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Nieuwjaarsboodschap burgemeester Bonsen
‘Omzien naar elkaar kenmerkt onze gemeenschap’
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Vanwege de coronamaatregelen organi-
seert de gemeente dit jaar geen nieuw-
jaarsreceptie. Traditioneel is deze recep-
tie de plek waar de burgemeester de 
nieuwjaarstoespraak houdt. Dit jaar 
deelt burgemeester Monique Bonsen 
haar nieuwjaarsboodschap via een vi-
deoboodschap en een open brief aan de 
inwoners van Koggenland.   

“De start van een nieuw jaar geeft een 
bijzonder gevoel,” zo begint burgemees-
ter Bonsen haar toespraak. “Alsof je een 
frisse start kunt maken, al dan niet met 
goede voornemens. Natuurlijk hebben 
de traditionele gelukwensen dit jaar een 
andere lading. De coronapandemie heeft 
ons heel hard bewust gemaakt van onze 
kwetsbaarheid. Dat geldt voor de ge-
zondheid, maar ook voor de sociale sa-
menhang en de economie.”

“De manier waarop onze inwoners met 
elkaar de gevolgen van de coronapande-
mie het hoofd bieden, vervult mij met 
trots en dankbaarheid. Burenhulp en 
mantelzorg, omzien naar elkaar: het ken-
merkt onze gemeenschap en is heel 
waardevol. Blijf dit alstublieft doen.”

Bonsen zegt in haar boodschap dat ze blij 

is met de goede samenwerking tussen 
het gemeentebestuur en de inwoners. 
Als het aan de burgemeester ligt wordt 
die samenwerking dit jaar verder uitge-
breid. “Met elkaar gaan we aan de slag 
met de uitdagingen en de kansen die 
voor ons liggen. We staan voor de opga-
ve om de gemeentelijke begroting op 
orde te brengen. Ik ben er trots op dat 
we als gemeente bij deze uitdagingen 
steeds meer samenwerken met onze in-

woners. Dit jaar gaan we op zoek naar 
meer mogelijkheden om inwoners van 
alle leeftijden te betrekken bij de besluit-
vorming.”

Ondanks de coronacrisis stonden veel 
werkzaamheden niet stil in 2020. Dat is 
onder meer terug te zien in de bouw, 
zegt burgemeester Bonsen. “In 2021 
opent het nieuwe Kindcentrum in Aven-
horn haar deuren en er worden in ver-
schillende dorpen in de gemeente nieu-
we huizen gebouwd. We blijven werken 
aan een veerkrachtige gemeente, waar 
het fijn wonen, werken en recreëren is.”

Tot slot wenst de burgemeester iedereen 
een mooi 2021: “Ik wens u van harte toe 
dat u ook met hoop en verwachting naar 
het nieuwe jaar kunt kijken. Ik realiseer 
me dat er mensen zijn voor wie het ge-
voel van hoop nog ver weg is, omdat zij 
een groot verlies te verwerken hebben, 
kampen met gezondheidsproblemen, of 
economische tegenslag. Hen wens ik veel 
sterkte. Alle goeds voor 2021!”

De hele nieuwjaarboodschap van burge-
meester Bonsen is te lezen en bekijken 
op www.koggenland.nl.

De gemeente Koggenland en het Comité 4 en 5 mei Obdam willen graag in contact 
komen met de nabestaanden van verzetsheld Tobias Biallosterski. Samen met het 
Comité werkt de gemeente aan de vernieuwing van het oorlogsmonument in de 
Burgemeester Dekkerstraat in Obdam. Het huidige monument bevat een gedenkplaat 
voor de verzetsheld Johan Hellema. Op het vernieuwde gedenkteken wordt naast 
Hellema ook Biallosterski herdacht.. 

Op zoek naar nabestaanden 
van verzetsheld Biallosterski

Biallosterski werd op 18 februari 1920 
geboren in Bloemendaal. Na het uitbre-
ken van de Tweede Wereldoorlog sloot 
hij zich aan bij het verzet. Biallosterski 
reisde naar Engeland, waar hij werd op-
geleid tot geheim agent. Zijn taak werd 
het organiseren van de bewapening van 
het verzet. Begin februari 1945 reed 
Biallosterski op de fiets vanuit Amster-
dam naar Spanbroek, om te praten over 
wapendroppings. Op de terugweg werd 
hij met enkele andere verzetsmensen 
aangehouden en overgebracht naar het 
toenmalige gemeentehuis van Obdam. 
Het verzet hoorde van de gevangenne-

ming en probeerde de groep gewapend 
te bevrijden. Tijdens de vlucht raakte 
Biallosterski levensgevaarlijk gewond. Hij 
overleed op 25 februari in de gevangenis 
in Scheveningen.
De gemeente en het Comité 4 en 5 mei 
komen graag in contact met de nabe-
staanden van de heer Biallosterski, om 
hen te informeren over het monument 
en uit te nodigen bij de onthulling. Er is 
al contact met nabestaanden van de heer 
Hellema. Als u informatie heeft, kunt u 
contact opnemen met Rene Otter via 
r.otter@koggenland.nl of telefoonnum-
mer (0229) 54 84 85.

Koggenland kort

GGD waarschuwt 
voor oplichters

De GGD waarschuwt voor oplichters 
die mensen via een sms’je zogenaamd 
een corona-testuitslag toesturen. De 
GGD geeft nooit een testuitslag via 
sms. Klik daarom niet op de link en 
gooi het bericht direct weg.

Gemeente reikt 
onderscheidingen uit 
Maandag 11 januari maakt het college 
van burgemeester en wethouders 
bekend welke Koggenlanders onder-
scheiden worden als vrijwilliger, 
sporter en jongere van het jaar 2021. 
Dit jaar doet het college dit via een 
videogesprek met de gelukkigen. 
Op de website wordt daarna bekend 
gemaakt wie in 2021 de titels mogen 
dragen.

Wilt u iemand voordragen voor de 
Lintjesregen van 2022? Dan moet uw 
voorstel vóór 1 juni 2021 zijn inge-
diend bij de gemeente. 
Als u een voorstel wilt indienen advi-
seren wij u contact op te nemen met 
het bestuurssecretariaat via 
(0229) 54 83 95 of 
bestuurssecretariaat@koggenland.nl. 
Het bestuurssecretariaat kan u infor-
matie geven over de procedure en 
beantwoordt graag uw vragen.

Wie verdient een 
Koninklijke
onderscheiding?

Tobias Biallosterski

afvalbrengstation 
Hoorn is ook ‘s avonds 
en op zondag open!
 
op maandag t/m vrijdag van 17 - 21 uur 
en zondag van 12 - 17 uur zijn er geen 
medewerkers aanwezig. Je kunt dan 
alleen puin, grond, bomen, planten en 
struiken inleveren.

Adres: Factorij 29a, Zwaag.
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De Raad aan het woord

Ria Sjerps-van Diepen

CDA

r.sjerps@raad-koggenland.nl

Ria Sjerps-van Diepen 
(CDA Koggenland)

Het kabinet heeft een uitgebreid 
maatregelenpakket vastgesteld voor 
hulp aan ondernemers die zijn ge-
troffen door de coronacrisis. Ook de 
gemeente Koggenland helpt onder-
nemers de crisis het hoofd te bieden.

De gemeente Koggenland biedt een 
maatwerkoplossing voor ondernemers 
die door de coronacrisis problemen 
ondervinden met het betalen van de 
gemeentelijke belastingen en overige 
invorderingen. 

Ondernemers kunnen afspraken 
maken met de gemeente over het 
gespreid of uitgesteld betalen van de 
belastingen. Ondernemers die hier 
gebruik van willen maken, kunnen 
een aanvraag indienen via 
www.koggenland.nl. 

Vragen over maatwerkmogelijkheden?
Bent u ondernemer en wilt u meer in-
formatie over de maatwerkmogelijkhe-
den? Neem dan contact op met Loek 
Out via L.Out@koggenland.nl of tele-
foonnummer (0229) 54 83 02.

Hulp voor 
ondernemers

IkPas: geen alcohol in januari 

In iedere editie van Koggennieuws 
deelt een raadslid een persoonlijke 
visie of mening met de inwoners van 
de gemeente Koggenland. Deze 
standpunten of meningen komen 
niet noodzakelijkerwijs overeen met 
die van de gemeenteraad, het college 
of de ambtelijke organisatie van de 
gemeente Koggenland.   

Jeugdzorg 

Zolang als ik in de gemeenteraad zit, 
heeft het onderwerp jeugdzorg mijn 
speciale belangstelling gehad. Met 
name de zorg voor kwetsbare kinderen 
vind ik een belangrijk taak van de ge-
meente en ik vind dat elk kind, dat 
recht heeft op zorg, die zorg ook moet 
krijgen.
Ik wil u graag meenemen in mijn visie 
op hoe het er op dit moment voor 
staat met de jeugdzorg in Koggenland. 
Sinds 2015 is de gemeente verantwoor-
delijk voor de uitvoering van de jeugd-
zorg. Het idee was dat een gemeente 
dichter bij haar inwoners staat en daar-
door beter uitvoering zou kunnen 
geven aan deze taak dan de provincie 
of het Rijk.
De opdracht aan de gemeenten was 
om laagdrempelig te zijn en goed be-
reikbaar. Ik vind dat dit via de instelling 
van ons Zorgteam prima is gelukt. 
Er is onlangs een onderzoek gedaan 
onder cliënten, die gebruik maken van 
jeugdhulp in Koggenland. Ruim de 
helft van de jeugdhulpcliënten die 
heeft gereageerd, heeft hulp of bege-
leiding ontvangen van het Zorgteam 
en zij zijn positief over de steun die zij 
hebben ontvangen. Ook waarderen zij 
de betrokkenheid en het luisterend oor 
van de medewerkers van ons Zorg-
team. Verder blijkt uit de enquête dat 
het Zorgteam adequaat en snel rea-
geert op situaties. 
Gelukkig ligt het aantal kinderen dat in 
onze gemeente jeugdzorg nodig heeft 
zo’n 10 tot 15% lager dan gemiddeld in 
Nederland. 
Misschien heeft u de afgelopen tijd via 
de media negatieve geluiden gehoord 
over de jeugdzorg. Dat betreft met 
name de specialistische jeugdzorg, 
waarbij de situatie zo ernstig is dat 
kinderen uit huis moeten worden ge-
plaatst.
Natuurlijk houdt het CDA hier de 
vinger aan de pols, maar ik wil er graag 
tegenover stellen dat ik vind dat in 
Koggenland prima werk wordt gele-
verd voor de kwetsbare jongeren bin-
nen onze gemeente.

Wethouder Win Bijman doet mee aan Ik-
Pas, een landelijke campagne om bewus-
ter om te gaan met alcohol. Hij roept in-
woners van Koggenland op ook mee te 
doen. Deelnemers worden tijdens deze 
‘Dry January’ bewuster van de keuze om 
wel of niet te drinken en doorbreken zo 
vastgeroeste patronen.  

Veel deelnemers ervaren ook lichamelijke 
voordelen. Zo voelt 62% zich bijvoorbeeld 
fysiek fitter, slaapt 55% van de deelne-
mers beter en verliest 32% gewicht. Een 
groot aantal deelnemers drinkt na deelna-
me bewust minder alcohol dan daarvoor. 
Wethouder Bijman: “Ik doe al jaren mee 
aan deze actie. Een goede start van het 
nieuwe jaar. Juist in deze coronatijd vind ik 
het belangrijk om gezond te leven. Ik 
hoop op een groot aantal deelnemers in 
Koggenland.”

Team challenge
De actie start op 1 januari. Samen mee-
doen is natuurlijk leuker (en makkelijker) 
dan alleen. Daarom is er ook de mogelijk-
heid om als team mee te doen via 
www.ikpas.nl. 

De gemeente helpt inwoners van Koggenland die slachtoffer zijn geweest van de toe-
slagenaffaire. Gedupeerden kunnen zich voor ondersteuning melden bij het Zorgteam. 

Gemeente helpt gedupeerden toeslagenaffaire

Bij de toeslagenaffaire werden duizen-
den ouders onterecht beschuldigd van 
fraude met de kinderopvangtoeslag. Een 
deel van deze mensen raakte hierdoor in 
de problemen. De Belastingdienst com-
penseert de betreffende ouders. Deze 
compensatie biedt echter niet bij ieder-
een voldoende oplossing. Zo zijn er 
problemen ontstaan rondom huisvesting, 
inkomen, zorg en de opvoeding van kin-
deren.

Ook in Koggenland zijn er gedupeerden 
van de toeslagenaffaire. De meeste inwo-
ners hebben zich al voor ondersteuning 
gemeld bij het Zorgteam. Bent u een 
gedupeerde van de toeslagenaffaire en 
heeft u ondersteuning nodig? Dan kunt 
u zich melden bij Zorgteam Koggenland, 
via zorgteam@koggenland.nl of via 
(0229) 54 83 70 (alleen in de ochtend 
bereikbaar).

Mensen die graag willen beeldbellen, maar dit moeilijk vinden, kunnen voor hulp terecht 
bij de gemeente. In samenwerking met het Vrijwilligerspunt is de gemeente een project 
gestart onder de naam Digitaal koffiedrinken. Deelnemers krijgen in hun eigen huis 
persoonlijke uitleg van een vrijwilliger, over beeldbellen via Zoom en WhatsApp. Meteen 
daarna kunnen de deelnemers samen digitaal verhalen uitwisselen. De coronamaatrege-
len worden in acht genomen.

Leren beeldbellen met hulp van vrijwilligers

Op vrijdag 11 december gingen vijf vrij-
willigers langs bij vijf deelnemers voor de 
eerste editie van Digitaal koffiedrinken. 
De leeftijd van de deelnemers varieerde 
van 63 tot en met 92 jaar. Burgemeester 
Monique Bonsen schoof digitaal aan bij 
het gezamenlijke gesprek, dat plaats-
vond na de uitleg van de vrijwilligers. 
Zowel de deelnemers als de vrijwilligers 
waren erg enthousiast. De vrijwilligers 
boden spontaan aan om de volgende 
keer een digitale bingo te organiseren. 

Ook ontstond het idee om oude foto’s 
van de dorpen te delen, zodat hier mooie 
verhalen over verteld kunnen worden. 

Volgende editie
De volgende editie van Digitaal koffie-
drinken staat gepland op vrijdag 22 janu-
ari. Burgemeester Bonsen liet weten er 
graag weer bij te zijn als dat mogelijk is. 
En ook wethouder Win Bijman schuift 
graag aan bij de volgende editie.

Meedoen?
Aanmelden kan bij Manuela de Man van 
de gemeente Koggenland. Zij is te 
bereiken via m.deman@koggenland.nl of 
(0229) 54 83 62. Mensen die willen 
helpen als vrijwilliger kunnen contact 
opnemen met Nanda Leeuw van 
Stichting Netwerk. Zij is te bereiken via 
n.leeuw@netwerkhoorn.nl of 
(0229) 85 57 00.



Raadsvergaderingen
De eerstvolgende raadsvergadering is op 1 februari 2021. De vergadering is online 
te volgen via raad.koggenland.nl.

Welstand
De komende (online) vergadering van de Welstandscommissie vindt plaats op 14 
januari. 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.

Collecte      
3 t/m 9 januari 2021     vrije periode
10 t/m 16 januari 2021     vrije periode
17 t/m 23 januari 2021     vrije periode

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. Telefonisch 24 uur per dag bereik-
baar, ook in het weekend. Een melding maken kan ook via www.koggenland.nl/
meldpunt. Voor het melden van een storingen aan huurwoningen van het 
Woningbedrijf kunt u terecht op www.woningbedrijfkoggenland.nl 

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.koggen-
land.nl/afspraak of bel (0229) 54 84 00. Een afspraak maken kan binnen onder-
staande tijden:
Maandag   09:00 – 16:30 uur
Dinsdag  09:00 - 16:30 uur
Woensdag  09:00 - 16:30 uur
Donderdag  09:00 - 16:30 uur
Vrijdag  09:00 - 12:00 uur

Info en Agenda

Officiële publicaties 7 januari 2021

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

Ontvangen aanvragen voor een omgevingsvergunning
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2020-HZ-0639 realiseren B&B in bestaande  Julianaweg 5, Hensbroek
 bebouwing  
2020-HZ-0642 het slopen van een de vloer  Grosthuizen 54, Avenhorn
2020-HZ-0641 bouwen woning en wijzigen gevel  Verlaatsweg 47, Spierdijk
 naast gelegen woning nr.46.  
2020-HZ-0645 plaatsen brandwand + overheaddeur Breeuwhamer 21A, De Goorn
2020-HZ-0649 vervangen brug door dam en  Wogmeer 29, Hensbroek
 veranderen uitrit  
2020-HZ-0653 verbreden van brug en uitrit door  Wogmeer 52, Hensbroek
 aanleg dam  
2020-HZ-0648 realiseren van opbouw op  Dirk Kampstraat 26, 
 bestaande aanbouw Scharwoude
2020-HZ-0663 verlengen van bestaande Pastoor van Haasterstraat 5, 
 erfscheiding Ursem
2020-HZ-0658 vergroten van de woning Bobeldijk 154, Spierdijk
2020-HZ-0659 realiseren opbouw op garage Citroengras 8, De Goorn
2020-HZ-0655 verbouwen bedrijfswoning Walingsdijk 18, Ursem
2020-HZ-0657 realiseren van een logies adres  Reukgras 12, De Goorn
2020-HZ-0665 bouwen van 9 woningen Ommeland en Akkerland, 
  Spierdijk
2020-HZ-0660 wijzigen gevel Vlakdissel 7, De Goorn
2020-HZ-0661 realiseren stenen erfafscheiding Wildbaan 37, De Goorn
2020-HZ-0662 realiseren stenen erfafscheiding Wildbaan 49, De Goorn
2020-HZ-0668 realiseren van een woongemeenschap West 49A, Avenhorn
2020-HZ-0667 realiseren van een aanbouw Wogmeer 2A, Hensbroek
2020-HZ-0670 bouwen van een woning Dorpsvaart 17, De Goorn
2020-HZ-0671 bouwen van een woning en  Kerkebuurt 202A, Berkhout
 aanleggen van een inrit 
2020-HZ-0673 vervangen van een raamkozijn  Zuidermeerweg 20 B,
 voor een schuifpui Zuidermeer
Deze aanvragen zijn ontvangen, er kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend.

Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide voorbereidingsprocedure) 
Zaaknummer  Activiteiten Perceel
2020-HZ-0566 vergroten van de aanbouw 
 aan de woning Bobeldijk 96, Berkhout  
2020-HZ-0543 realiseren van garage met veranda  Lijster 20, Obdam       
2020-HZ-0556 bouwen van een blokhut met veranda Oosteinde 111, Berkhout
2020-HZ-0486 vervangen van beschoeiing door  Kleine Wijzend 2, Berkhout
 damwand    
2020-HZ-0521 wijzigen van de voorgevel Beetskoogkade 1, Oudendijk 
2020-HZ-0557 bouwen van schuur en carport Zomerdijk 9, Oudendijk   

2020-HZ-0586 uitbreiden van de woning Glashaver 8, De Goorn 
2020-HZ-0591 plaatsen van een dakkapel  Poststraat 50, Obdam
 (verhoogde nok) 
2020-HZ-0634 aanleggen van nieuwe uitritten Kerkweg 17 en Bosstraat 27, 
  29, 30 en 35 te Obdam 
2020-HZ-0601 vestigen van een bedrijf aan huis  Middenhof 35, De Goorn
 (development en design)   
2020-HZ-0620 plaatsen van dakkapel op het  Walingsdijk 47, Ursem
 voordakvlak 
2020-HZ-0602 wijzigen kapconstructie Obdammerdijk 19, Obdam
2020-HZ-0585 plaatsen windbush (windmolen) Buitenroede 12 en 12A, 
 bij Kindcentrum Avenhorn
2020-HZ-0622 gedeeltelijk vervangen huidige gevel Het Hoog 1, Avenhorn
 aan straatzijde 
2020-HZ-0623 vervangen oude brug door dam  Wogmeer 49, Hensbroek
 met duiker 
2020-HZ-0624 plaatsen nokverhoging Dorpsweg 96, Oudendijk
2020-HZ-0465 het van bouwen 37 woningen Dorpsvaart, Wildbaan, 
  Amandelgaard, Notengaard,
  Beeldentuin, De Goorn
2020-HZ-0614 realiseren aanbouw Horstenburgstraat 73, Obdam
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Huisnummers:
Burgemeester en Wethouders hebben besloten de volgende huisnummers vast te stellen:
Beeldentuin 2-14 (even) 1648 LR De Goorn
Notengaard 34-45 1648 LL De Goorn
Wildbaan 41-57 (oneven) en 64 1648 LX De Goorn
Amandelgaard 33-47 (oneven) 1648 LP De Goorn
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 
ontwerpbestemmingsplan Berkhout compenserende ontwerp 18-12-2020
 ‘Bobeldijk 110/111 en   woningbouw  t/m
tegenover 102’ te   als gevolg van de  28-01-2021
Berkhout   sanering van een 
   agrarisch bedrijf 
 
NL.IMRO.1598.BPLGBobeldijk110-on01    

Over uw buurt
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 omgeving, zoals ver-
gunningen, plannen en plaatselijke regelgeving worden automatisch toegestuurd. 
Daarbij kunnen 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’. Via www.overuwbuurt.overheid.nl kunnen inwoners zich 
abonneren op de e-mailservice of de app downloaden.


