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Jij een schone buurt, samen een schoon dorp!

Koggenland kort

Tijdens de World Cleanup Day rapen 
wereldwijd mensen zwerfafval. Natuurlijk 
doet gemeente Koggenland ook mee. Met 
het thema ‘Jij een schone buurt, samen 
een schoon dorp!’ nodigt wethouder Bart 
Krijnen iedereen uit om zich aan te sluiten 
bij deze opruimactie. 

Wethouder Bart Krijnen: ‘Het thema ‘Jij 
een schone buurt, samen een schoon dorp’ 
geeft precies aan hoe je in je eentje al het 
verschil kunt maken. Gewoon door je eigen 
stoep, plantsoen, straat of buurt schoon te 
houden. En deze aanpak werkt, want 
inmiddels zijn er veel afvalrapers actief en 
behoort Koggenland met een 9,1 op de 
‘zwerfafvalindex’ tot de schoonste 
gemeenten van Nederland. Als wethouder 
en inwoner van Koggenland ben ik 
ontzettend trots op dit resultaat. Aan alle 
zwerfafvalrapers heel veel dank voor jullie 
inzet’.  Die 9,1 willen we graag houden of 
zelfs nog verbeteren. Dus roep ik iedereen 
op om op 17 september mee te doen met 
de World Cleanup Day'. 

Belangrijk dat iedereen meedoet, ook 
scholen, verenigingen en clubs 
Zwerfafval is vies en schadelijk voor 
planten, dieren, de natuur en kan zelfs in 
de voedselketen terecht komen. Het is dus 

belangrijk dat iedereen meedoet. Ook 
groepen, scholen en verenigingen worden 
uitgenodigd om net als bij vorige 
opruimacties ook weer mee te doen. 

Hoe ruim je op?
Raap zwerfafval niet met blote handen op, 
maar gebruik altijd handschoenen of een 
zwerfafvalgrijper. De gemeente 
Koggenland leent gratis grijpers uit. Deze 
kunnen aangevraagd worden via 
schonerholland.nl/koggenland. Gebruik je 
de grijper niet meer, lever ‘m dan weer in 
(op afspraak) op het gemeentehuis. Gooi 
het geraapte zwerfafval bij het restafval.

Upload je foto’s op de speciale 
Facebookpagina 
Volg de speciale Facebookpagina voor 
zwerfafvalrapers in Koggenland. Op deze 
pagina lees je altijd het laatste nieuws, 
staan foto’s van zwerfafvalrapers, ontvang 
je nieuwsbrieven en wordt regelmatig een 
zwerfafvalraper in het zonnetje gezet. 
Natuurlijk kun je ook ervaringen 
uitwisselen met andere zwerfafvalrapers. 
Dus upload vooral ook jouw foto’s.
 https://www.facebook.com/
Ikraapzwerfafval/groups

Meer informatie
Gemeente Koggenland werkt bij de 
aanpak van zwerfafval samen met Schoner 
Holland. Voor vragen kun je dan ook 
mailen naar info@schonerholland.nl

Het Basisvaardigheden 
Festival op 8 september

Stichting Eigen Woningbezit Wester-
Koggenland schenkt een bedrag van 
ruim € 400.000 aan de gemeente 
Koggenland voor het verstrekken van 
startersleningen aan inwoners. Het 
bestuur heeft de stichting onlangs 
opgeheven. Daardoor komt het bedrag 
vrij.

De stichting Eigen Woningbezit Wester-
Koggenland is in 1988 opgericht. Het doel 
van de stichting was het bevorderen van 
woningbezit onder inwoners van de 
gemeente. Daarbij hielp de stichting door 
te bemiddelen. 

Omdat de gemeente en projectontwik-
kelaars tegenwoordig de woningmarkt 
bepalen is de stichting van ondergeschikt 
belang geworden. Daarom heeft het 
bestuur van stichting Eigen Woningbezit 
Wester-Koggenland besloten de stichting 
te ontbinden. Het nog beschikbare bedrag 
van ruim € 400.000 schenken zij aan de 
gemeente voor het verstrekken van 
startersleningen. De leningen zijn bedoeld 
voor starters die woonachtig zijn in 
Koggenland en voor starters die 
economisch gebonden zijn aan de 
gemeente of terugkeren, bijvoorbeeld na 
een studie. 

Het college van burgemeester en 
wethouders heeft de schenking 
geaccepteerd. Wethouder Rosalien van 

Gemeente ontvangt schenking voor startersleningen 

Dolder en bestuurder Quirinus Rood van 
stichting Eigen Woningbezit Wester-
Koggenland hebben de schenking laten 
vastleggen bij de notaris. Wethouder Van 

Van 8 t/m 14 september is het de 
Week van Lezen en Schrijven. Taalhuis 
Westfriesland, onderdeel van Vrijwil-
ligerspunt Westfriesland, trapt af met 
het Basisvaardigheden Festival op 8 
september. Maak kennis met het leer-
aanbod van lezen, schrijven, spreken, 
rekenen en digitale vaardigheden. 
Voor professionals, vrijwilligers en 
mensen die deze vaardigheden beter 
onder de knie willen krijgen. Van 
16.00 – 20.00 uur begane grond van 
het pand ‘Huis voor de Stad’, aan de 
Maelsonstraat 12 in Hoorn. Zie ook: 
www.vrijwilligerspunt.com/bvfestival

Dolder bedankt de stichting voor al hun 
goede werk namens de gemeente: ‘De 
stichting heeft veel mensen aan goede 
betaalbare woonruimte geholpen. We zijn 

hier uiteraard erg blij mee. Met dit bedrag 
kunnen we meer starters op de 
woningmarkt helpen en dat is super.’

Wethouder Rosalien van Dolder en Quirinus Rood van de ontbonden stichting Eigen Woningbezit Wester-Koggenland hebben de 
schenking vast laten leggen bij de notaris.



Informatiebijeenkomst ‘Voorkom val- en 
brandongelukken’ donderdag 22 september
De gemeente Koggenland nodigt 
inwoners uit Avenhorn, De Goorn en 
Obdam in de leeftijd van 70 tot en met 
80 jaar uit voor de informatiebijeen-
komst ‘Voorkom val- en brandonge-
lukken’ van Sportraad Koggenland en de 
Brandweer op donderdag 22 september 
2022 van 10:45 tot 12:30 uur in sportcafé 
de Koggenhal. 

Informatiebijeenkomst
Tijdens de informatiebijeenkomst krijgen 

inwoners tips om brand- en 
valongelukken te voorkomen. Voor de 
inwoners die verder aan de slag willen 
met een cursus tegen vallen, kunnen zich 
na de bijeenkomst aanmelden voor het 
valpreventieprogramma ‘In Balans’. 

Valpreventieprogramma In balans
Komend najaar start Sportraad Koggen-
land samen met gemeente Koggenland 
het valpreventieprogramma ‘In Balans’. 
Een programma bedoeld voor inwoners in 

de leeftijd van 70 tot en met 80 jaar. ‘In 
Balans’ is een voorlichtingscursus 
gekoppeld aan een bewegingsprogramma 
om valongevallen te voorkomen. 
Deelnemers aan de In Balans-cursussen 
staan letterlijk steviger in hun schoenen 
en ‘In balans’ bewijst dat senioren die 
regelmatig actief zijn minder vallen.

Meer informatie
Vragen? Bel dan met Wouter Snoek van 
Sportraad Koggenland op dinsdag, 

Jongeren die niet weten welke 
vervolgopleiding of betaalde baan voor 
hen geschikt is, kunnen meedoen aan het 
Gouden Kans-project. In vier maanden 
tijd werken de jongeren aan hun 
toekomst met trainingen, coaching en 
workshops. Tegelijkertijd voeren ze een 
opdracht uit met een duurzaam of sociaal 
thema bij een organisatie die midden in 
de samenleving staat.

Deelnemers ontmoeten nieuwe mensen, 
doen iets goeds voor een ander en 
creëren een toekomstbeeld voor zichzelf. 
Inmiddels hebben meer dan honderd 
jongeren deelgenomen. Zij geven onder 
andere aan dat ze hun kwaliteiten en 
talenten hebben ontdekt, dat ze meer 
zelfvertrouwen hebben gekregen en 
beter weten welke stappen ze kunnen 
ondernemen na afronding van het 
Gouden Kans-traject. 

Talenten ontdekken en iets goeds doen voor een ander   

Gratis trainingen voor 
startende ondernemers
Startersloket Westfriesland organiseert 
de komende maanden diverse online trai-
ningen voor startende ondernemers. Met 
de gratis webinars wil de organisatie bij-
dragen aan een gezond ondernemerskli-
maat in de regio. 

In de trainingen is aandacht voor 
uiteenlopende onderwerpen. Zo is er op 
5 september de training ‘Marketing en 
marktonderzoek’. Hier komt onder 
andere aan bod hoe de startende 
ondernemer zich kan onderscheiden van 
concurrenten en hoe hij of zij ervoor 
zorgt dat zijn of haar product of dienst 
aansluit op de behoeften van consumen-

ten. Op 26 september kunnen starters 
alles leren over het opstellen van een 
financieel plan en op 3 oktober geeft de 
webinar ‘Succesvol online’ inzicht in de 
basis van online ondernemen. 

Meer informatie
De trainers bieden informatie aan de 
hand van theorie- en praktijkervaringen. 
Tijdens de trainingen is er ruimte voor 
interactie en vragen. Naderhand is het 
ook mogelijk specifieke situaties te 
bespreken met de aanwezige 
specialisten. Alle trainingen zijn gratis 
voor inwoners van Koggenland en 
andere Westfriese gemeenten. Meer 
informatie, waaronder een volledig 
overzicht van de trainingen, is te vinden 
op westfriesland.startersloket.nl. 

Open Monumentendag    
Op zondag 11 september zijn de 
Berkhouter Kerk en de Hensbroeker Kerk 
open voor publiek, in het kader van de 
Open Monumentendag. Geïnteres-
seerden kunnen een kijkje nemen in deze 
historische bouwwerken en luisteren 
naar de verhalen achter de monumenten. 

Berkhouter kerk  
Tussen 12.00 en 16.00 uur kunnen 
bezoekers zich laten informeren 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 
bespeelt organist Jan Stens het 
monumentale Van Dam-orgel. Daarbij 
vertelt Stens over het bijzondere orgel en 
het bespelen ervan. Verder is er onder 
meer live muziek van gitarist Louis Laan. 
Vrijwilligers zorgen voor hapjes en 
drankjes.  

Hensbroeker Kerk
Op zondag 11 september is ook de 
Hensbroeker Kerk open voor publiek 
van 10 tot 17 uur. De toegang is gratis. 
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 
preekstoel en het bijbehorend 
klankbord. Beide dateren uit 1631 en 
zijn dus ouder dan het kerkgebouw. 
Tijdens de Open Monumentendag 
zorgen vrijwilligers voor hapjes en 
drankjes.

De Berkhouter Kerk (links) en de 
Hensbroeker Kerk 

Voor wie en wanneer?
Op 27 september start het Gouden Kans-
project in Hoorn en op 29 september in 
Alkmaar. Het Gouden Kans-project is er 
voor alle jongeren tussen de 16 en 27 jaar, 
die gedurende vier maanden, ten minste 
20 uur per week beschikbaar zijn. 
Deelname is gratis. Aanmelden kan via 
www.goudenkansproject.nl.

donderdag en vrijdag via 
(06) 30 91 50 13, vóór 13 september 2022.

Nieuw huurappartementencomplex per 
oktober op Woonmatch Westfriesland
In het centraal gelegen park van de 
nieuwbouwwijk Buitenplaats in de 
Goorn wordt het moderne 
huurappartementencomplex 
‘Beeldentuin’ gerealiseerd in opdracht 
van gemeente Koggenland. Naar 
verwachting worden de appartementen 
in september 2022 opgeleverd. 

Inschrijven als woningzoekende
De appartementen van de Beeldentuin 
worden in oktober aanstaande 
geadverteerd op Woonmatch 

Westfriesland. In aanmerking komen voor 
een woning? Als ingeschreven 
woningzoekende kan er op een van de 
nieuwe woningen gereageerd worden. 
Meer informatie over inschrijving,
voorwaarden en wie in aanmerking komt,
is te vinden op 
www.woonmatchwestfriesland.nl.

Levensloopbestendige 
huurappartementen met vrij uitzicht
De vrije en centrale ligging zorgt ervoor 
dat het merendeel van de appartemen-

ten vrij zicht heeft op het centrale park 
met water en natuurspeeltuin. Met de 
liftvoorziening zijn alle 11 appartemen-
ten toegankelijk voor rolstoel en rollator. 
Om het gebouw loopt een doorgaand 
balkon met privé buitenruimtes. 
De appartementen hebben een 
woonkamer/keuken met keukenop-
stelling, twee slaapkamers, badkamer 
met toilet en opstelling voor wasmachine 
en droger. Vier van de huurwoningen 
hebben een separaat toilet. De apparte-
menten worden verwarmd middels een 

warmtepomp. Tevens worden er per 
appartement circa 3 zonnepanelen 
geplaatst. Op de begane grond krijgen 
alle appartementen een eigen 
fietsenberging (3 m2) en is er een 
gemeenschappelijke opstelplek voor 
enkele scootmobielen. De parkeer-
plaatsen bij het gebouw worden niet 
toegewezen.  



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 7 september. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Michel Haakman van de af-
deling 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         31 augustus 2022 

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.

- K. Pakhniushcha Geboortedatum: 23-07-1995
- N. Blyskun  Geboortedatum: 02-01-1989
- Y. Boiko  Geboortedatum: 22-04-1995
- T. Bondar  Geboortedatum: 17-03-1981
- N. Havrylova  Geboortedatum: 09-04-1977
- L. Hryniv  Geboortedatum: 03-05-1993
- O. Korostylova  Geboortedatum: 19-06-2001
- O. Korotkykh  Geboortedatum: 09-04-1982
- L. Kuzmych  Geboortedatum: 05-06-1972
- A. Stoliaryk  Geboortedatum: 14-05-1996
- Wever, Jeremias Cornelis Hendrikus Geboortedatum: 01-04-1973

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
2022-001908 realiseren appartement  Dorpsstraat 134, Obdam
2022-001906 verduurzamen woningen  Zuidgouw 52 t/m 66, Ursem
2022-001923 wijziging gebruiksfunctie  Dorpsstraat 106, Obdam
2022-001932 plaatsen beschoeiing  Tuinderij 15, Ursem
Deze aanvragen zijn ontvangen, er kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend.

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

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

De Westfriese gemeenten hadden in 
september 2020 de primeur. Een week 
lang konden huiseigenaren binnen 
gluren bij hun duurzame buur. Vele 
ervaringen zijn gedeeld, vragen zijn 
beantwoord en tips zijn gegeven. De 
deelnemende woningen zijn divers; van 
een tussenwoning met infrarood-
verwarming tot ‘een nul op de meter’ 
stolpboerderij. 

Nog meer gluren 
Westfriesland is nog niet uitgegluurd. 
Ook dit jaar is de organisatie van Gluren 
bij duurzame buren op zoek naar 
eigenaren van duurzame woningen die 
hun verhaal willen delen. Denk 
bijvoorbeeld aan een dak vol 
zonnepanelen of een huis dat wordt 

verwarmd met een lucht/water-
warmtepomp. Inwoners die duurzame 
maatregelen in hun woning  hebben 
uitgevoerd en het leuk vinden om hun 
verhaal te vertellen, kunnen zich
aanmelden als duurzame buur. Stuur een
e-mail naar Jenneke Spijkstra van
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
via jspijkstra@odnhn.nl. Dan wordt er
contact opgenomen voor het evenement
in oktober 2022. 

Gluren bij duurzame buren is een 
initiatief van de gemeenten uit regio 
Westfriesland en regio Alkmaar. 
Organisatie is in samenwerking met het 
Duurzaam Bouwloket en 
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. 

Meedoen met ‘Gluren 
bij duurzame buren’

Over uw buurt

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2022-001720 bouwen schuur  Rustenburgerdijk 8, Ursem 
2022-001580 realiseren zorgboerderij  Uitgang 1, Ursem 
2022-001316 renovatie 44 woningen  Dr. Lohmanstraat 23 t/m 109, 
  Obdam
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Verleende evenementenvergunningen
Datum evenement Activiteiten Locatie
1 & 2 oktober 2022  Kermis in Oudendijk 
 (zonder attracties) t.h.v. Les Deux Ponts 
9 oktober 2022  Estafette Loop Koggenland 
  (ELK)  Route door Koggenland
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

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.


