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Veilig fietsen met de Doortrappen Beweegkaravaan 

Koggenland kort

Op 16, 17, 23 en 24 september organiseert 
Team Sportservice de Doortrappen 
Beweegkaravaan, een fietsevenement 
voor senioren in Westfriesland. Het 
evenement bestaat uit verschillende 
fietstochten door Westfriese gemeenten, 
waaronder Koggenland.  

De fietstocht start iedere dag in een 
andere gemeente. Op zaterdag 24 
september start de tocht bij De Brink in 
Obdam. Deelnemers kunnen kiezen voor 
een lange (ca. 25 km) en korte (ca. 10 km) 
route. De dag begint met een warming up 
met fiets-fit-oefeningen, zodat iedereen 
opgewarmd aan de fietstocht begint. 
Onderweg komen de fietsers medewerkers 
van de campagne ‘Spiegeltje, spiegeltje’ 
tegen. Zij informeren de fietsers over 
fietsveiligheid en laten de voordelen van 
een fietsspiegel zien en ervaren. De 
campagnemedewerkers geven gratis 
fietsspiegels weg (op is op).

Beweegadvies
De start- en finishlocatie is bij een 
buurthuis of sportlocatie, waar de hele dag 
van alles te doen is. Senioren kunnen 
deelnemen aan een fit- & vitaaltest en in 
gesprek gaan met de buurtsportcoach, 
voor een beweegadvies en informatie over 

het lokale sportaanbod. Op fietsgebied is 
er ook voldoende aanbod: ouderen 
kunnen een fietsparcours afleggen, 
deelnemen aan een fietsquiz en een 
fietscheck laten uitvoeren. Mensen die niet 
willen deelnemen aan de fietstocht, maar 
wel interesse hebben in de activiteiten die 
op de startlocatie plaatsvinden, zijn ook 
van harte welkom. 

Veilig blijven fietsen
De Beweegkaravaan is onderdeel van het 
programma Doortrappen. Dit programma 
wordt uitgevoerd door Team Sportservice 
in opdracht van de Wesfriese gemeentes. 
Fietsen helpt ouderen langer gezond, 

sociaal en zelfredzaam te blijven. Veel 
ouderen fietsen graag, en willen dat 
blijven doen, maar ze zijn ook kwetsbaar in 
het verkeer. Doortrappen motiveert en 
helpt ouderen zo lang mogelijk veilig te 
blijven fietsen. Bij de activiteiten van 
Doortrappen zijn ook fietsers die onzeker 
op de fiets zitten, of die uit onzekerheid 
niet meer fietsen, van harte welkom.

Waar en wanneer?
- Vrijdag 16 september, 9.30 – 13.00 uur, 
startlocatie: Dorpshuis ’t Centrum – 
Sportlaan 1 in Andijk (route door de 
gemeente Medemblik)
- Zaterdag 17 september, 9.30 – 13.00 uur, 

Vraag nu welzijnssubsidie 
aan voor 2023

Op dinsdag 30 augustus is een 
intentieovereenkomst ondertekend voor 
de bouw van zestien woningen in 
Zuidermeer. Wethouder Rosalien van 
Dolder en Koos Otten, voorzitter van 
CPO-stichting Zuidermeer, 
ondertekenden de overeenkomst. 
Hiermee is officieel de eerste stap gezet 
richting de realisatie van het CPO-
project.

CPO staat voor collectief particulier 
opdrachtgeverschap. Oftewel: de 
(toekomstige) bewoners zijn zelf 
opdrachtgever voor de bouw van hun 

Eerste stap richting realisatie CPO in Zuidermeer

woningen. De gemeente verkoopt de 
grond aan de bewoners. ‘Het bijzondere 
van het project in Zuidermeer is dat het 
bestuur van de CPO-stichting de woningen 
niet zelf gaat bewonen,’ zegt wethouder 
Rosalien van Dolder. ‘Ze zetten zich 
belangeloos in voor hun gemeenschap en 
de toekomst van het dorp.’

Mooie mix
Van Dolder is ook te spreken over de 
diversiteit van de CPO-leden (de 
toekomstige bewoners). ‘Het is een mooie 
mix van bewoners van Zuidermeer: van 
starters tot senioren. De woningen sluiten 

De gemeente verstrekt jaarlijks wel-
zijnssubsidies aan verenigingen en 
maatschappelijke organisaties. Subsi-
dieaanvragen voor het jaar 2023 moe-
ten uiterlijk 30 september 2022 wor-
den ingediend via de site van de 
gemeente. Wanneer een aanvraag te 
laat wordt ingediend, wordt deze niet 
in behandeling genomen. 
Kijk voor meer informatie op 
www.koggenland.nl/welzijnssubsidies 
of neem contact op met Jeannette 
van der Pauw Kraan van Zorgteam 
Koggenland. 
Zij is bereikbaar op telefoonnummer 
(0229) 54 83 80 en via 
subsidieswelzijn@koggenland.nl.

Telefonisch niet bereikbaar

Op vrijdag 16 september is de 
gemeente Koggenland telefonisch 
niet bereikbaar in verband met een 
personeelsdag.

daar goed op aan.’ Het conceptplan voor 
de nieuwbouw in Zuidermeer heeft in 
totaal zestien woningen: twee tiny houses, 
drie tussenwoningen, vier hoekwoningen, 
vier twee-onder-één-kap-woningen en 
drie vrijstaande woningen. 

Doel
Het ondertekenen van de 
intentieovereenkomst vond plaats in het 
dorpshuis in Zuidermeer. Zowel het 
CPO-bestuur als de CPO-leden waren 
hierbij aanwezig. Het streven is dat de 
bouw van de woningen in 2023 van start 
gaat.

Links: Wethouder Rosalien van Dolder en CPO-voorzitter Koos Otten ondertekenden de intentieovereenkomst in het dorpshuis in Zuidermeer. 
Rechts: De samenstelling van de CPO-leden (de toekomstige bewoners) is divers.

startlocatie: Sportpark De Drieban – 
Koggeweg 45 in Hem
(route door gemeenten Drechterland en 
Hoorn)
- Vrijdag 23 september, 9.30 – 13.00 uur, 
startlocatie: Sporthal De Drecht – 
Boendersveld 1 in Enkhuizen (route door 
gemeenten Enkhuizen en Stede Broec)
- Zaterdag 24 september, 9.30 – 13.00 uur, 
startlocatie: De Brink, Dorpsstraat 155 in 
Obdam (route door gemeenten 
Koggenland en Opmeer)

Meer informatie en vragen
Deelnemers betalen € 2,50 per persoon, 
contant te voldoen op de dag zelf. Neem 
voor vragen contact op met Team 
Sportservice via 
westfriesland@teamsportservice.nl of 
(0229) 28 77 00.



EHBO-cursus voor sportverenigingen
Sportraad Koggenland organiseert op 
woensdag 12 en zaterdag 15 oktober 
een kennismakingscursus Eerste Hulp Bij 
Sport Ongelukken (EHBSO). De cursus is 
bedoeld voor mensen die betrokken zijn 
bij Koggenlandse sportverenigingen. 
Deelname is gratis. 

Tijdens de cursus laten de EHBO-
instructeurs zien wat de meest 
voorkomende ongevallen zijn tijdens het 
sporten. De cursus biedt zowel theorie als 

praktijktraining. De instructeurs leggen 
onder meer uit wat cursisten kunnen 
doen bij een botbreuk, verstuikte enkel, 
oververhitting en het behandelen van een 
wond. Het betreft een 
kennismakingscursus, dus er is geen 
diploma of certificaat aan de cursus 
verbonden.

Aanmelden
Iedereen die betrokken is bij een 
Koggenlandse sportvereniging kan 

deelnemen. Denk bijvoorbeeld aan een 
bestuurslid, jeugdtrainer, lid, vrijwilliger 
of kantinemedewerker. Per avond is er 
plaats voor twaalf personen. De cursussen 
vinden plaats op:
- Woensdag 12 oktober, 19.30 – 21.45 uur, 
locatie: kantine SC Dynamo, Ursem.
- Zaterdag 15 oktober 15.00 – 17.15 uur, 
locatie: EHBO Vereniging Berkhout.
Aanmelden kan via 
www.sportraadkoggenland.nl/
ehbso-oktober

Op zaterdag 17 september komen over de 
hele wereld mensen in actie om 
zwerfafval te rapen. Ook de gemeente 
Koggenland sluit zich hierbij aan en roept 
inwoners, clubs, scholen, bedrijven, 
suppers – kortom: iedereen – op om 
zwerfafval te gaan rapen. 

‘Deze aanpak werkt,’ zegt wethouder 
Bart Krijnen. ‘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. 
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.’ 

Wereldwijde actie tegen zwerfafval

Informatieavond stedenbouwkundig plan voormalige locatie Jozefschool De Goorn
De gemeente Koggenland is bezig met de 
herontwikkeling van de vrijkomende 
locatie van de Jozefschool aan de 
Dwingel in De Goorn. Momenteel wordt 
er gewerkt aan een stedenbouwkundig 
plan. Op 27 september organiseert de 
gemeente een inloopavond om het plan 
toe te lichten. 

In het stedenbouwkundig plan is een 
gebouw opgenomen met meerdere 
functies: Op de begane grond een HOED 

(huisartsen onder één dak) met 
aanverwante zorg en een 
kinderdagverblijf. Op de eerste en een 
deel van de tweede verdieping zijn 
appartementen gevestigd. In een later 
stadium wordt bepaald of het koop- of 
huurappartementen betreft en wat de 
mogelijke prijzen zijn.

Informatieavond
De informatieavond vindt plaats op 27 
september, van 19.00 tot 20.30 uur in het 

gemeentehuis in De Goorn. Tijdens deze 
avond worden de aanwezigen 
geïnformeerd over het 
stedenbouwkundig plan en over de 
planning van de sloop van het bestaande 
pand. Er worden panelen opgesteld met 
onder andere schetsen van het gebouw, 
de parkeerfaciliteiten, de verkeerssituatie 
en de globale inrichting van de openbare 
ruimte. De stedenbouwkundige en 
medewerkers van de gemeente zijn 
aanwezig om vragen te beantwoorden en 

suggesties van belangstellenden te 
bespreken.

Website
Na de inloopavond wordt de informatie 
over het plan op de website van de 
gemeente geplaatst. Belangstellenden en 
belanghebbenden kunnen tot en met 
11 oktober vragen stellen en suggesties 
doen via www.koggenland.nl.

‘Onvergetelijke ontmoetingen’ 

Activiteiten voor inwoners 
met geheugenverlies
Onder de naam ‘Onvergetelijke 
ontmoetingen’ gaat 
vrijwilligersorganisatie Stichting 
Netwerk, samen met de gemeente 
Koggenland, activiteiten organiseren 
voor inwoners met geheugenverlies en 
(beginnende) dementie. Daarbij zijn ook 
de mantelzorgers welkom. De 
activiteiten zullen plaatsvinden in De 
Goorn, de exacte locatie wordt nog 
bepaald. Om de ontmoetingen mogelijk 
te maken zijn Stichting Netwerk en de 
gemeente op zoek naar vrijwilligers. 

Mensen met geheugenverlies of 
(beginnende) dementie blijven het liefst 
zo lang mogelijk in hun vertrouwde 
omgeving wonen. Hiervoor doen ze vaak 
een beroep op partners, kinderen, 
familieleden, buren of vrienden: de 

zogenaamde mantelzorgers. Door in een 
vroeg stadium extra aandacht, informatie 
en steun te ontvangen, kan de persoon 
met dementie zichzelf langer redden én 
kan de mantelzorger de zorg langer 
volhouden. Onvergetelijke ontmoetingen 
biedt deze benodigde steun en 
begeleiding, samen met de 
samenwerkingspartners, lotgenoten en 
betrokken vrijwilligers.

Hoe werkt het?
De persoon met geheugenverlies of 
(beginnende) dementie kan de 
activiteiten van Onvergetelijke 
ontmoetingen alleen bezoeken, of samen 
met zijn of haar mantelzorger. De 
deelnemers mogen zelf invulling geven 
aan de activiteiten. Ze kunnen 
bijvoorbeeld een spel doen, lezen, 

mandala’s kleuren, puzzelen, praten en 
eten en drinken. Individueel of in 
groepsverband, zelfstandig, of met 
ondersteuning van in te schakelen 
vrijwilligers of professionals. De 
ontmoetingen starten aan de koffietafel 
en eindigen met een lunch. 

Vrijwilligers gezocht
De organisatie van Onvergetelijke 

ontmoetingen is op zoek naar vrijwilligers 
die willen helpen met het organiseren van 
de activiteiten. Ervaring is niet nodig. 
Neem voor meer informatie over 
Onvergetelijke ontmoetingen en de 
vrijwilligersactiviteiten contact op met 
projectleider Nanda Leeuw via 
(0229) 85 57 00 of 
n.leeuw@netwerkhoorn.nl.

Informatiebijeenkomsten 
‘Voorkom val- en brandongelukken’
Sportraad Koggenland organiseert 
twee informatiebijeenkomsten over 
het voorkomen van val- en 
brandongelukken. Dat doet de 
Sportraad in samenwerking met de 
brandweer. De bijeenkomsten zijn 
bedoeld voor inwoners in de leeftijd 
van 70 tot en met 80 jaar. 

De bijeenkomsten vinden plaats op:
-  Dinsdag 20 september, van 10.15 tot 
 12.00 uur, in sociaal-cultureel 
 centrum De Brink
-  Donderdag 22 september, van 
 10.45 tot 12.30 uur, in sportcafé de 
 Koggenhal

Meer informatie
Neem voor vragen contact op met 
Wouter Snoek van Sportraad 
Koggenland. Hij is op dinsdag, 
donderdag en vrijdag bereikbaar op 
telefoonnummer (06) 30 91 50 13.



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 21 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
Storingen drukriolering:  (0229) 54 34 34
HVC inzamelingen:  (0800) 0700

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         14 september 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.

- A.E. Ghiulai   Geboren 21-08-1999
- A.S. Ghiulai   Geboren 29-04-1999
- C.B. Leek   Geboren 29-09-1955
- V. Kobzova   Geboren 26-11-1998
- A. Nakonechnyi  Geboren 23-01-2000
- O. Hashynskyi  Geboren 28-09-2000
- O. Ekkert   Geboren 26-05-1993
- T. Kushnirenko  Geboren 18-09-1993
- P.M. Knurek   Geboren 18-02-1995
- A. Maksymkiv  Geboren 13-07-1991
- N. Makiichuk  Geboren 04-05-1970

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
2022-001942 nieuw te realiseren arbeidsmigranten  Westeinde 310A, Berkhout
 huisvesting 
2022-001947 plaatsen van tijdelijke woonunit Wogmeer naast nr. 86, Spierdijk
2022-001970 bouwen van een opslagruimte Oosteinde 109, Berkhout
2022-001987 plaatsen bijgebouw Dorpsstraat 29, De Goorn
2022-002010 plaatsen tijdelijke huisvesting Zuid-Spierdijkerweg 42B, 
   De Goorn
2022-002002 plaatsen betonnen keerwanden De Kolk 4B, Ursem
2022-002001 uitbreiden woning en plaatsen  Drinksmeer 1, Ursem
 dakopbouw  
2022-001995 plaatsen kleine windmolen Bobeldijk 12, Berkhout
2022-002025 plaatsen dakkapel Grosthuizen 114, Avenhorn
2022-002022 realiseren boerencamping Julianastraat 26, Avenhorn
2022-002063 plaatsen fietsenberging Burg. Beemsterboerstraat 30, 
   Berkhout
2022-002046 plaatsen dakkapel Taeke van der Meerstraat 26,
   Scharwoude
2022-002044 plaatsen dakopbouw Het Veer 101, Avenhorn

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

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2022-001906  verduurzamen van de woningen Zuidgouw 52 t/m 66, Ursem 
2022-001122  realiseren generatiewoning Dorpsweg 7, Hensbroek 
2022-001582  verduurzamen van een stolpboerderij Bobeldijk 22, Berkhout 
2022-001471  realiseren aanbouw en nokverhoging Pastoor Lemeerstraat 8, De Goorn 
2022-001697  plaatsen van een dakkapel Reigerlaan 42, Obdam 
2022-001802  renoveren en verduurzamen woning Zomerdijk 8, Oudendijk 

Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Verleende evenementenvergunningen
De afgelopen periode zijn de volgende vergunningen verleend:
Datum evenement Activiteiten Locatie
24 september 2022 Burendag  Amandelgaard, De Goorn

Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Huisnummers:
Burgemeester en Wethouders hebben besloten de volgende huisnummers vast te stellen:
D22.007745 18-8-2022 Dorpsstraat 172A, 1713 HN te Obdam     (Woon en 
     industriefunctie) 
D22.008119 1-9-2022 Dorpsweg 7B, 1711RD te Hensbroek        ( Woonfunctie) 

Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar Donderdag 08:30 – 19:00 uur
Vrijdag  08:30 -  12:00 uur

Sinds mensen in toenemende mate 
thuiswerken worden schoonmaak-
doekjes en papieren zakdoeken 
veelvuldig door de wc gespoeld. De 
gemeente en het Hoogheem-
raadschap Hollands Noorderkwartier 
vragen inwoners alléén wc-papier in 
de wc te gooien. De doekjes zorgen 
voor verstoppingen in het riool. Dit 
leidt tot extra kosten. 

Het afval bestaat voor ongeveer 
tachtig procent uit doekjes, maar ook 
tampons, condooms, frituurvet en 
etensresten worden geregeld door 
het toilet gespoeld. In het riool 
worden dit grote klonten die blijven 
hangen in de roosters van de 
zuiveringsinstallaties. Het kost veel 
tijd om dit afval te verwijderen en af 
te voeren naar de verbrandingsovens. 

In de afvalbak
Nu veel mensen thuiswerken 
verdwijnt nóg meer afval in de wc. 
Daarom het dringende verzoek van 
de gemeente en het 
Hoogheemraadschap: gooi 
hygiënedoekjes en ander afval in de 
afvalbak.

Rioolverstoppingen 
door doekjes


