijgen deelnemers 
een spiegel voorgehouden. Met de kennis 
en inzichten die zij hierin opdoen kunnen 
zij hun bedrijf klaarmaken voor de toekomst.

In het weekend 11 en 12 september zijn 
in Koggenland meerdere kerken open 
voor publiek, in het kader van de Open 
Monumentendagen. Op zaterdag 11 
september kunnen geïnteresseerden een 
kijkje nemen in de Sint Victorkerk in 
Obdam en de Berkhouter kerk en op 
zondag 12 september opent de 
Hensbroeker Kerk de deuren voor 
bezoekers.
 
Sint Victorkerk
De Obdamse Sint Victorkerk is op 11 
september geopend van 11.00 tot 16.00 
uur. Bezoekers kunnen zich laten rondlei-
den door vrijwilligers en genieten van de 
Romaanse architectuur en de beelden, 
wandschilderingen en andere kerkschat-
ten in de verschillende ruimtes. Daarbij 
kunnen zij gebruikmaken van een kop 
koffie of thee. Om 15.00 uur verzorgt 

Open Monumentendagen

‘Met ’Spiegel je business’ helpen we onder-
nemend Westfriesland met hun onderne-
merstoekomst,’ zegt Marjolijn Dölle van 
Werksaam Westfriesland. ‘Juist in deze tijd 
is een gezond en toekomstbestendig 
ondernemersklimaat in onze regio van 
groot belang. Hoe wendbaar ben je bij 
onvoorziene veranderingen? Hoe blijf je 
toekomstproof? Wij vinden het belangrijk 
om onze ondernemers, die gebruik 
hebben gemaakt van de Tozo, te informe-
ren en te inspireren. Door dit programma 
toegankelijk te maken voor deze en alle 
andere ondernemers uit de regio vervullen 
wij deze behoefte.’

Toekomstbestendig bedrijfsleven
‘Nu het einde van de coronapandemie in 
zicht is, willen wij onze ondernemers een 
kansrijke uitgangspositie bieden,’ vervolgt 
Joeri Goede, initiatiefnemer van Spiegel je 

business. ‘In het programma, dat we 
samen met Werksaam Westfriesland 
kosteloos aanbieden, gaan deelnemende 
ondernemers aan de slag met het eigen 
businessmodel en besteden we aandacht 
aan creativiteit, vernieuwing, marketing en 
financieel gezond ondernemen. Op deze 
manier willen wij ons steentje bijdragen 
aan de toekomst van de bedrijvigheid en 
het waarborgen van de bedrijfsdynamiek 
in Westfriesland.’

Aanmelden
De trainingen vinden plaats tussen 9 en 30 
september. Meer informatie is te vinden op 
de website www.spiegeljebusiness.nl. 
Ondernemers kunnen zich makkelijk en 
snel aanmelden via de QR-code. 

kwetsbaarheid en hun naasten. Bij De 
Hoofdzaak kunnen mensen deelnemen 
aan allerlei herstelactiviteiten, die worden 
begeleid door ervaringsdeskundigen. 

De Week van de Ontmoeting 
Andere activiteiten tijdens deze week zijn 
‘samen bewegen voor ouderen’ en een 
gezellige ontmoeting in De Boet met 
koffie en iets lekkers. Hierbij kunnen inwo-
ners worden opgehaald en thuisgebracht 
door vrijwilligers. Verder wordt er onder 
meer een fietsactiviteit georganiseerd en 
zijn er activiteiten in wijksteunpunt Vijver-
steate in Avenhorn en De Oever in Spier-
dijk. Het volledige programma is vanaf 
16 september te vinden op www.koggen-
land.nl/deweekvandeontmoeting. 

Activiteit organiseren 
Heeft u een leuke activiteit gepland in 
deze week, dan kunt u deze aanmelden. 
Ook kunnen er nieuwe  activiteiten geor-
ganiseerd worden om ontmoetingen te 
stimuleren. Of heeft u een ander goed idee 
om ‘De Week van de Ontmoeting’ te steu-
nen? Neem dan contact op met Manuela 
de Man van de gemeente Koggenland, via 
m.deman@koggenland.nl of (0229) 54 83 
62. Meer informatie over De Hoofdzaak is 
te vinden op www.rcodehoofdzaak.org.

organist Vincent Molenkamp een orgel-
concert van ongeveer een half uur. 

Berkhouter kerk  
Op 11 september kunnen bezoekers zich 
tussen 13.00 en 16.00 uur laten informe-
ren over de rijke geschiedenis van de 
Berkhouter kerk. De Berkhouter kerk en 
het orgel kregen in 1989 de status van 
Rijksmonument. Het orgel werd 
gebouwd door de beroemde 19e-eeuwse 
orgelbouwers Van Dam. In 2012 en 2013 
werd de kerk grondig gerenoveerd; 
enkele jaren later werd er ingrijpend 
onderhoud gepleegd. Tijdens de Open 
Monumentendag op 11 september wordt 
het monumentale Van Dam-orgel 
bespeeld door organist Jan Stens. Verder 
is er livemuziek van accordeonist Simone 
Beerepoot en zanger Co Feld. Vrijwilli-
gers zorgen voor hapjes en drankjes.   

Hensbroeker Kerk
Op zondag 12 september is de Hensbroe-
ker Kerk open voor publiek. De huidige 
kerk werd gebouwd in 1657, nadat de 
kerk die er voorheen stond door een 
grote brand werd verwoest. De kerk is 

gebouwd in gotische stijl. Een van de 
pronkstukken is de eikenhouten preek-
stoel en het bijbehorend klankbord. 
Beiden dateren uit 1631 en zijn dus 
ouder dan het kerkgebouw. 



Raadsvergaderingen
De eerstvolgende raadsvergadering is op 13 september 2021. De vergadering is 
online te volgen via raad.koggenland.nl.

Welstand
De komende (online) vergadering van de Welstandscommissie vindt plaats op 
9 september. 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

Op 18 september is het World Cleanup 
Day. Op deze dag gaan in 180 landen 
mensen de straat op om zwerfafval 
te rapen. Zo dragen zij bij aan een 
schonere planeet. Ook de gemeente 
Koggenland doet mee. 

De afgelopen maanden hebben veel 
Koggenlanders een gratis zwerfafval-
grijper gekregen van de gemeente. Die 
komt tijdens de World Cleanup Day 
goed van pas. Inwoners die de grijper 
niet gebruiken kunnen deze delen met 
een ander of terugbrengen naar het 
gemeentehuis. Ook zo blijft Koggen-
land circulair bezig. Speciaal voor de 

World Cleanup Day

Offi ciële publicaties 2 september 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 
personen 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 personen waarschijnlijk niet meer woonachtig zijn op 
het adres waar zij in de BRP staan geregistreerd.

- T.T.T. Nguyen Geboren op 21 november 1987
- Y. Chtioui Geboren op 23 januari 1991

Deze personen 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 bovengenoemden, zien wij ons genoodzaakt om 
betrokkenen uit te schrijven uit de BRP als ‘vertrokken: Land Onbekend’. Dit heeft tot 
gevolg dat de personen niet meer als ingezetenen van Nederland staan 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
2021-000828 bouwen van een berging Spierland 19, Spierdijk
2021-000844 vergroten van een woning Dorpstraat 173, Obdam
2021-000865 bestaande bedrijfsopstanden vervangen  Dorpsweg 90, Oudendijk
 in nieuwe bedrijfsgebouw 

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

      
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
Zaaknummer Activiteiten  Perceel
2021-000773 vergroten van de woning  Watervliet 2, Obdam  
2021-000816 plaatsen van een schutting  Buitenhof 23, De Goorn 
2021-000828 bouwen van een berging   Spierland 19, Spierdijk
2021-000782 plaatsen van een erfafscheiding  Dorpsvaart 1, De Goorn 
2021-000327 bouwen van een woning   Zomerdijk 15, Oudendijk
2021-000446 bouwen van een kapberg  Noorddijkerweg 39, Ursem
2021-000596 verbouwen van de woning  De Leet 17, Ursem
2021-000539 verbouwen van Gezondheidscentrum  Overweg 1-4, Obdam
 Obdam  
2021-000800 vervangen van de beschoeiing  Zuidermeerweg 4, 
      Zuidermeer
2021-000781 verhogen garagedak en vergroten  Bobeldijk 61, Berkhout
 veranda   
2021-000598 realiseren dakkapel aan voorzijde Kanteel 34, De Goorn
2021-000662 wijzigen van Deen supermarkt naar  Dorpsstraat 119, Obdam
 Albert Heijn 

Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

RECTIFICATIE WIJZIGING STRAATNAAM
In de vorige publicatie is een fout opgenomen:
Teun van der Meerstraat moet gewijzigd worden in Taeke van der Meerstraat.

Wijziging straatnaam
De gemeente Koggenland is voornemens een administratieve wijziging door te voeren 
in de schrijfwijze van een aantal straatnamen. De volgende straatnamen worden ge-
wijzigd:

Huidige straatnaam Plaats Nieuwe straatnaam 
IJselmeerdijk Scharwoude IJsselmeerdijk (dubbel s 
  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 Taeke van der Meerstraat

Daarnaast worden de volgende gegevens administratief aangepast:

Straatnaam 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.

Veel huishoudens vervangen hun oude 
energie-onzuinige ventilatieboxen. Een 
nieuwe ventilatiebox verbruikt al snel 
60% minder elektriciteit.

Duurzaam Bouwloket raadt aan om te 
kiezen voor een variant met CO2- of 
luchtvochtigheidssensoren. Deze draai-
en alleen wanneer het nodig is. Ook 
zijn de nieuwe boxen een stuk stiller 
en bieden ze de mogelijkheid op 
meerdere punten in huis schakelaars te 
plaatsen. Kijk voor meer informatie op 
www.duurzaambouwloket.nl. Gratis 

en onafhankelijk advies nodig? Neem 
contact op met de adviseurs van Duur-
zaam Bouwloket via info@duurzaam-
bouwloket.nl of (072) 743 39 56. 

Duurzaam Bouwloket is een onafhan-
kelijk specialist die mensen begeleidt 
naar een energiezuinige woning. Voor 
inwoners van de gemeente Koggen-
land is het advies van Duurzaam 
Bouwloket gratis.

Energiebespaartip: 
vervang je oude 
ventilatiebox

basisscholen is er op woensdag 15 septem-
ber een aparte World Cleanup Day. In het 
hele land rapen leerlingen en docenten 
zwerfafval op het schoolplein en in de 
directe omgeving van de school. Kijk voor 
meer informatie op de Facebookpagina ‘Ik 
raap zwerfafval’ of www.koggenland.nl.


