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Samenwerking tegen drugslabs

Op 2 september vond in De Goorn de aftrap plaats van het regionale project ‘Veilig 
buitengebied’, een initiatief van samenwerkende gemeentes en organisaties voor  
criminaliteitspreventie. Doel van het project is het terugdringen van locaties die  
aantrekkelijk zijn voor de productie van drugs.

Elk jaar stopt minimaal vijf procent van 
de boeren met de activiteiten. Dit heeft 
als gevolg dat schuren, loodsen en  
bedrijfsgebouwen in toenemende mate 
leeg komen te staan. Uit onderzoek van 
de Volkskrant blijkt dat criminele organi-
saties inmiddels vijftien procent van de 
Nederlandse boeren hebben benaderd 
met de vraag of zij, tegen een ruime ver-
goeding, vrijstaande stallen of loodsen 
willen afstaan. 

Voedingsbodem criminelen 
De regio Noord-Holland Noord kenmerkt 
zich door grote (agrarische) buitengebie-
den. In deze gebieden wonen en werken 
agrariërs die steeds vaker in de problemen 

raken door teruglopende inkomsten,  
gebrek aan opvolging en toenemende 
regeldruk vanuit de overheid. De regio 
heeft een aantal geografische kenmerken 
die aantrekkelijk zijn voor de productie van 
soft- en harddrugs. De regio is uitgestrekt, 
waterrijk met veel havens en nabij de  
internationale luchthaven Schiphol en de 
stad Amsterdam. Daarmee biedt de regio 
een aantrekkelijke infrastructuur en voe-
dingsbodem voor criminelen.
 
Meld Misdaad Anoniem
In het project ‘Veilig buitengebied’ werken 
gemeenten samen met de politie, onder-
nemers en andere betrokken partijen.  

Eigenaren van boerenerven en bedrijfs-
panden worden actief benaderd en  
gewaarschuwd voor de negatieve gevolgen 
van de verhuur aan criminele organisaties. 
Bewoners van buitengebieden wordt  
gevraagd alert te zijn en bij verdachte  
situaties contact op te nemen met de  
politie. Dat kan ook via Meld Misdaad 
Anoniem. 

Ramp 
“Het is belangrijk dat wij als overheid 
mensen aan de hand nemen,” zei burge-
meester Franx tijdens de aftrap van het 
project. “We moeten hen bewust maken 
van de gevaren van drugslabs. In de loods 
in Berkhout, waar we in juni een drugslab 
hebben opgerold, stonden enorme hoe-
veelheden gas en zoutzuur. Dat had een 
ramp kunnen worden van het kaliber van 
de vuurwerkramp in Enschede.”

Op woensdag 23 september wordt 
mevrouw mr. Monique Bonsen officieel 
geïnstalleerd als nieuwe burgemeester 
van Koggenland. Bonsen werd op 30 
juni door de gemeenteraad voorge-
dragen als opvolger van waarnemend 
burgemeester Jan Franx. De installatie 
vindt plaats tijdens een buitengewone 
raadsvergadering en is vanaf 19.30 uur 
live te volgen via de website raad.kog-
genland.nl. Vanwege de maatregelen 
en beperkingen rondom het coronavi-
rus vindt er geen receptie plaats.

Koggenland kort

Vraag nu uw welzijnssubsidie 
voor 2021 aan

De gemeente verstrekt jaarlijks subsi-
dies aan verenigingen en maatschap-
pelijke organisaties. Subsidieaanvragen 
voor het jaar 2021 moeten uiterlijk 30 
september 2020 worden ingediend via 
de site van de gemeente. Voor meer 
informatie kunt u kijken op koggen-
land.nl/welzijnssubsidies of contact 
opnemen met Nico Koppes van de  
afdeling Welzijn & Zorg.  
Hij is bereikbaar op telefoonnummer 
(0229) 54 83 74.

Installatie burgemeester  
Bonsen

Op 23 september neemt waarnemend 
burgemeester Jan Franx afscheid van de 
gemeente Koggenland. Franx denkt met 
veel genoegen terug aan de afgelopen 
anderhalf jaar. “Ik ben blij met de open 
houding van de inwoners van Koggen-
land en de steun die ik van hen heb  
gekregen.”

Afscheid burgemeester Franx
Als geboren Westfries voelde Franx zich 
direct thuis in Koggenland, toen hij op  
8 april 2019 werd aangesteld als waar- 
nemend burgemeester. Om de inwoners 
en de dorpen te leren kennen organiseerde 
Franx een aantal fietstochten door de  
gemeente, waarbij de inwoners hem kennis 
lieten maken met bijzondere plekken in 
Koggenland. Franx: “Dat waren mooie 
momenten; inwoners lieten mij zien waar 
ze trots op zijn. Ook zorgden de fiets-
tochten ervoor dat de mensen mij leerden 
kennen en mij wisten te vinden. Dat vind 
ik belangrijk.”
 
Echte burgervader 
“Ik zie mezelf als een echte burgervader, 
die helpt en steunt als het kan en mensen 
streng toespreekt als dat nodig is. Ik zoek 
altijd contact met mensen. Op mooie  
momenten zoals de uitreiking van de  

koninklijke onderscheidingen, maar ook 
op moeilijke momenten wil ik het gesprek 
aangaan. Vooral jongeren zijn sceptisch 
als ik hen uitnodig om problemen te  
bespreken, maar uiteindelijk wordt  
het door iedereen gewaardeerd als je  
benaderbaar bent.”

Doe maar normaal 
Die toegankelijkheid lijkt Franx te typeren 
in zijn rol als burgemeester. Volgens hem 
is het een belangrijke reden voor de 
steun die hij krijgt van de inwoners. 
“Koggenlanders zijn typisch Westfries: 
doe maar normaal, dan doe je al gek  
genoeg. En als iets hen niet bevalt, zeggen 
ze er wat van. Zo ben ik ook.” 
Franx weet nog niet wat de volgende 
stap in zijn carrière wordt. Wel acht hij 
de kans groot dat hij actief blijft in de 
politiek.

Burgemeester Jan Franx en afgevaardigden van diverse betrokken organisaties kwamen bijeen op het terrein van de buitendienst in De Goorn 

voor de aftrap van het project ‘Veilig buitengebied’.



De Raad aan het woord

Corrie van Leijen – Spaansen

Welzijn Koggenland 

c.vanleijen@raad-koggenland.nl

In de rubriek ‘De raad aan het woord’ 
deelt een raadslid een persoonlijke 
mening of visie met de lezers van 
Koggennieuws. 

Het nieuwe normaal

Nog maar een korte tijd geleden 
hadden wij nog nooit van het corona- 
virus gehoord, laat staan dat wij de 
gevolgen konden voorzien. Eind 2019 
was er een epidemie in China, maar 
dat was een ver-van-ons-bed-show! 
Nu weten we allemaal wel beter en 
wordt iedereen ermee geconfron-
teerd. 

De gemeenteraad heeft voor het  
zomerreces moeten ervaren wat het 
is om digitaal te vergaderen en wat 
het is om onder strikte regels in een 
fysieke raadsvergadering besluiten te 
nemen. In maart en april werden 
raadsbesluiten nog uitgesteld, maar 
toen bleek dat het coronavirus ons 
langer in de greep zou houden, is 
ook de gemeenteraad gaan wennen 
aan de aanpassingen in het nieuwe 
normaal. 

De agenda’s zijn weer gevuld en het 
politieke leven gaat gewoon door. 
Onderwerpen die de komende periode 
op de politieke agenda staan zijn  
onder andere: kosten in de jeugdzorg, 
opwekking van duurzame energie, 
wensen en bedenkingen rond het 
concept-RES, de Omgevingswet,  
bouwen (waar en voor wie?), het 
nieuwe Kindcentrum in Avenhorn, de 
veiligheid van de infrastructuur en 
wegen en in gesprek blijven met onze 
inwoners. En, wat zijn de financiële 
consequenties van de coronacrisis?  

Genoeg stof voor discussie en debat 
dus, met steeds afwegende: wat is 
goed voor Koggenland? Kunnen we 
nog wel invulling geven aan het  
gewenste toekomstbeeld van Koggen- 
land dat vooral landelijk en groen 
moet blijven (volgens tweeduizend 
inwoners in de enquête over het  
participatieproces)? En aan de andere 
kant de roep om huizen - bouwen - 
bouwen - bouwen? 
Met of zonder de coronamaatregelen 
en bijbehorende financiële gevolgen 
voor Koggenland blijft het motto 
voor Welzijn Koggenland ‘Regeren  
is vooruitzien’, ook in het nieuwe 
normaal.

Corrie van Leijen - Spaansen 
(Welzijn Koggenland)

De gemeente Koggenland werkt mee 
aan de campagne Senioren en Veiligheid 
van het ministerie van Justitie en Veilig-
heid. Onder de slogan ‘Maak het oplich-
ters niet te makkelijk’ wordt gedurende 
vier weken aandacht besteed aan ver-
schillende vormen van criminaliteit:  
meekijken bij pinnen, babbeltrucs,  
hulpvraagfraude (via bijvoorbeeld 
WhatsApp) en phishing.

Sinds de coronacrisis is er een verschuiving 
in de criminaliteit. Zo is het aantal slacht-
offers van hulpvraagfraude (bijvoorbeeld 
via WhatsApp) fors toegenomen en  
worden steeds vaker babbeltrucs gebruikt, 
waarbij oplichters mensen met een smoes 
proberen te beroven van hun geld of 
waar devolle spullen. De campagne  
Senioren en Veiligheid biedt praktische 
tips waarmee senioren hun veiligheid 
kunnen vergroten. Wanneer iemand toch 
slachtoffer is geworden, is het van belang 
dat dit bespreekbaar is en dat er aangifte 
wordt gedaan. Hiervoor geeft de campagne 
ook tips. 

Juiste informatie 
Acteur Kees Hulst is ambassadeur van de 
campagne. Hulst: “Als acteur in ‘Het  
geheime dagboek van Hendrik Groen’ zie 
ik hoe graag senioren het heft in eigen 

‘Maak het oplichters niet te makkelijk’ 

handen nemen. Zij kunnen veel zelf doen 
om te voorkomen dat ze slachtoffer wor-
den, maar hebben daarvoor wel de juiste 
informatie nodig. Daarom steun ik als 
ambassadeur graag de campagne, want 
samen met de overheid maken wij ouderen 
het oplichters natuurlijk niet te makkelijk!”

Voorlichtingsfilmpjes 
Elke week van september staat in het  
teken van een andere vorm van criminaliteit. 
Via de Facebookpagina van de  

gemeente Koggenland en de website 
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl  
worden wekelijks nieuwe voorlichtings-
filmpjes over het thema geplaatst, met 
Kees Hulst in de hoofdrol. Daarnaast 
kunnen geïnteresseerden elke dinsdag 
om 10.30 uur op de site terecht voor  
een rechtstreeks te volgen online les,  
gepresenteerd door Catherine Keyl.  
Een panel van inhoudelijk experts  
bespreekt dan het thema van die week.

De Bemiddelingskamer is op zoek 
naar buurtbemiddelaars die helpen 
bij het oplossen van burenruzies. 
Sinds de invoering van de corona-
maatregelen is het aantal burenruzies 
in Koggenland sterk toegenomen. 
Daardoor wordt steeds vaker een  
beroep gedaan op bemiddelaars.

De vrijwillige buurtbemiddelaars 
worden ingezet bij burenoverlast en  
ruzies. De ruzie kan bijvoorbeeld gaan 
over harde muziek, overhangende 
takken, onenigheid over de tuin en 
erfafscheiding, pesterijen, stank en 
rommel. De buurtbemiddelaar gaat 
samen met een collega-bemiddelaar 
op pad om te helpen bij het bespreek-
baar maken van conflicten.  
Zo creëren zij ruimte om samen een 
oplossing te zoeken. De buurt- 
bemiddelaars worden professioneel 
getraind door De Bemiddelingskamer. 

Vrijwillig bemiddelaar worden? 
Kijk voor meer informatie op  
www.debemiddelingskamer.nl of 
neem contact op met De Bemidde-
lingskamer via (06) 39 40 66 97 of 
info@debemiddelingskamer.nl.

De gemeente Koggenland heeft een tweede onderzoek laten uitvoeren naar de  
inrichting van het kruispunt De Leet - Zuid-Spierdijkerweg – Singel, naar aanleiding 
van een ongeval dat op 12 juni heeft plaatsgevonden. Aan de hand van het onder-
zoek en de ongevallenanalyse van de politie gaat de gemeente maatregelen treffen 
om de nieuwe verkeerssituatie nog meer zichtbaar te maken.

Meer vraag naar 
buurtbemiddelaars

Maatregelen kruispunt De Goorn

Bij De Leet - Singel worden kant- en as-
markeringen aangebracht vanaf de kom-
grens. Het fietspad wordt op de kruising 
in rood uitgevoerd met as-markering, 
waardoor de attentie bij bestuurders wordt 
verhoogd. De bebording wordt aangevuld 
met de waarschuwing ‘fietspad twee 
richtingen’.

Oversteek voetgangers 
Bij de Zuid-Spierdijkerweg worden de 
fietssuggestiestroken verwijderd tot circa 
100 meter vanaf de kruising. Daarnaast 
worden onder meer as-markeringen aan-
gebracht en voorwaarschuwingsborden 
geplaatst. 

Om de oversteek van voetgangers te  
vergemakkelijken worden verhoogde 
midden geleiders aangelegd en bomen 
rondom de kruising verwijderd. 

Op basis van de hoeveelheid verkeer zijn 
maatregelen in de vorm van een rotonde 
of verkeerslichten niet raadzaam, zo wijst 
het onderzoek uit. Ook worden er geen 
plateaus aangebracht, aangezien de  
snelheid niet debet is geweest aan de  
ongevallen. Tijdens onderzoek ter plaatse 
is de snelheid van verkeer ook niet als 
hoog ervaren. Bovendien geven de  
(tijdelijke) drempels in de huidige situatie 
veel overlast voor de omwonenden.

Planning 
De werkzaamheden staan gepland in  
oktober 2020. De huidige tijdelijke  
drempels worden dan verwijderd.  
Voordat de werkzaamheden worden  
uitgevoerd worden omwonenden  
geïnformeerd over de exacte planning.



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.
 
- Z. Jezewski   Geboren 11-10-1953 
- A.R. Lebica    Geboren 29-10-1972

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.

Publicatie tot verkeersbesluit
Dat zij heeft besloten een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in te richten nabij 
De Melcksloot in Obdam.

Dit besluit ligt ter inzage bij de afdeling Wonen & 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-0431 uitbouwen van de woning Walingsdijk 53, Ursem
2020-HZ-0433 veranderen van houten Oosteinde 108A, Berkhout
 kozijnen/garagedeur
2020-HZ-0434 bouwen van een nieuwe dakopbouw Noorddijkerweg 78, Ursem
2020-HZ-0437 vervangen bestaande blokhut door Oosteinde 39, Berkhout
 hut met overkapping 
2020-HZ-0440 plaatsen tijdelijke woonunit Zomerdijk 13, Oudendijk
2020-HZ-0441 plaatsen dakkapel Westeinde 311 A, Berkhout
2020-HZ-0439 realiseren B&B in bestaande schuur Walingsdijk 91, Ursem 
2020-HZ-0444 vervangen beschoeiing Bobeldijk 102 A, Berkhout
2020-HZ-0445 verbreden van de inrit Westeinde 275, Berkhout
2020-HZ-0450 plaatsen dakkapel Boogfries 17, De Goorn 
2020-HZ-0449 wijzigen voorgevel en indeling Breeuwhamer 9, De Goorn

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

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
Zaaknummer  Activiteiten Perceel
2020-HZ-0381 verlengen van de kap Noorddijkerweg 28B, Ursem
2020-HZ-0413 plaatsen tijdelijke woonunit Zuid-Spierdijkerweg 80B,   
  Spierdijk
2020-HZ-0409 aanleggen van een in-/ uitrit Spierdijkerweg 109, Spierdijk 
2020-HZ-0261 vergroten van de woning Mijzerdijk 21, Ursem
2020-HZ-0410 wijzigen van gevels Noord-Spierdijkerweg 210,   
  Spierdijk 
2020-HZ-0424 realiseren van aangebouwde berging Spierland (bwnr. 9), Spierdijk 
2020-HZ-0388 dempen sloot/aanleggen nieuwe dam Zuidermeerweg 12 achter, 
 met duiker Zuidermeer 
2020-HZ-0423 plaatsen 28 zonnepanelen op de grond Baarsdorpermeer 23, 
  Zuidermeer
2020-HZ-0273 plaatsen overheaddeur in bedrijfshal Breeuwhamer 21, De Goorn
2020-HZ-0441 plaatsten dakkapel Westeinde 311 A, Berkhout
2020-HZ-0417 plaatsen 2 tijdelijke reclameborden Lijsbeth Tijsweg 7, Berkhout 

Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Officiële publicaties           10 september 2020 

Raadsvergaderingen

De eerstvolgende raadsvergadering is op 23 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 via telefoonnummer 
(0229) 54 84 49.

Ondernemersspreekuur 
In verband met het coronavirus is het ondernemerspreekuur tot nader order  
uitgesteld.

Collecte      
  6 t/m 12 september 2020 Prinses Beatrix Spierfonds
  13 t/m 19 september 2020 Nierstichting
  20 t/m 26 september 2020 HandicapNL

Expositie gemeentehuis     
1 september t/m 9 oktober 2020  
Expositie 75 vrijheid; samengesteld door Westfries Genootschap en de Koggen-
landse historische verenigingen 

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 openbare verlichting, wegen, trottoirs, openbaar 
groen, drank- en drugsoverlast en vandalisme. U kunt dit nummer ook bellen bij 
storingen aan huurwoningen van het Woningbedrijf. Telefonisch 24 uur per dag 
bereikbaar, ook in het weekend. Een melding maken kan ook via  
www.koggenland.nl/meldpunt. 

Storingen drukriolering   telefoon (0229) 54 34 34

HVC inzamelingen    telefoon (0800) 0700

Gemeentehuis Koggenland
Middenhof 2, 1648 JG De Goorn  www.koggenland.nl
Postbus 21, 1633 ZG Avenhorn   www.twitter.com/koggenland
Telefoon (0229) 54 84 00   www.facebook.com/koggenland
E-Mail info@koggenland.nl 

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

Info en Agenda

Op woensdag 26 augustus is de  
Koggenlandse wethouder Caroline 
van de Pol voorgedragen als nieuwe 
burgemeester van de gemeente  
Terschelling. Naar verwachting wordt 
zij eind oktober geïnstalleerd in haar 
nieuwe functie.

Het college van de gemeente Koggen-
land feliciteert wethouder Van de Pol 
met de voordracht. “Caroline van de 
Pol is in Koggenland een vakkundige 
wethouder met een uitdagende en 
diverse portefeuille geweest,” zegt 
burgemeester Franx in een reactie. 
“Ze heeft zich altijd vol enthousiasme 

Wethouder Van de Pol wordt nieuwe 
burgemeester Terschelling

ingezet voor de inwoners. We gunnen 
haar deze kans in een unieke en mooie 
gemeente.” Caroline van de Pol is  
wethouder sinds 2014, daarvoor zat zij  
in de gemeenteraad voor de VVD. 

Via de e-mailservice of app van ‘Over uw buurt’ kunnen inwoners op de hoogte 
blijven van ontwikkelingen in hun wijk of buurt.

Over uw buurt

Informatie over besluiten die direct  
invloed hebben op de eigen omgeving, 
zoals vergunningen, plannen en plaat-
selijke regelgeving worden automatisch 
toegestuurd. Daarbij kunnen inwoners 
zelf instellen welke berichten zij willen 
ontvangen. ‘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 
kunnen inwoners zich abonneren op de 
e-mailservice of de app downloaden.

-


