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Nieuwjaarsontmoeting  
voor alle Koggenlanders 
Het college van burgemeester en 
wethouders nodigt alle Koggenlanders 
uit om op 6 januari om 19.30 uur 
gezamenlijk te proosten op het nieuwe 
jaar, tijdens de nieuwjaarsontmoeting 
in het gemeentehuis. Het college maakt 
die avond ook bekend welke  
Koggenlanders worden onderscheiden 
als sporter, vrijwilliger en jongere van 
het jaar.

Sollicitanten burgemeester Koggenland
Negentien personen hebben 
gesolliciteerd naar het ambt van 
burgemeester van Koggenland, onder 
wie elf mannelijke en acht vrouwelijke 
kandidaten. Van deze kandidaten 
hebben/hadden elf personen een 
functie in het openbaar bestuur.  
Acht personen hebben/hadden een 
functie daarbuiten. Kijk voor meer 
informatie over het sollicitatieproces  
op www.koggenland.nl/nieuws.
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Ontwerp Kindcentrum klaar
“We bieden veel ruimte voor bewegend leren”

Het definitieve ontwerp van het Kindcentrum in Avenhorn, dat ruimte gaat bieden aan de scholen Overhaal, 
De Ieveling en de Jozefschool en aan een gymzaal en een kinder- en peuteropvang.

Het ontwerp voor het kindcentrum in Avenhorn is afgerond. Opvallend zijn  
de moderne technieken in het aanstaande kindcentrum, zoals een digiwand 
die gamen en sporten met elkaar verbindt.  Naar verwachting geeft het 
college in de loop van deze maand groen licht voor de start van de bouw.

Trots
“Ik ben erg trots op het ontwerp en de 
goede samenwerking tussen de verschillende 
partijen,” zegt wethouder Win Bijman. “Achter 
de schermen wordt hard gewerkt om te komen 
tot een duurzaam en mooi gebouw voor de 
kinderen in Avenhorn en De Goorn”

Investering in toekomst
Met de bouw van het kindcentrum aan 
de Buitenroede in Avenhorn investeert de 
gemeente in de toekomst. In het gebouw 
worden de scholen Overhaal, De Ieveling en 
de Jozefschool gehuisvest. Daarnaast biedt de 
locatie ruimte voor een gymzaal en een kinder- 
en peuteropvang. Kinderen vanaf 0 jaar krijgen 
er een plek om zich te ontwikkelen, geheel 
passend bij de huidige visie op onderwijs.

Bewegend leren
Sporthalbeheerder Kevin Vreeker is betrokken 
bij de bouw van de gymzaal. Vreeker: “We 

proberen sporten te stimuleren en veel ruimte 
te bieden voor bewegend leren. Dat doen we 
met moderne technieken, zoals een digiwand 
op de muren en ledverlichting op de vloeren. 
Door de digiwand worden gamen en sporten 
met elkaar verbonden. En de kinderen kunnen 
balspellen combineren met reken- en taaloefe-
ningen.” 

De ledverlichting op de vloeren biedt de 
mogelijkheid nieuwe spelvormen te creëren en 
traditionele spellen te voorzien van een nieuwe 
dimensie. “In de vloer kunnen blokken of lijnen 
worden gemaakt door middel van verlichting,” 
zegt Vreeker. “Zo kunnen de kinderen nieuwe 
vormen van de estafette uitvoeren. Traditionele 
spellen zoals het lijnenspel en tikkertje worden 
door de vloerverlichting in een modern jasje 
gestoken.”

Inloopavond over Kindcentrum
Op 22 januari organiseren de betrokken 

partijen een inloopavond over het Kindcentrum 
in het gemeentehuis in De Goorn. U kunt het 
ontwerp dan bekijken, vragen stellen en met 
deskundigen praten over de bouwplanning 
van het Kindcentrum en de omgeving, zoals de 
aanleg van wegen. De inloopavond duurt van 
19.30 tot 21.30 uur.

Meer weten? 
Kijk voor meer informatie op  
www.koggenland.nl/kindcentrum of neem 
contact op met Henk Wagenaar,  
projectleider van het Kindcentrum bij de 
gemeente Koggenland,  
via h.wagenaar@koggenland.nl  
of (0229) 54 83 38.

Op 18 december kwamen dertien 
kersverse Nederlanders bijeen voor 
een naturalisatieceremonie in het 
gemeentehuis. Burgemeester Jan 
Franx heette hen officieel welkom in 
de gemeente.

Burgemeester Franx wees de groep onder meer 
op het belang van het stemrecht. “Door te 
stemmen kunt u invloed uitoefenen, landelijk, 
in de provincie en hier in de gemeente. Ik 
hoop dat u gebruik maakt van dat recht.” De 
burgemeester vervolgde: “Nederland is een vrij 
land waar veel mag. Maar we mogen niet discri-
mineren. Als u gediscrimineerd wordt, kunt u 
altijd bij de gemeente terecht voor hulp.” 
Franx vertelde zijn toehoorders over 
Koggenland, een uitgestrekte plattelandsge-
meente, waar men houdt van gezelligheid. Een 
typisch Nederlands woord. Maar het begrip 

gezelligheid is volgens Franx universeel.   
“U brengt ook gezelligheid mee. En u beschikt 
over talenten waarmee u een mooie toekomst 
kunt opbouwen in Koggenland. Ik wens u  
het beste.”

Naturalisatieceremonie
De naturalisatieceremonie is een feestelijke 
bijeenkomst over de betekenis van de 
Nederlandse nationaliteit. De ceremonie is er 
voor mensen die Nederlander worden. De 
aanwezigen moeten bij de naturalisatiece-
remonie een verklaring van verbondenheid 
afleggen, waarmee zij beloven de vrijheden 
en rechten die bij het Nederlanderschap horen 
te respecteren. En de plichten te vervullen. In 
de gemeente Koggenland kunnen inwoners 
maandelijks genaturaliseerd worden. In 2019 
hebben acht naturalisatieceremonies plaatsge-
vonden.

Tijdens de feestelijke naturalisatieceremonie vertelde burgemeester Franx  
de nieuwe Nederlanders over de betekenis van de Nederlandse nationaliteit
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op enquête Omgevingswet
Veel inwoners van Koggenland 
zijn begaan met de toekomst 
van de gemeente. Dat blijkt 
uit het grote aantal reacties 
op de digitale enquête over 
de Omgevingswet. Bijna 2000 
inwoners reageerden op de 
enquête. Daarnaast ontving 
de gemeente respons via 
gesprekken met inwoners, 
straatinterviews en bezoeken 
aan basisschoolklassen.

Omgevingsvisie
Met het invullen van de enquête geven 
de inwoners van Koggenland hun mening 
over thema’s als wonen, duurzaamheid, 
gezondheid en recreatie. De resultaten 
van de enquête, de gesprekken met 
inwoners en de straatinterviews 
worden begin 2020 gepresenteerd 
aan de gemeenteraad en de inwoners 
van Koggenland. De raad gebruikt de 
resultaten bij het vaststellen van de 
omgevingsvisie.

Winnaars cadeaubonnen
De gemeente is blij met de vele reacties. 
De reacties vormen waardevolle input 

voor de gemeente en tonen bovendien 
een grote betrokkenheid van inwoners bij 
de toekomst van Koggenland. 

Als beloning voor hun participatie 
maakten deelnemers kans op één van de 
honderd bonnen ter waarde van € 30,-. 
Burgemeester Franx lootte de winnaars. 

Zij ontvangen in de week van 6 januari 
bericht op het door hen aangegeven 
e-mailadres.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over  
de Omgevingswet op  
www.koggenland.nl/omgevingswet.

Bijeenkomst met direct betrokkenen
Na de brand de verwerking
Op zondag 1 december werd 
het oude stadhuis van Obdam 
getroffen door een grote brand. 
Hulpdiensten rukten uit, mensen 
moesten hun huis uit, het dorp 
was in rep en roer. Burgemeester 
Jan Franx organiseerde op 17 
december een bijeenkomst om 
met de meest direct betrokkenen 
nog een keer de emoties te 
delen.

Door het hoofd van bevelvoerder van 
de brandweer in Obdam, Robin Mol, 
flitste op die fatale zondagmiddag een 
gedachte die veel Obdammers gehad 
zullen hebben: ‘in dit gemeentehuis 
ben ik nog getrouwd!’. Maar veel tijd 
om daarbij stil te staan had hij niet. Met 
assistentie van aangrenzende korpsen 
moest hij alles in het werk stellen om de 
brand onder controle te krijgen. “We 
hebben al snel opgeschaald naar een 
grote brand en het gebouw ‘ingepakt’ 
met water. Daardoor hebben we nog 
ergere brandschade kunnen voorkomen, 
aan het rijksmonument zelf én aan de 
aangrenzende panden.”

Rustig blijven 
Een van die naastgelegen gebouwen 
is de locatie van deze bijeenkomst: 
woonzorgcentrum De Horstenburgh. 

Burgemeester Jan Franx: “Vanuit mijn verleden bij de 
bedrijfsbrandweer weet ik hoe belangrijk het is om mensen 
die een traumatische ervaring hebben meegemaakt de 
kans te geven hun hart te luchten. Deze bijeenkomst is 
daarin een begin. We blijven als gemeente de vinger aan 
de pols houden bij het verwerkingsproces.”

Burgemeester, locoburgemeester, 
brandweerlieden, omwonenden (en 
familieleden) en medewerkers van De 
Horstenburgh hebben zich verzameld 
rondom koffie en taart. Om ervaringen en 
dankwoordjes uit te wisselen en vragen 
te stellen en beantwoord te krijgen. 
Kortom, om de gebeurtenissen een plek 
te geven.Teamcoach Evelien Hartstra 
van De Horstenburgh verbaast zich nog 
altijd hoe rustig de 43 bewoners zijn 
gebleven, toen zij uit hun kamer werden 
gehaald en bijeengebracht werden in het 
restaurant. “We waren voorbereid op een 
evacuatie, maar dat is door het adequate 
optreden van de brandweer gelukkig niet 
nodig geweest.”

Overweldigend
Dat geluk hadden Marije en Erik Kamp 

niet. Het ene moment zaten zij nog rustig 
te borrelen met de ouders van Marije 
en hadden ze eerlijk gezegd niet eens 
door wat er aan de hand was, het andere 
moment stonden ze buiten met hun twee 
kinderen. Hun leven stond op zijn kop. 
“We mochten ons huis nog niet in en 
logeerden tijdelijk op een vakantiepark in 
Hensbroek.”, vertelt Marije. Overweldigd 
is zij door alle lieve reacties en steunbe-
tuigingen uit de omgeving.

Dat is ook het positieve dat burgemeester 
Franx aan deze verder nare geschiedenis 
overhoudt. “Op de momenten die ertoe 
doen komt het dorp echt bij elkaar. Op 
de avond van de brand werd meteen al 
erwtensoep uitgedeeld aan de hulpver-
leners en getroffenen. Die gemeen-
schapszin vind ik echt fantastisch.”

Locoburgemeester Caroline van de Pol: “Ik had namens het 
College van B&W piketdienst en was vrij snel ter plekke. 
Mijn taak is dan vooral om de hulpverleners niet voor de 
voeten te lopen en de ‘burgermoeder’ te zijn. Even een 
praatje hier, een arm om de schouder daar. Het was mooi 
om te zien hoe iedereen voor elkaar klaar stond.”

Op 1 december vond op de kruising van De 
Leet, de Zuid-Spierdijkerweg en de Singel een 
ongeval plaats tussen een automobilist en een 
fietser. Hierbij liep de fietser zwaar letsel op. De 
gemeente betreurt het ongeval ten zeerste. Naar 
aanleiding van onderzoek, in samenwerking 
met de politie, heeft de gemeente maatregelen 
getroffen om de verkeerssituatie te 
optimaliseren.

De oorzaak van het ongeval is een voorrangsfout, zo stelt de 
politie vast. De automobilist die het ongeval veroorzaakte 
geeft aan de verkeerstekens niet te hebben gezien. De 
politieadviseur constateert dat het ongeval het gevolg is van 
rijden ‘op de automatische piloot’.

Veilig ingericht
Uit het onderzoek concludeert de politie dat de verkeerssi-
tuatie voldoet aan de regelgeving en dat de kruising op een 
veilige manier is ingericht. De politie adviseert om de huidige 
situatie te handhaven en extra attentieverhogende borden 
te plaatsen. Het ongeval is volgens de politie te wijten aan 
de alertheid van de automobilist, diens positie op de weg en 
het niet of te weinig minderen van de snelheid om zicht te 
krijgen.

Meerdere maatregelen
De gemeente heeft naar aanleiding van het onderzoek 
meerdere maatregelen getroffen. De openbare witte 
verlichting is vervangen door oranje licht, vanwege de extra 
attentieverhogende waarde. Daarnaast zijn er extra borden 
geplaatst, zoals geadviseerd door de politie. 

Drempels
Verder brengt de gemeente tijdelijke drempels aan op de 
Zuid-Spierdijkerweg, aan beide zijden vlak voor de kruising. 
Door de drempels worden de verkeersdeelnemers zichtbaar 
en fysiek gewezen op de gewijzigde verkeerssituatie. Hoe 
lang de drempels blijven liggen wordt nog bepaald in overleg 
met de politie en op basis van het effect in de praktijk.

Onderzoek en 
maatregelen 
kruising De Goorn

Back on Track helpt jongeren  
naar werk of opleiding
Op 27 januari 2020 start Jongerenloket Westfriesland het project Back 
on Track. Het project richt zich op Westfriese jongeren (16 - 23 jaar) 
die moeite hebben met het kiezen van een opleiding of het vinden 
van werk. Een persoonlijke coach biedt praktische hulp en inspireert 
en motiveert de jongeren, zodat ze na afloop van het project op 
eigen benen kunnen staan.

Burgemeester Franx trekt de lootjes

Vlak voor de kerst komt er positief nieuws uit Obdam: Het oude 
stadhuis en de omgeving zijn veilig gesteld. Dit betekent dat de 
afzetting is opgeheven en het verkeer er weer normaal langs 
kan. En nog mooier nieuws: de familie Kamp is terug van het 
vakantiepark en kan de feestdagen gewoon thuis vieren.

Ritme terugkrijgen
Door actief bezig te zijn met het twaalf 
weken durende project, krijgen jongeren 
ritme in hun leven. Ze ontdekken hun 

positieve eigenschappen en krijgen meer 
zelfvertrouwen om aan de slag te gaan. 
Vorig jaar was het project een succes: 
tien van de twaalf deelnemers begonnen 

met een opleiding, nadat ze het traject 
hadden doorlopen.

Programma
De jongeren die meedoen zijn gemiddeld 
drie dagen per week bezig bij Back on 
Track. Het programma bestaat onder 
meer uit wekelijkse coaching, activi-
teiten in groepsverband, sporten, muziek/
theater, workshops en trainingen, 
opleiding- en beroepskeuze en het 

bezoeken van MBO-instellingen en bedrijven. Back on Track is 
een samenwerking van de regiogemeenten in Westfriesland, 
MEE & de Wering, TjillSkillz en Team Sport van de gemeente 
Hoorn. 

Aanmelden en meer informatie
Ben je tussen de 16 en 23 jaar, woon je in Westfriesland en wil 
je werken aan je toekomst? Meld je dan aan via jongerenloket@
hoorn.nl of bel naar (06) 11 39 38 18. Het jongerenloket heeft 
van maandag tot en met vrijdag tussen 13.00 en 16.00 uur 
inloopspreekuur op de Grote Noord 20 in Hoorn. Voor aanmel-
dingen en vragen kan je altijd binnenlopen. Ben je tussen 
de 23 en 27 jaar en geïnteresseerd in deelname aan Back 
on Track? Neem dan contact op om te informeren naar de 
mogelijkheden. 



Open ook een 
betaalrekening 
bij de bank met 
de hoogste 
waardering.

 

Dave Imming Assurantiën
Dwingel 13
1648 JM DE GOORN
T (0229) 54 27 14
E daveimming@planet.nl
I www.daveimming.nl

Bron: Consumentenbond juni 2019
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Wieder 1 . 1648 GA De Goorn . tel. 0229-544712 

Kerkweg 19D OBDAM • T. 0226-451180 • www.walteroptiek.nl

Walter Optiek 
Obdam

IS UW VERTROUWDE OPTIEK GESTOPT EN BENT U OP ZOEK 
NAAR NET ZO’N VERTROUWD ADRES? 

KOM DAN LANGS,
 ONS VAKBEKWAAM PERSONEEL HELPT U GRAAG! 

Tot ziens bij Walter Optiek 

 

Is of wordt uw kind 2 jaar? 
Schrijf uw kind dan nu in bij een van de 
Peuterspeelzalen van SKiK in Koggenland!

Peuters voorbereiden op school is een vak apart. 
Met hun jarenlange ervaring verstaan de 
pedagogisch medewerkers van SKiK hun vak!

“Twee- en driejarigen spelen bij ons met 
veel plezier en maken tegelijkertijd grote 
stappen vooruit in de ontwikkeling.”

Eigen bijdrage voor de peuterspeelzaal vanaf 
€ 8,80 per maand!
 

 Vanaf 1 januari 2020:- 2 dagdelen van 4 uur voor alle ouders- broodmaaltijd tussen de middag- geen inschrijfkosten

Ga naar www.skikkoggenland.nl 
voor meer informatie of het boeken van een rondleiding.

Weg met
lichamelijke
klachten,
allergieën,
huidaandoeningen
en stress

Behandelingen worden 
vergoed door de meeste
zorgverzekeraars

Langetuin 10
1689 JA Hoorn
0229-796515
info@zangfu.nl
www.zangfu.nl

Acupunctuur
Tuina
Kruidengeneeskunde
Total Reset/
Allergietherapie
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Het Koggennieuws neemt iedere editie een 
raadslid onder de loep. Aan de hand van vijf vaste 
vragen en één vraag van een collega-raadslid 
kunnen de inwoners van Koggenland hun 
politieke vertegenwoordigers (nog) beter leren 
kennen. In deze editie is Rianka te Winkel (WK) 
aan het woord.

Wat was het mooiste moment in uw carrière als 
raadslid?
Met de rekenkamercommissies van de gemeenten 
Koggenland, Opmeer-Medemblik en Stede Broec-
Enkhuizen-Drechterland hebben we in november 
de Goudvink gewonnen, een prijs voor het beste 
Nederlandse rekenkameronderzoek. Wij waren 
genomineerd voor ons onderzoek naar de tariefstelling 
van de afvalstoffenheffing in onze regio. Die tarieven 
behoren tot de hoogste in Nederland. Naar aanleiding 
van ons onderzoek wordt de afvalstoffenheffing naar 
beneden bijgesteld: voor ons is dát een nog mooiere 
beloning.

Het werk van een raadslid gaat niet alleen over rozen. 
Wanneer kon u door de grond zakken?
Ik vind het soms lastig om het politieke spelletje mee te 
spelen. Andere raadsleden zijn feller dan ik en dwalen 
vaak af. Ik hou daar niet van; ik vind dat raadswerk 
moet draaien om de hoofdzaken. Na een debat denk ik 
wel eens dat ik scherper had moeten zijn om mijn plek 
op te eisen. Aan de andere kant krijg ik ook te horen 
dat mensen het verfrissend vinden dat ik geen houding 
aanneem en kort en bondig ben in mijn formule-
ringen.

In uw werk als raadslid moet u compromissen sluiten 
en rekening houden met beperkende factoren. Wat 
zou u doen met volledige vrijheid en een onbeperkt 
budget?
Ik zou willen samenwerken met boerenbedrijven 
bij het creëren van duurzame energiebronnen. Wij 
verwijderen hun asbest en plaatsen bij diezelfde 
bedrijven zonnepanelen op de daken van grote schuren. 
Asbest eraf, zonnepanelen erop. Van de energie die 
dat oplevert kan niet alleen zo’n boerderij profiteren, 
maar ook de buurt eromheen. Daarnaast wil ik zoveel 
mogelijk zonnepanelen plaatsen op eigendommen van 
de gemeente. Het zal niet genoeg energie opleveren 
voor de hele gemeente, maar we kunnen er een grote 
slag mee slaan.

Zelfs het meest betrokken raadslid is niet op de hoogte 
van het complete wel en wee in de gemeente. Welke 
geheimen heeft Koggenland nog voor u?
Ik wil meer weten over de armoede in de regio. Er zijn 
cijfers van het aantal inwoners met een bijzondere 
bijstand, maar die cijfers zijn vrij abstract. De ene 
persoon ervaart zijn situatie als uitzichtloos, terwijl 
de ander zich makkelijker redt. Daarnaast zijn er veel 
regelingen voor minima, waar niet iedereen gebruik 
van maakt. Sommige mensen zijn te trots en willen hun 
eigen broek ophouden. Ik wil de mens achter de cijfers 
leren kennen, zodat we als gemeente gericht kunnen 
helpen. 

Wat is uw favoriete plek in Koggenland en wat 
betekent deze plek voor u?
Ik ben geboren aan de dijk in Hensbroek, in het witte 
huisje naast de molen. Een prachtig plekje (zie foto). 
Ik krijg nog steeds een warm gevoel als ik door mijn 
oude buurtje fiets, ook al heb ik er maar tot mijn vijfde 
gewoond. 

Vraag van Jeroen Schilder (VVD): Welzijn Koggenland 
en de VVD hebben samen succesvol gestreden om het 
zonnepark in Oudendijk tegen te houden. Eén van 
jullie argumenten was terecht dat onze inwoners niet 
zouden kunnen profiteren van de opgewekte energie. 
De provincie is nu van plan grond aan de Jaagweg bij 
Berkhout te exploiteren. Als de provincie toch besluit 
om daar een zonneweide aan te leggen, wil de VVD 
een Koggenlands energiebedrijf opzetten om er zelf 
ook de vruchten van te plukken. Hoe staan jullie daar 
tegenover?
Of wij ja of nee zeggen tegen dit voorstel hangt af 
van het onderzoek dat nog loopt. In principe sta ik 
er positief tegenover, maar ik denk dat we ons niet 
moeten beperken tot de zonneweide aan de Jaagweg, 
we moeten het breder trekken. Daarbij vind ik het 
vooral belangrijk dat de inwoners profiteren van de 
opgewekte energie. Of de gemeente eigenaar is van het 
energiebedrijf is voor mij van ondergeschikt belang.

In de volgende editie is Rosalien van Dolder (VVD) aan 
het woord. Welke vraag wilt u aan haar voorleggen?
Rosalien is advocaat. Volgens mij zijn de rollen 
van een advocaat en een raadslid erg verschillend. 
Raadsleden drukken zich vaak voorzichtig uit en praten 
in omwegen, advocaten zijn veel directer. Wat ik mij 
afvraag: wat is het verschil tussen raadslid en advocaat 
Rosalien? Hoe verenig je die rollen en hoe hou je ze uit 
elkaar?

Rianka te Winkel (51) woont in Obdam, samen 
met haar man Daniel (49) en dochters Miriam 
(15) en Leah (12). Ze werkt als taaltrainer 
Engels op diverse basisscholen en is intern 
lid van Rekenkamercommissie Koggenland. 
Via seniorenorganisatie KBO-PCOB helpt ze 
ouderen bij belastingaangiftes. In haar vrije tijd 
leest ze graag detectives.

Gemeenteraad in beeld
Rianka te Winkel (Welzijn - Koggenland)

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

Dat zij heeft besloten om een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in te richten nabij Weerestraat 48 in Obdam. 

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
2019-HZ-0561 bouwen woning Verlaatsweg 57, Spierdijk
2019-HZ-0560 plaatsen dakkapel Henneland 24, Ursem
2019-HZ-0558 het realiseren van een nieuwe schuur Bobeldijk 18, Berkhout
2019-HZ-0554 plaatsen 2 bestaande woonarken Kerkweg 11 A, Hensbroek
 met elk 4 trekhutten     
2019-HZ-0557 (ver)bouwen hotelkamers Het Hoog 1, Avenhorn
2019-HZ-0562 bouwen nieuwe woning Oosteinde 59, Berkhout
2019-HZ-0563 aanleggen dam Oosteinde 5, Berkhout
Deze aanvragen zijn ontvangen, er kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
Zaaknummer  Activiteiten Perceel
2019-HZ-0456 bouwen bijgebouw Dorpsweg 10, Oudendijk 
2019-HZ-0476 overkappen bestaande ruwvoeropslag Bobeldijk 139, Spierdijk 
2019-HZ-0451 bouwen woning Dorpsvaart 27, De Goorn 
2019-HZ-0545 realiseren in-uitrit Lange Weide 16, Oudendijk
2019-HZ-0538 plaatsen veranda met schutting Bruggevaart 10, Berkhout
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar 

Verleende collectevergunningen
De afgelopen periode zijn de volgende vergunningen verleend:
Periode Vereniging/stichting Locatie
30 maart t/m 4 april St. Oranjevereniging Avenhorn-De Goorn Koggenland
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar 

Huisnummers:
Burgemeester en Wethouders hebben besloten de volgende huisnummers vast te stellen:
D19.011665 1-11-2019 Rozentuin 12-36, Wildbaam 23-35, 24-62, 
  Dorpsvaart 29 in De Goorn
D19.011924 6-11-2019 Grosthuizen 58, 1633 EM Avenhorn
D19.012062 13-11-2019 Noorddijkerweg 55, 1645 VD Ursem
D19.012800 20-11-2019 Spierland 1-35, 2-28; Akkerland 1,3,2-8; 
  Ommeland 1-9, 2-16; Weijland 1-15, 2-16; 
  Bronland 1-15, 2-12 in Spierdijk
D19.012892 4-12-2019 Bosstraat 22-35 en Kerkweg 10,11, 13-17 in Obdam
D19.012787 3-12-2019 Dorpsvaart 23, 1648 LZ De Goorn
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar 

Ruimtelijke plannen
Onderstaande plannen zijn in procedure gegaan. Dit is gepubliceerd in het Gemeenteblad 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.ruimtelijkeplannen.nl en www.koggenland.nl/ruimtelijkeplannen onder de kop ‘in procedure’.

Naam/IMRO-nummer Adres / Plaats Omschrijving Status Ter inzage 
NL.IMRO.1598.WPLG2 Noorderbrug 5  Wijziging vorm  vastgesteld  27 dec 2019 t/m 6 feb 2020
Noorderbrug5-va01 Obdam agrarisch bouwvlak

Koggenland in beeld

In een oproep op Facebook vroegen we wat volgens u de lelijkste plekken 
zijn in onze prachtige gemeente. Een greep uit de reacties:

1 Het viaduct tussen Hoorn en Berkhout 
(foto’s: Lucia Spitteler) – “Voor velen de 
entree naar de gemeente Koggenland, 
maar het ziet er momenteel niet uit. En een 
voetpad zou hier prettig en veilig zijn.”

2 De voetgangersbrug in Spierdijk (foto: 
Tosca Appel) – “Deze lelijke betonnen 
brug is gebouwd voor de wandelroute 
Wogmeerdijk, terwijl er 300 meter verderop 
een wandel- en fietstunnel is gemaakt in 
ons mooie dorp Spierdijk waar ook prima 
gebruik van gemaakt kan worden”

3 De ‘hond in de goot’-tegels in Avenhorn 
(aangedragen door Lianne van der Deure, 
foto: gemeente Koggenland) – “Ik vind ze 
een beetje raar en zie ze elke 50 meter. 
Mensen moeten gewoon weten dat ze 
een zakje mee moeten nemen tijdens het 
uitlaten.”

4 Het perkje tegenover de brandweerkazerne 
in Obdam (aangedragen door Richard Mooij, 
foto: gemeente Koggenland).

1 3

4
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Geld voor oud Goud aktie 

• geldige legitimatie verplicht 

• U kunt al uw (oude) gouden horloges, munten, tandengoud   

             etc. inleveren voor contant. 

• Alleen taxaties in onze winkel , niet telefonisch 

• Aktie geldig t/m 20 juli 
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Geld voor oud Goud aktie 

• geldige legitimatie verplicht 

• U kunt al uw (oude) gouden horloges, munten, tandengoud   

             etc. inleveren voor contant. 

• Alleen taxaties in onze winkel , niet telefonisch 

• Aktie geldig t/m 20 juli 

• geldige legiti mati e verplicht
• U kunt al uw (oude) gouden horloges, munten, tandengoud etc. 
 inleveren voor contant.
• Alleen taxati es in onze winkel, niet telefonisch
• Akti e geldig t/m 31 januari
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Raadsvergaderingen
Alle vergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis. U kunt de vergaderingen live volgen 
of later terugkijken op raad.koggenland.nl. Hier vindt u de agenda met onderwerpen, de 
stukken van de vergaderingen en ook de actuele tijdstippen.

 3 februari 2020 Hoorzitting en het Gesprek, het Debat en het Besluit 

Wilt u meepraten of input geven tijdens het Gesprek? U bent van harte welkom.  
Meld u van te voren aan bij de griffie. Heeft u zelf een onderwerp waar de raad  
over gaat en wilt u daar met de raad over in gesprek, neemt u dan contact op met  
de griffie via telefoon (0229) 54 84 00 of via e-mail griffie@koggenland.nl.  
De gegevens van de raadsleden vindt u op raad.koggenland.nl.

Welstand
De komende vergaderingen van de Welstandscommissie zijn op 9 januari en 23 januari.  
De vergaderingen zijn openbaar. Voor meer informatie en de aanvangstijden kunt u  
contact opnemen met Michel Haakman van de afdeling Wonen & Ondernemen,  
telefoon (0229) 54 84 46.

Adviesraad Sociaal Domein
De eerstvolgende vergadering is op maandag 13 januari 2020 om 19:00 uur en is openbaar. 
Meer informatie over de Adviesraad Sociaal Domein vindt u op  
www.koggenland.nl/adviesraad.

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 ondernemersspreekuur.  
U kunt zich hiervoor aanmelden via www.koggenland.nl/ondernemen.

Collecte 
 5 t/m 11 januari 2020 Vrije periode
 12 t/m 18 januari 2020 Vrije periode 

Expositie gemeentehuis 
 18 november 2019 t/m 10 januari 2020 Expositie Verbinding; 

   Marja R. Woortman-Smid, 
   Pieter Zwaanenburg 
   en Henny Mazurel

Een afspraak met de burgemeester of wethouders telefoon (0229) 54 83 95
Wilt u een afspraak met burgemeester Jan Franx, wethouder Win Bijman of 
Wethouder Caroline van de Pol? Neem dan contact op met het cluster 
Bestuursondersteuning, via bestuurssecretariaat@koggenland.nl.

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

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

Hergebruik kostbare 
dekplanken
Deze brug in Avenhorn werd onlangs 
opgeknapt met dekplanken die afkomstig zijn 
van een brug in Obdam. De brug in Obdam 
was aan vervanging toe. “Het komt regelmatig 
voor dat we dekplanken hergebruiken als 
een brug wordt gesloopt of vervangen,” 
zegt de bruggenbeheerder van de gemeente 
Koggenland. “De dekplanken met antislip-laag 
zijn vrij kostbaar, dus als ze ergens vrij komen 
en nog in goede staat zijn, slaan we ze op. 
Zo’n voorraad in eigen beheer heeft meerdere 
voordelen: het hergebruik is duurzaam, we 
besparen geld en we hoeven niet te wachten 
op een externe leverancier als de planken van 
een brug acuut moeten worden vervangen.”

De Tweede Wereldoorlog 
in vijftig foto’s
Welke foto’s moeten onderdeel worden van 
nationale tentoonstelling? 

Komt u meepraten over 
de energietransitie?
Er is een klimaatakkoord gesloten. 
Met elkaar moeten we de stap maken 
naar een duurzamere samenleving. 
De regio Westfriesland pakt deze 
uitdaging op.

In gesprek over scenario’s 
Als eerste stap om de uitdaging in beeld te 
krijgen en te duiden, zijn er regionaal drie 
verkennende energiescenario’s opgesteld. Over 
deze scenario’s willen we graag in gesprek 
met de inwoners, agrariërs en ondernemers uit 
Westfriesland. In de hele regio vinden daarom 
begin 2020 bijeenkomsten plaats om mee te 
praten. Welke onderdelen van de scenario’s 
spreken aan, welke juist niet en welke 
alternatieven ziet u?

Regionale bijeenkomsten voor 
ondernemers & agrariërs
Voor ondernemers en agrariërs worden er 
bijeenkomsten georganiseerd op Westfries 
niveau:
•  Regionaal atelier verkenning 

energiestrategie Westfriesland voor 
ondernemers | Dinsdag 21 januari 2020 
van 8.00 – 11.00 uur incl. ontbijt | Locatie: 
Gemeentehuis Drechterland, Raadhuisplein 
1, Hoogkarspel | Meld u hiervoor aan via het 

online aanmeldformulier.
•  Regionaal atelier verkenning 

energiestrategie Westfriesland voor agrariërs 
| Maandag 3 februari 2020 van 20.00 – 23.00 
uur | Locatie: volgt | Meld u hiervoor aan via 
het online aanmeldformulier.

Voor meer informatie en aanmelden, kijkt u op 
www.regiowestfriesland.nl/duurzaam. 

Lokale bijeenkomsten voor inwoners 
Voor inwoners van Koggenland wordt een 
lokale bijeenkomst georganiseerd:
• Lokaal atelier verkenning energiestrategie 
voor inwoners gemeente Koggenland | 
Donderdag 30 januari 2020 van 19.00 – 22.00 
uur | Locatie: Gemeentehuis | Meld u hiervoor 
aan via het online aanmeldformulier. Voor 
meer informatie over deze bijeenkomst en 
aanmelden mailt u naar energietransitie@
koggenland.nl. 

Voor alle drie de bijeenkomsten geldt dat er 
een maximum aantal deelnemers is. Hierbij 
wordt gewerkt volgens het principe ‘wie het 
eerst komt, wie het eerst maalt’, in volgorde 
van aanmelding. Aanmelden kan tot twee 
weken voor de datum van de betreffende 
bijeenkomst.

De provincie Noord-Holland nodigt 
inwoners van de provincie uit om op 
woensdag 15 januari een bijzondere 
fotopresentatie bij te wonen in 
het provinciehuis in Haarlem. Hier 
worden vijftig foto’s tentoongesteld 
van Noord-Holland tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. 

De aanwezigen kunnen hun stem uitbrengen 
op de foto’s die hen het meest aanspreken. 
De foto’s met de meeste stemmen worden 
onderdeel van een nationale tentoonstelling 
van foto’s uit WOII. De bijeenkomst wordt 
gepresenteerd door Dieuwertje Blok en is gratis 
toegankelijk. Ga voor meer informatie en de 
mogelijkheid u aan te melden naar  
www.noord-holland.nl/50fotos.
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