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Sterke toename burenruzies

Sinds de invoering van de coronamaatregelen is het aantal burenruzies in 
Koggenland – en de rest van Nederland – sterk toegenomen. De politie wordt 
overspoeld met meldingen en buurtbemiddelaars hebben het drukker dan 
ooit. De gemeente en politie raden inwoners aan om bij overlast vooral met 
elkaar te blijven praten. De buurtbemiddelaars van De Bemiddelingskamer 
helpen daarbij.

Sinds de coronacrisis zijn mensen minder tolerant tegenover elkaar.

Wijkagent Jan van Leijen zegt dat mensen 
minder tolerant zijn tegenover elkaar, in 
vergelijking met voorgaande jaren. “Sinds de 
coronacrisis zijn de lontjes korter geworden,” 
zegt Van Leijen. “In de vakantieperiode lopen 
de gemoederen altijd hoger op, maar dit jaar 
is het nog erger. Mensen brengen noodge-
dwongen meer tijd thuis door, waardoor ze 
vaker last hebben van de buren. Daarbij wordt 
er minder geïnvesteerd in overleg. Mensen 
reageren primitiever.” 

Geluidsoverlast
Ook de cijfers laten duidelijk zien dat er meer 
conflicten zijn tussen buren. Waar de politie 
vorig jaar twintig meldingen van burenruzies 
ontving, hebben Van Leijen en zijn collega’s 
dit jaar al 33 meldingen binnengekregen. Met 
nog meer dan vier maanden te gaan voordat 
het jaar is verstreken. Van Leijen zegt dat er 
bij de conflicten vaak te weinig begrip is voor 
de situatie van een ander. “Vaak begint het 

met geluidsoverlast. Dan is er bijvoorbeeld 
een inwoner die de hele dag harde muziek 
draait en vindt dat hij daar recht op heeft, 
omdat het vóór 10 uur ’s avonds is. Maar als je 
buurman nachtdienst heeft gehad en overdag 
moet slapen, kan hij ook ‘s middags overlast 
ervaren.”

Goed nieuws
Er is ook goed nieuws, zegt van Leijen. Steeds 
meer ruziënde buren worden succesvol 
bijgestaan door de buurtbemiddelaars van De 
Bemiddelingskamer. Vaak komen de buren 
via de politie in contact met de bemiddelaars, 
maar inwoners benaderen de organisatie ook 
steeds vaker op eigen initiatief. De Bemidde-
lingskamer maakt gebruik van professioneel 
getrainde vrijwilligers. De buurtbemiddelaars 
kunnen helpen bij het bespreekbaar maken van 
het geschil. Er ontstaat dan ruimte bij beide 
buren om samen een oplossing te zoeken. 

Bemiddelaars gezocht
In de eerste helft van dit jaar heeft De 
Bemiddelingskamer 26 aanmeldingen van 
ruziënde buren in behandeling genomen. Van 
de afgeronde aanmeldingen is 83% geslaagd. 
Vanwege het grote succes van De Bemidde-
lingskamer is de organisatie op zoek naar 
nieuwe bemiddelaars, die willen helpen bij 
het oplossen van conflicten tussen buren. 
De organisatie zoekt vrijwilligers met sterke 
communicatieve vaardigheden en interesse in 
hun medemens.
Naast De Bemiddelingskamer kan ook het 
Zorgteam van de gemeente helpen in sommige 
conflictsituaties. Van Leijen: “Soms zijn er 
problemen in een thuissituatie. We zien wel 
eens dat ouders niet voldoende controle 
hebben over hun puberende kinderen en dat 
die kinderen overlast veroorzaken. In zo’n 
situatie kan het Zorgteam helpen.”

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over De Bemidde-
lingskamer op www.debemiddelingskamer.nl 
of bel (06) 39 40 66 97. Meer informatie over 
het Zorgteam is te vinden op koggenland.
nl/zorgteam. Het Zorgteam is te bereiken 
op telefoonnummer (0229) 54 83 70 en via 
zorgteam@koggenland.nl. 

Lesgeldbijdrage muziekonderwijs

De gemeente Koggenland wil dat 
ieder kind de kans krijgt een muziek-
instrument te leren bespelen. Daarom 
kunnen leerlingen van een muziek-
school of –vereniging een bijdrage 
ontvangen voor het lesgeld. 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 aanvraagfor-
mulier is verkrijgbaar bij de muziek-
school, -docent of -vereniging. Alleen 
aanvragen die vóór 1 oktober bij de 
docent zijn ingediend, worden in 
behandeling genomen. 

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.
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Bijeenkomst wijkcontactpersonen
De ogen en oren in de dorpen

Open Monumentendagen

De gemeente heeft een onderzoek 
laten doen onder mantelzorgers. Uit het 
onderzoek blijkt dat veel mantelzorgers 
niet weten dat zij een beroep kunnen 
doen op de gemeente. Het Zorgteam 
van de gemeente kan de mantelzorgers 
ondersteuning bieden, onder meer door 
de inzet van vrijwilligers.

Het onderzoek laat zien dat veel mantelzorgers het 
vanzelfsprekend vinden dat zij zorg verlenen. Dit 
heeft tot gevolg dat zij niet snel hulp vragen. De 

gemeente biedt mogelijkheden voor ondersteuning, 
bijvoorbeeld als het een mantelzorger te veel wordt 
of als de mantelzorger zelf even weg wil. Hiervoor 
kan de mantelzorger een telefonisch gesprek 
aanvragen bij het Zorgteam van de gemeente. 

Hulp vrijwilligers
De gemeente heeft een uitgebreid netwerk van 
vrijwilligers die graag willen helpen. Zij kunnen 
bijvoorbeeld boodschappen doen voor de mantel-
zorger of zorgvrager. Of zij kunnen een kop koffie 
drinken of een wandeling maken met de zorgvrager, 
zodat de mantelzorger wat tijd voor zichzelf 
heeft. 

Invulling mantelzorgbeleid
De gemeente wil graag in contact komen met 
mantelzorgers om te praten over de behoefte die 
zij hebben aan ondersteuning. Momenteel werkt de 
gemeente aan het actualiseren van het mantelzorg-
beleid. De gesprekken met mantelzorgers kunnen 
bijdragen aan de invulling van dit beleid.

Contact
Mantelzorgers kunnen contact opnemen met 
opbouwwerker Manuela de Man, om samen de 
behoeftes in kaart te brengen. Zij is bereikbaar op 
telefoonnummer (0229) 54 83 62 of per mail via 
m.deman@koggenland.nl.

Op 18 augustus kwamen de wijkcontactpersonen van de 
gemeente Koggenland bijeen om te praten over de invulling 
van hun rol. De wijkcontactpersonen helpen bij het koppelen 
van vrijwilligers aan mensen met een hulpvraag. Zij waren 
uitgenodigd door de gemeente en Stichting Netwerk.

Vanaf 1 september gaat Stichting Netwerk zich bezighouden met de 
coördinatie van vrijwilligers. Zij nemen deze taak over van de gemeente. 
“Stichting Netwerk is een gespecialiseerde organisatie, met veel ervaring 
in het begeleiden en matchen van vrijwilligers,” zei wethouder Win 
Bijman tijdens de bijeenkomst. De wethouder gaf aan dat de gemeente 
niet voldoende gebruikmaakt van de diensten die vrijwilligers aanbieden. 
Hij verwacht dat de vrijwilligers met de hulp van Stichting Netwerk beter 
kunnen worden ingezet.

Ogen en oren
Bij het koppelen van vrijwilligers aan inwoners met een hulpvraag spelen 
de wijkcontactpersonen een belangrijke rol. Zij vormen de ogen en oren in 
de dorpen. Wanneer een dorpsgenoot hulp nodig heeft zijn het veelal de 
wijkcontactpersonen die een geschikte vrijwilliger zoeken. Nanda Leeuw 
van Stichting Netwerk was aanwezig om kennis te maken met de wijkcon-
tactpersonen en om te luisteren naar hun ervaringen. Leeuw gaf aan dat ze 

Op 19 augustus ging wethouder Win Bijman op 
bezoek bij basisschool De Ark om de campagne 
DrinkWater onder de aandacht te brengen. 

De campagne laat jongeren (en hun ouders) zien dat 
kraanwater gezond is en daarom de ideale dorstlesser. De 
wethouder werd bijgestaan door mascotte Druppie, die 
voor alle kinderen een bidon had meegenomen. Uiteraard 
om te vullen met water. Leerlingen Thijmen en Sem 
mochten de eerste bidons in ontvangst nemen. 

De DrinkWater campagne is onderdeel van het landelijke 
programma JOGG, Jongeren op Gezond Gewicht.

Drinkwater
De ideale dorstlesser

In het weekend van 12 en 13 september zijn in Koggenland 
twee kerken open voor publiek, in het kader van de Open 
Monumentendagen. Op zaterdag 12 september kunnen 
geïnteresseerden een kijkje nemen in de Sint Victorkerk in 
Obdam en op zondag 13 september opent de Berkhouter 
kerk de deuren voor bezoekers.

Op zaterdag 12 september presenteren de 
gemeente en de Sportraad het ‘Sportakkoord 
Koggenland’ bij voetbalvereniging RKEDO in 
De Goorn. De Sportraad werkt samen met de 
gemeente aan gezonde sportverenigingen 
en het toegankelijk maken van sport 
en beweging voor alle inwoners van 
Koggenland. In het Sportakkoord staat 
beschreven hoe dit gerealiseerd moet 
worden.

De Sportraad bestaat uit inwoners die zich inzetten 
voor een sportief Koggenland. Eind 2019 gingen zij met 
veertig vertegenwoordigers van verenigingen, clubs 
en andere partijen van start met het maken van het 
Sportakkoord. Op 12 september wordt het resultaat 
gepresenteerd op het hoofdveld van voetbalvereniging 
RKEDO. 

Actief programma
Wethouder Caroline van de Pol opent de sportieve en 
informatieve middag om 15.00 uur. Op het programma 
staan onder meer een shuttlerun van Atletiekver-
eniging Aro ’88 en de Koggenlandse Hooghoud Cup 
voor kinderen. Deze hooghoudwedstrijd wordt begeleid 
door de Belgische balkunstenaar Martijn Debbaut. 
Paralympisch sporter Geert Schipper komt vertellen over 
zijn ervaringen als topsporter met een beperking en geeft 
een actieve workshop. 

Aanmelden
Zowel vertegenwoordigers van sportclubs en –vereni-
gingen als andere geïnteresseerden zijn van harte 
welkom om de middag bij te wonen. Het programma 
voldoet volledig aan de coronamaatregelen. Aanmelden 
is verplicht en kan per mail bij George Doorgeest. Zijn 
mailadres is g.doorgeest@koggenland.nl.

Presentatie 
Sportakkoord 
Koggenland

De Berkhouter kerk (links) en de Sint Victorkerk in Obdam bieden tijdens 
de Open Monumentendagen een kijkje in de rijke geschiedenis van de 
historische bouwwerken.

Sint Victorkerk
De Obdamse Sint Victorkerk is op 12 september 
geopend van 11.00 tot 16.00 uur. Bezoekers kunnen 
zich laten rondleiden en genieten van de Romaanse 
architectuur en de prachtige beelden, wandschilde-
ringen en andere historische versieringen. Daarbij 
kunnen zij gebruikmaken van een kop koffie of 
thee. Organist Piërre van Diepen brengt om 13.00 
uur en om 15.00 uur orgelmuziek ten gehore. 

Berkhouter kerk
Op 13 september kunnen bezoekers zich tussen 
12.00 en 16.00 uur laten informeren over de 
rijke geschiedenis van de Berkhouter kerk. De 
Berkhouter kerk en het orgel kregen in 1989 de 
status van Rijksmonument. In 2012 en 2013 werd 
de kerk grondig gerenoveerd; recent werd er 
ingrijpend onderhoud gepleegd. In de kerk wordt 
het monumentale Van Dam-orgel bespeeld door 
organist Jan Stens. Het orgel werd gebouwd door 
de beroemde 19e-eeuwse orgelbouwers Van Dam. 
Verder is er livemuziek van accordeonist Simone 
Beerepoot en zanger Co Feld. Vrijwilligers zorgen 
voor hapjes en drankjes. 

graag gebruik wil maken van de nuttige diensten 
van de contactpersonen. 

Verbindende rol
Ook het merendeel van de wijkcontactpersonen zei 
dat ze de samenwerking graag willen voortzetten. 
De aanwezigen gaven aan hoe zij hun rol in de 
toekomst zien – de meeste van hen willen vooral 
een verbindende rol spelen. De komende tijd gaan 
Leeuw en de wijkcontactpersonen verder in gesprek 
om de samenwerking vorm te geven.
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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.

U ontvangt informatie over 
besluiten die direct invloed 
hebben op uw omgeving, 
zoals vergunningen, 
plannen en plaatselijke 
regelgeving. Daarbij kunt 
u zelf instellen welke 
berichten u ontvangt. ‘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 kunt u 
zich abonneren op de 
e-mailservice of de app 
downloaden.

Over uw buurt

Koggenland vroeger en nu

In 1901 besloot een groep van negen boeren uit Oudendijk een ‘zoetfabriek’ op te richten, zoals een zuivelfabriek destijds werd 
genoemd in de regio. Ze noemden het bedrijf Concordia, wat letterlijk ‘Eendracht’ betekent. 
Foto 1 uit 1903 toont het pand dat door de fabriek werd aangekocht, om er in 1912 Melkfabriek Concordia te starten. De boeren 
lieten ‘OudenDijk’ in 1925 officieel registreren als merknaam. Wat ooit begon als een kleine onderneming die opereerde vanuit een 
schuur, groeide uit tot een kaasmakerij van formaat. 
Foto’s: ansichtkaartenberkhout.nl

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 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 personen waarschijnlijk 
niet meer woonachtig zijn op het adres waar zij in de BRP staan geregistreerd.
- D.J. Pereira Florêncio                 Geboren 12-07-1978
- P.A. dos Santos Grêlo                 Geboren 23-04-1979
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 bovenge-
noemden, 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.

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

Dat zij heeft besloten om tijdens de kermis Hensbroek toestemming te verlenen om een deel van de 
Kerkweg in Hensbroek gesloten te verklaren voor het verkeer. Van 3 september t/m 10 september 2020.

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-0409 aanleggen van een uitrit Spierdijkerweg 109, Spierdijk
2020-HZ-0410 wijzigen van de gevels Noord-Spierdijkerweg 210, Spierdijk
2020-HZ-0412 uitbreiden van de woning Zuidgouw 51, Spierdijk
2020-HZ-0413 plaatsen tijdelijke woonunit Zuid-Spierdijkerweg 80, Spierdijk
2020-HZ-0414 realiseren fietsverbinding Wezenweid 15 en Wezenweid 17 
  (pad ertussen), Spierdijk
2020-HZ-0415 veranderen van voetpad in fietspad Wezenweid 15 en Wezenweid 17 
  (pad ertussen), Spierdijk
  aansluitende op fietspad N194  
2020-HZ-0417 plaatsen 2 tijdelijke reclameborden Lijsbeth Tijsweg 7, Berkhout
2020-HZ-0422 plaatsen veranda/schutting Oosteinde 108b, Berkhout
2020-HZ-0419 plaatsen fietsenhok Huisartsenpraktijk, Dwingel 3, 
  De Goorn
2020-HZ-0423 plaatsen 23 zonnepanelen Baarsdorpermeer 23, Zuidermeer
2020-HZ-0429 plaatsen veranda/overkapping Burg. Beemsterboerstraat 25, 
  Berkhout
2020-HZ-0424 wijziging bijgebouw bwnr.9 Spierland ( bwnr.9), Spierdijk
2020-HZ-0427 wijzigen van gebruik van een
         gedeelte van het pand Kathoek 15, Avenhorn

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

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
Zaaknummer  Activiteiten Perceel
2020-HZ-0400 plaatsen dakkapel Wieken 38, Avenhorn 
2020-HZ-0380 legaliseren veranda Drechterlandsedijk 22, Ursem 
2020-HZ-0376 bouwen van een dam met duiker Bobeldijk 5, Berkhout 

Boom weg bij mij 
in de straat?

Zó weet je ervan!
www.overuwbuurt.overheid.nl

e-mailservice & app
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2020-HZ-0390 plaatsen blokhut Dobber 25, Obdam 
2020-HZ-0365 herinrichten N243 Kathoek, Avenhorn 
2020-HZ-0379 splitsen pastorie Noorddijkerweg 1, Ursem 
2020-HZ-0395 bouwen van veranda ’t Ouwe Hof 37, Hensbroek 
2020-HZ-0389 realiseren Bed & Breakfast Baarsdorpermeer 4, Zuidermeer  
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar 

Verleende evenementenvergunningen
De afgelopen periode zijn de volgende vergunningen verleend:
Datum evenement Activiteiten Locatie
5 t/m 8 september 2020  Kermis Hensbroek  ’t Ouwe Hof ter hoogte van 
  perceelnummer 99 
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Oudendijk, 1903 Oudendijk, 2019
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Ziekteverschijnselen corona
De belangrijkste klachten die vaak 
voorkomen bij corona zijn:
• Verkoudheidsklachten (zoals neusver-
koudheid, loopneus, niezen, keelpijn)
• Hoesten
• Benauwdheid
• Verhoging of koorts
• Plotseling verlies van reuk en/of smaak 
(zonder neusverstopping)

   

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 
 30 augustus t/m 5 september 2020 KWF Kankerbestrijding
 6 t/m 12 september 2020 Prinses Beatrix Spierfonds

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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Bijna twee-derde 
besmette inwoners  
is jonger dan 40 jaar  
Uit cijfers van GGD Hollands Noorden blijkt dat in de periode 1 juni t/m 30 juli in de regio 
Noord-Holland Noord 107 mensen positief zijn getest op corona. Ruim een derde hiervan 
bevindt zich in de leeftijdscategorie 20-29 jaar (37 procent). Zo’n 15 procent is tussen de 
30-39 jaar oud en 10 procent is 19 jaar of jonger. De cijfers wijzen uit dat 62 procent van alle 
besmettingen in de regio 40 jaar of jonger zijn. Van de besmette personen is 60 procent man. 
Van de 107 positief geteste personen is ongeveer 13 procent voor aanvang van de ziekte in 
het buitenland geweest.

Afspraak voor coronatest 
ook online te maken

Iedereen met (milde) klachten die 
passen bij het coronavirus kan 
nu ook online een testafspraak 
maken. Ook de uitslag van de test 
kan online worden bekeken. Dit is 
een aanvulling op het landelijke 
afsprakennummer 0800 – 1202.

Mensen met klachten kunnen de testafspraak 
maken via rijksoverheid.nl/coronatest. Om een 
afspraak te maken is wel een DigiD noodza-
kelijk. Op basis van de ingevoerde postcode 
toont het systeem testlocaties en beschikbare 
tijdstippen. Na de keuze volgt een afspraakbe-
vestiging per e-mail en sms. 

Als de uitslag bekend is, wordt dit ook per 
e-mail en sms gemeld. De uitslag kan dan 
worden bekeken via 
rijksoverheid.nl/coronatest. Positieve testuit-
slagen worden nog steeds uitsluitend 
telefonisch doorgegeven door de GGD. Bij 
de uitslag wordt namelijk direct het bron- en 
contactonderzoek gestart. 

De mogelijkheid om online afspraken te maken 
is bedoeld als aanvulling op het landelijke 
afsprakennummer 0800-1202. Dit nummer blijft 
dagelijks van 8.00 tot 20.00 uur bereikbaar 
voor het maken van een testafspraak. Voor 
Nederlanders die geen testafspraak willen 
maken, maar andere vragen willen stellen over 
het coronavirus blijft het publieksinformatie-
nummer 0800-1351 beschikbaar.


