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Vraag nu de welzijns-subsidie aan voor 2022

De gemeente verstrekt jaarlijks welzijnssubsidies aan verenigingen en maatschappe-
lijke organisaties. Subsidieaanvragen voor het jaar 2022 moeten uiterlijk 30 septem-
ber 2021 worden ingediend via de site van de gemeente. Wanneer een aanvraag te 
laat wordt ingediend, kan deze niet in behandeling worden genomen. 
Voor meer informatie kunt u kijken op koggenland.nl/welzijnssubsidies of contact 
opnemen met Nico Koppes van de afdeling Welzijn & Zorg. Hij is bereikbaar op 
telefoonnummer (0229) 54 83 74.

In gesprek met… 
Peter en Ria Pater    
Burgemeester Monique Bonsen gaat 
iedere maand voor Koggennieuws in 
gesprek met een of meer Koggenlanders. 
Dit keer spreekt zij met Peter en Ria 
Pater. De broer en zus runnen samen een 
melkveebedrijf in Rustenburg. De familie 
Pater boert al sinds 1550 en meer dan 
100 jaar op de huidige locatie. Het 
boerenleven is er niet makkelijker op 
geworden.

Burgemeester Bonsen: ‘Wat een mooie 
plek heeft u hier, met die kronkelende 
sloot die door het weiland loopt.’
Peter Pater: ‘Vroeger waren er nog meer 
sloten. Die zijn gedempt vanwege de ver-
kaveling, met zand uit de Ursemmerplas.’
Ria Pater: ‘Onze familie zit al meer dan 
honderd jaar op deze plek. De vader van 
mijn opa is hier begonnen. Toentertijd 
had hij 20 à 25 koeien en zoveel hebben 
wij er nu nog steeds.’
Burgemeester Bonsen: ‘Hoeveel liter 
melk geven de koeien?’
Peter Pater: ‘De hoeveelheid melk is wel 
verdubbeld. Wij hebben Amerikaanse 
koeien. Die kwamen oorspronkelijk uit 
Westfriesland. Dat waren de beste koeien 
ter wereld. In Amerika hebben ze die 
koeien verder gefokt, waardoor ze meer 

melk gingen produceren. Die soort 
hebben wij weer hierheen gehaald.’
Burgemeester Bonsen: ‘Ik zie dat u veel 
zonnepanelen op het dak heeft liggen. 
Wat goed!’
Peter Pater: ‘Ja, ons bedrijf is volledig 
energieneutraal en door de kruiden en 
klavers goed voor de biodiversiteit. We 
gebruiken ook geen kunstmest. Ik maak 
gebruik van bacteriën en geconcentreerd 
zeewater om stikstof te binden. Helaas 
wordt dat niet officieel erkend door de 
regering, omdat er veel te weinig onder-
zoek naar gedaan wordt.’
Burgemeester Bonsen: ‘U doet dit dus 
voor uzelf?’
Peter Pater: ‘Ja, omdat wij erin geloven. 
We proberen alles op een natuurlijke 
manier op te lossen, maar de waardering 
voor boeren is nihil. Wij hebben ervaring 
en kennis die van generatie op generatie 
is doorgegeven, maar dat is niks waard. 
Er is weinig vertrouwen tussen boeren en 
ambtenaren.’
Ria Pater: ‘Vroeger was een boer nog 
burgemeester in deze dorpen.’
Burgemeester Bonsen: ‘En nu moet u het 
met mij doen.’
Peter Pater: ‘Daarom ben ik blij dat u 
langskomt om met ons te praten.’

GGD-directeur Edward John Paulina (links) en wethouder Win Bijman brengen de 

campagne Stoptober onder de aandacht op het Burgemeester de Nijsplein in Obdam

De achtste editie van Stoptober komt 
eraan. De landelijke campagne geeft 
iedereen die wil stoppen met roken alle 
steun om 28 dagen niet te roken. Dat is 
belangrijk, want na een periode van 28 
dagen niet roken is de kans vijf keer 
groter dat je blijvend stopt. De gemeente 
Koggenland ondersteunt Stoptober. 
Samen met medewerkers van GGD 
Hollands Noorden en Brijder Verslavings-
zorg ging wethouder Win Bijman de 
straat op om aandacht te vragen voor de 
campagne.

Op het Burgemeester de Nijsplein in 
Obdam spreekt het campagneteam, 
gekleed in Stoptober-shirts, voorbijgan-
gers aan. Ze vragen de passanten of ze 
bekend zijn met Stoptober. En of ze 
iemand kennen die rookt. “Mensen 
reageren erg positief,” zegt Lieke, die als 
medewerker van Brijder deskundig is op 
het gebied van verslavingen. “Ik heb al 
meerdere rokers gesproken die aangaven 
dat ze graag willen stoppen. Ze vinden 
het fijn dat wij hier staan om te helpen.”

Gemotiveerd blijven
Die hulp is hard nodig, zegt wethouder 
Bijman. “Het aantal rokers daalt nauwe-
lijks. In 2016 rookte 22,4 procent van de 
volwassen inwoners van Koggenland. In 

2020 was het percentage gedaald naar 22 
procent. Dat zijn nog steeds heel veel 
mensen.” Edward John Paulina, directeur 
publieke gezondheid bij GGD Hollands 
Noorden, zegt dat deelname aan Stopto-
ber een effectieve manier kan zijn om te 
stoppen. “Als mensen meedoen met de 
campagne is de kans vijf keer groter dat ze 

Samen stoppen met roken tijdens Stoptober

schrijven via de website 
www.stoptober.nl en de gratis Stoptober-
app downloaden. Deelnemers kunnen 
ook het gratis Stoptober Magazine opha-
len bij een Kruidvatvestiging voor erva-
ringsverhalen en tips om de 28 dagen 
door te komen.

Lang en gezond leven
“Iedereen wil lang en gezond leven,” 
zegt wethouder Bijman. “Stoppen met 
roken kan daar enorm veel aan bijdragen. 
En je merkt al snel het effect. Je conditie, 
reuk en smaak: alles verbetert". Judith 
van het campagneteam constateert dat 
veel van de rokers die zij in Obdam 
spreekt eigenlijk willen stoppen. “Er 
kwam net een jonge man naar me toe 
die hiertegenover aan het werk is. Hij zei 
dat hij wil stoppen, maar dat hij het 
moeilijk vindt omdat veel van zijn vrien-
den roken. Ik zei: ‘Als je dit zo open ver-
telt denk ik dat het jou lukt om te stop-
pen. En je kan ook voorstellen om samen 
met je vrienden te stoppen.’”

blijvend stoppen. Door het samen te doen 
kan je elkaar steunen. En de app van Stop-
tober helpt je gemotiveerd te blijven.”
De deelnemers van Stoptober stoppen 
vanaf 1 oktober 28 dagen lang samen met 
roken. De verwachting is dat meer dan 
50.000 mensen deelnemen aan de actie. 
Iedereen die wil deelnemen kan zich in-



Gespreksgroep voor mantelzorgers
Iedere eerste maandag van de maand is 
er in De Brink Obdam een gesprekgroep 
voor mantelzorgers van mensen met 
dementie. De bijeenkomsten duren van 
10.30 tot 12.00 uur en worden georgani-
seerd door Alzheimer Nederland, afde-
ling West-Friesland. De gespreksgroep 
wordt begeleid door vrijwilligers met 
ervaring in de ouderenzorg. Deelname is 
gratis. 

Deelnemers krijgen de gelegenheid hun 
verhaal te vertellen, maar alleen luisteren 
mag ook. Er worden tips uitgewisseld en 
er is ruimte voor gezelligheid en humor. 
Nieuwe deelnemers kunnen zich 
aanmelden bij Marry Imming via 
marry-imming@live.nl of bij Anneke 
Weel via aweel@weelweb.nl. De eerst-
volgende gespreksgroep voor mantelzor-
gers vindt plaats op maandag 4 oktober.

Koggenland stopt -net als de rest van 
Nederland- met het gebruik van aardgas. 
In 2050 moeten alle woningen aardgas-
vrij zijn. De gemeente Koggenland 
onderzoekt wat de beste alternatieven 
zijn voor het gebruik van aardgas. Dat 
doet de gemeente samen met inwoners, 
lokale bedrijven en maatschappelijke 
partners. Op 5 oktober kunnen geïnte-
resseerden zich laten informeren over de 
energietransitie tijdens een online 
bijeenkomst.
 
Het gebruik van aardgas zorgt voor 
uitstoot van het broeikasgas CO2. De 
klimaatverandering als gevolg van die 
uitstoot wordt steeds merkbaarder. Ook 
komt er een einde aan de aardgaswin-
ning in Groningen, vanwege de aardbe-
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Week van de Asbestvrije Schuur
De gemeente Koggenland doet deze week 
mee met de Week van de Asbestvrije 
Schuur, die loopt van 13 tot en met 19 
september. Tijdens deze week wordt 
aandacht gevraagd voor de schadelijke 
gevolgen van asbest op kleine daken. De 
gemeente biedt hulp bij het verwijderen 
van asbest, ook ná 19 september.

Een schuur met een dak van vóór 1994 
kan asbest bevatten. Weer en wind 
zorgen ervoor dat asbestvezels vrijkomen 
uit de daken. Deze kankerverwekkende 
vezels komen in de lucht en op de grond 
terecht. Daarom verwijderen steeds meer 
eigenaren hun asbestdak. Ze kiezen daar-
mee voor een gezond dak. Het vervangen 
van een asbestdak is ook goed voor het 
onderhoud van een schuur. 

Gratis verpakkingsmateriaal
In de gemeente Koggenland liggen onge-
veer 1.000 kleinere asbestverdachte aken, 
met een totale oppervlakte van ongeveer 
17.000 m2. Dit is een fors aantal. De ge-
meente Koggenland zet in op verwijde-
ring van deze daken en helpt hierbij door 

gratis verpakkingsmateriaal te verstrekken. 
Dit verpakkingsmateriaal is naar 
verwachting aan het eind van dit jaar 
beschikbaar. Het is geschikt voor het 
verwijderen van asbest op kleine daken. 
Ook is het voor inwoners mogelijk een 
Toekomstbestendig Wonen Lening aan te 
vragen voor het verwijderen van asbest. 
Meer informatie hierover is te vinden op 
www.koggenland.nl.

Op www.milieucentraal.nl/asbestdak 
staat een handige infographic en op 
www.milieucentraal.nl/asbest een video. 
Beide helpen bij het controleren van 
schuurdaken. Op de laatste pagina staat 
ook een link naar gecertificeerde asbest-
inventarisatiebureaus. Een gecertificeerd 
asbestinventarisatiebureau geeft bij twij-
fel duidelijkheid of het écht om asbest 
gaat.

Hulp
Neem voor meer informatie of hulp van 
de gemeente contact op via 
bouwenenmilieu@koggenland.nl.

vingen. En de Nederlandse regering wil 
niet afhankelijk worden van aardgas uit 
het buitenland. Daarom stapt heel 
Nederland over op alternatieve warmte-
bronnen voor woningen en kantoren.

Grote opgave
“We staan voor een grote opgave,” zegt 
wethouder Rosalien van Dolder. “Als 
gemeente vinden wij het belangrijk dat 
we onze inwoners betrekken bij het 
aardgasvrij maken van onze woningen en 
bedrijven. Uiteindelijk raakt dit ons alle-
maal. De gemeente Koggenland bereidt 
de energietransitie grondig voor, zodat 
we geen overhaaste of te dure beslissin-
gen nemen.”

Samen met adviseurs, woningcorporaties 
en de netbeheerder stelt de gemeente 
een Transitievisie Warmte vast. Hierin 
wordt vastgesteld hoe de mogelijke 
route naar een duurzame warmtevoor-
ziening eruitziet. Er staat in wat de ge-
meente belangrijke uitgangspunten 
vindt voor een aardgasvrije samenleving 
en wat mogelijke eerste stappen kunnen 
zijn. Zo kunnen veel huizen eerst beter 
worden geïsoleerd, zodat er minder 
warmte nodig is, zonder direct van het 
gas af te gaan. De visie moet daarnaast 
ook laten zien in welke buurten de 
gemeente kan beginnen met dit proces. 
De vier mogelijke verkenningsbuurten 

zijn het noorden van Ursem, het 
westen van Obdam, het westen 
van de nieuwbouw van Berkhout 
en het zuiden van Avenhorn.

Participatie
Op 5 oktober wordt de eerste 
versie van de Transitievisie Warmte 
gepresenteerd tijdens een online 
informatieavond. Tijdens deze 
bijeenkomst kunnen inwoners 
vragen stellen over de uitgangs-
punten en verkenningsbuurten. 
Deze informatie neemt de 
gemeente mee bij het vaststellen 
van de definitieve Transitievisie 
Warmte. De gemeenteraad besluit 
in december of deze definitieve 
versie wordt aangenomen. 

Waar en wanneer?
De informatiebijeenkomsten 
vindt online plaats op dinsdag 5 
oktober, van 19:30 tot 21:00 uur. 
Aanmelden kan door te mailen 
naar 
energietransitie@koggenland.nl. 
Eventuele vragen kunnen ook naar 
dit mailadres gestuurd worden. De 
link naar de online informatie-
bijeenkomst wordt per mail 
gestuurd naar de mensen die zich 
hebben aangemeld.

Vervoer
Mensen die niet op eigen gelegen-
heid naar Obdam kunnen komen, 
kunnen contact opnemen via een van 
de genoemde mailadressen. Er wordt 
dan gekeken of er vervoer kan wor-
den geregeld via Vrijwilligerspunt.

Onderzoek 
winkelaanbod
De detailhandel is de afgelopen jaren 
veranderd. Gemeenten en provincies zet-
ten zich samen met winkeliers in voor 
aantrekkelijke dorpscentra en binnenste-
den met een compleet winkelaanbod. 
Om dit zo goed mogelijk te doen, is in 
september een grootschalig consumen-
tenonderzoek gestart. Inwoners van de 
gemeente Koggenland kunnen deze 
maand een uitnodiging ontvangen om 
deel te nemen aan het onderzoek. 

Het onderzoek brengt in beeld waar de 
inwoners kopen en hoe tevreden ze zijn 
over de winkelgebieden. In september 
ontvangt een groot deel van de Koggen-
landse huishoudens een uitnodiging om 
een enquête in te vullen. Inwoners die 
geen brief krijgen, maar wel graag willen 
meedoen kunnen de vragenlijst invullen 
via www.startvragenlijst.nl/koopgedrag. 
Onder alle deelnemers van het onder-
zoek worden 100 Horeca Cadeaukaarten 
van 25 euro verloot.

Meer informatie
Meer informatie over het onderzoek is te 
vinden op de website www.kso2021.nl. 
Daar staat onder andere een kort filmpje 
met uitleg over het onderzoek. Mailen 
kan naar info@kso2021.nl.



Raadsvergaderingen
De eerstvolgende raadsvergadering is op 4 oktober 2021. De vergadering is online 
te volgen via raad.koggenland.nl.

Welstand
De komende (online) vergadering van de Welstandscommissie vindt plaats op 23 
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

Officiële publicaties 16 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 
persoon 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 persoon waarschijnlijk niet meer woonachtig is op het 
adres waar hij/zij in de BRP staat geregistreerd.
- B. Vermanen                 Geboren op 22 augustus 1994
Deze persoon 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 bovengenoemde, zien wij ons genoodzaakt om betrokkene 
uit te schrijven uit de BRP als ‘vertrokken: Land Onbekend’. Dit heeft tot gevolg dat de 
persoon niet meer als ingezetene van Nederland staat 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
2021-000899 het vervangen van 3 voetgangers-/ Nabij Grutto 11 in Obdam,
 fietsbruggen achter Houtsnip 20
                                                                                                     Obdam en achter 
   Wezenweid 17 Spierdijk
2021-000902 bouwen van veranda met erfafscheiding Noordgouw 33, Ursem
2021-000907 herstel schoeiing vanwege riool Westeinde 259, Berkhout
2021-000908 plaatsen van een dakkapel Schouw 11, Obdam
2021-000912 plaatsen van een inrit of uitrit De Leet 6B, Ursem
2021-000919 vervangen van een schuur     
 Zuid-Spierdijkerweg 32, De Goorn Dorpsvaart 21, De Goorn
2021-000929 plaatsen van dakkapel Dokter Bloemstraat 4,
   Spierdijk
2021-000934 vergroten van bedrijfspand Tocht 9, Obdam
Deze aanvragen zijn ontvangen, er kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
Zaaknummer Activiteiten  Perceel
2021-000633 aanleggen van terras tegenover Het Hoog 1,
   Avenhorn
2021-000659 vervangen kozijnen van bedrijfshal Oosteinde 109, Berkhout
2021-000677 bouwen van schuur met overkapping Bloementuin 7, De Goorn 
2021-000678 plaatsen van tijdelijke windafscherming De Burg 1, De Goorn
2021-000676 realiseren van een brug tussen Notengaard 32 en 
   34, De Goorn
2021-000675 realiseren van een brug van Baansloot naar 
   Dorpsbos, Berkhout   
2021-000636 bouwen van een schuur ter vervanging Dorpsweg 30, Hensbroek
 van bestaande schuren     
2021-000634 realiseren generatiewoning in bijgebouw Verlaatsweg 50, Spierdijk
2021-000465 vergroten van de woning Verlaatsweg 25, Spierdijk
2021-000793 vervangen van de dakbedekking Dorpsweg 24, Oudendijk
2021-HZ-0180 uitbreiden van bedrijfspanden Braken 27 en 29, Obdam
 aan de voorzijde     
2021-000908 plaatsen van een dakkapel Schouw 11, Obdam  
2021-000644 bouwen van een woning Bronland 2 (Spierland), 
   Spierdijk 
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide voorbereidingsprocedure)
Zaaknummer Activiteiten  Perceel
2020-HZ-0668 realiseren van een woongemeenschap West 49 A, Avenhorn
De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet gewijzigd.

Beroep: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Verleende omgevingsvergunningen van rechtswege
Zaaknummer Activiteiten  Perceel
2021-000549 vergroten van een stal Wogmeer 81 a, Hensbroek

Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Ruimtelijke plannen
Onderstaande plannen zijn in procedure gegaan. Dit is gepubliceerd in het Gemeente-
blad of de Staatscourant via www.overheid.nl of www.officielebekendmakingen.nl. 
De bezwaartermijn is gebaseerd op de data waarop de digitale publicaties verschijnen 
en dus niet op de datum dat deze krant verschijnt. Kennisname in het Koggennieuws 
is een extra service. De plannen zijn digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplan-
nen.nl en www.koggenland.nl/ruimtelijkeplannen onder de kop ‘in procedure’

Naam/IMRO-nummer Adres / Plaats Omschrijving Status Ter inzage 
NL.IMRO.1598.WPLGDeLeet17- Leet 17 Ursem Van agrarisch vastgesteld 2-09-‘21
va01  naar wonen    t/m 
      14-10-‘21

Via de e-mailservice of app van ‘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 omge-
ving, zoals vergunningen, plannen en 
plaatselijke regelgeving worden 
automatisch toegestuurd. Daarbij kun-
nen inwoners zelf instellen welke 
berichten zij willen ontvangen. ‘Over 
uw buurt’ bevat informatie van 
gemeente, provincie en waterschap.

De gemeente Koggenland publiceert 
de officiële kennisgevingen en 
bekendmakingen digitaal op ‘Over uw 
buurt’. 

Over uw buurt

Boom weg bij mij 
in de straat?

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

e-mailservice & app
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Via www.overuwbuurt.overheid.nl kunnen inwoners zich abonneren 
op de e-mailservice of de app downloaden.

Gemeente Koggenland
Middenhof 2, 1648 JG De Goorn
Postbus 21, 1633 ZG Avenhorn
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