
Bijzondere archeologische 
vondsten in Ursem

Koninklijke Erepenning voor 
brassband Kunst naar Kracht

In 2012 is net ten oosten van het plangebied een 
opgraving uitgevoerd. Hierbij werden resten 
blootgelegd van (vermoedelijk) een huis dat hier 

Aan het dubbelspoor in 
Obdam worden in razend 
tempo achtti  en energie-
neutrale, betaalbare 
starterswoningen gebouwd.
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De gemeente zoekt tellers en 
reserveleden die willen helpen 
ti jdens de Provinciale Staten- 
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15 maart.
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‘Met moed, opti misme en een 
gezonde dosis incasseringsvermogen 
hebben deze mensen hun leven 
opgebouwd.’  
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in de derti ende eeuw langs de Zuidergouw 
stond. Dit huis was waarschijnlijk gebouwd van 
hout en zoden (gestoken veen). Rondom het 

huis werden toen scherven gevonden van ronde 
handgevormde pott en, zogenaamde kogelpott en. 
Daarnaast werd divers hardgebakken keramiek 
aangetroff en uit het Duitse Rijnland: proto- en 
bijna-steengoed. Dit aardewerk is karakteris-
ti ek voor de tweede helft  van de derti ende 
eeuw, tussen 1250 en 1300. 

Daliegaten
Na de opgraving in 2012 verwachtt en de archeo-
logen ti en jaar later meer resten van huizen op 
te graven, die behoorden tot dezelfde neder-
zetti  ng. Tijdens de opgraving in november 2022 
zijn meerdere grote ronde kuilen gevonden. 

Vanaf maandag 21 tot en met woensdag 23 november is in opdracht van de gemeente Koggenland 
een archeologisch onderzoek uitgevoerd in de zuidoosthoek van het plangebied De Tuinen Fase 2. 
Hierbij is een grote hoeveelheid vondsten gedaan die afk omsti g zijn uit de derti ende eeuw. 
De vondsten zijn mogelijk afk omsti g van één huishouden.

Obdam worden in razend 
tempo achtti  en energie-

starterswoningen gebouwd.

‘Met moed, opti misme en een 
gezonde dosis incasseringsvermogen 
hebben deze mensen hun leven 
opgebouwd.’  
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Deze kuilen, ook wel daliegaten genoemd, zijn 
gegraven in de periode net na de ontginning van 
het gebied. Waarschijnlijk al in de elfde eeuw. 
Er werd toen nog door een dik veenpakket heen 
gegraven om in de kalkrijke ondergrond te komen. 
De klei uit deze kuilen werd vervolgens vermengd 
met de veengrond om deze minder zuur te maken. 
Hiermee werd de bodem geschikter gemaakt 
voor akkerbouw. Het veen is vervolgens in het 
daliegat teruggegooid. Doordat dit veen inzakt 
zorgde dit voor laagtes of dellen in het landschap.

Een van die laagtes is twee eeuwen later in de 
derti ende eeuw gebruikt als afvaldump. Hierin 
is slachtafval van voornamelijk runderen en 
schapen en geiten gegooid, maar ook gebroken 
aardewerk. Het materiaal doet sterk denken 
aan de vondsten van de opgraving uit 2012. 
De onderzoekers gaan kijken naar overeenkom-
sten en verschillen met het eerder aangetroff en 
materiaal. Mogelijk is het afval afk omsti g van 
de eerder onderzochte huisplaats. 

Einde graafwerk
Projectleider Sander Gerritsen van Archeologie 
West-Friesland noemt de resultaten van het 
onderzoek fantasti sch. Toch zijn de opgravingen 
iets eerder gestopt dan gepland, omdat de 
onderzoekers vaststelden dat voortzetti  ng geen 
verdere vondsten zou opleveren. Het plangebied 
wordt vrijgegeven voor de bouwwerkzaamheden. 
Mensen die vragen hebben over het onderzoek 
kunnen contact opnemen met Sander Gerritsen 
via (06) 54 66 03 90.  

Brassband Kunst naar Kracht uit De Goorn viert 
dit jaar een bijzonder jubileum: de vereniging 
bestaat honderd jaar. Om dit te vieren speelde 
de brassband op zaterdag 17 december het 
‘Kerst Special Jubileumconcert’ in de katholieke 
kerk in De Goorn. Daar reikte burgemeester 
Monique Bonsen een Koninklijke Erepenning 
uit aan de band, ter ere van het jubileum en 
de muzikale verdiensten van de vereniging.

De Koninklijke Erepenning is een ereteken dat 
het respect en de waardering symboliseert dat 
de koning heeft  voor bijzondere verdiensten van 
de ontvanger. Alleen de koning kan de Erepenning 
toekennen. Burgemeester Bonsen: ‘Ik ben zeer 
vereerd dat ik de Koninklijke Erepenning namens 
de koning mag uitreiken aan brassband Kunst 

naar Kracht. Als groot liefh ebber van kunst en 
cultuur, en muziek in het bijzonder, geeft  dit mij 
ook een heel trots gevoel. Trots dan we in onze 
gemeente Koggenland een muziekvereniging 
hebben die op zo’n hoog niveau presteert en 
voor iedere ambiti euze muzikant een plek biedt. 
En dat al honderd jaar lang.’

Hoog niveau
Brassband Kunst naar Kracht onderscheidt zich 
op verschillende manieren van andere muziek-
verenigingen. De vereniging is een van de weinige 
brassbands in de regio die op hoog niveau deel-
neemt aan nati onale en internati onale evene-
menten en wedstrijden. Enkele leden komen 
speciaal uit Friesland, Utrecht en Zuid-Holland 
om bij brassband Kunst naar Kracht te kunnen 

spelen. Alle orkesten van de vereniging hebben 
meerdere prijzen gewonnen, in de regio en 
daarbuiten.  

Iedereen is welkom bij brassband Kunst naar 
Kracht. Er wordt voor iedere muzikant een 
passende plek binnen de vereniging gevonden 

in een van de orkesten. Naast concerten in de 
regio biedt Kunst naar Kracht ook muzieklessen 
aan, in het eigen verenigingsgebouw ‘De Koper-
blazer’. Dit culturele centrum wordt niet alleen 
gebruikt voor groepsrepeti ti es en muzieklessen 
van de vereniging, maar ook voor yogasessies, 
dansgroepen, zanglessen, en bloedprikken.  



Groenploeg in 
het zonnetje
Op 22 december kwamen de mannen die in Koggenland het groen onderhouden 
naar het gemeentehuis voor een feestelijke lunch. Aanleiding was de verlenging 
van de samenwerking voor de komende drie jaar.

Op woensdag 11 januari vindt de jaarlijkse kerstboominzameling plaats. Er zijn negen inleverpunten 
in de gemeente waar mensen hun boom die dag naartoe kunnen brengen. Inwoners die 25 of 
meer bomen hebben, kunnen deze laten ophalen door de gemeente. Voor iedere ingeleverde 
boom betaalt de gemeente een vergoeding van € 0,50. Alleen bomen zonder spijkers en schroeven 
in de stam worden ingenomen.

De gemeente Koggenland heeft  onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid en veiligheid van 
trott oirs en vroeg inwoners om hun mening: waar in de gemeente is de kwaliteit van de trott oirs 
onvoldoende? Waar nodig gaat de gemeente de trott oirs verbeteren. Alle adviezen en acti es die 
voortkomen uit het onderzoek kunnen op een online kaart worden bekeken.

De eerste weken van het nieuwe jaar 
wensen we elkaar het allerbeste toe. 
Met de warmte en gezelligheid van de 
feestdagen nog vers in het geheugen 
kijken we fris en vol goede moed voor-
uit. In de hoop dat het nieuwe jaar ons 
veel moois te bieden heeft . We hebben 
dat helaas niet helemaal zelf in de hand. 
Ook al doen we nog zo ons best: het lukt 
niet alti jd om onze dromen waar te ma-
ken, of om onze plannen te realiseren. 
Dat geldt voor ons allemaal persoonlijk, 
maar ook voor ons als gemeenschap. 

De afgelopen weken heb ik veel bruids-
paren mogen feliciteren met hun 60-jarig 
huwelijksjubileum. In de gesprekken 
met deze paren kwamen veel herinne-
ringen voorbij. Mooie herinneringen, 
maar ook momenten van pijn en verdriet. 
Wat mij opviel was de veerkracht van 
de bruidsparen. Ondanks tegenslagen 
keken zij veelal met dankbaarheid en 
plezier terug. Met moed, opti misme en 
een gezonde dosis incasseringsvermogen 
hebben deze mensen hun leven opge-
bouwd. Misschien moeten we dat voor 
ogen houden als we elkaar het beste 
wensen. 

Wij gunnen elkaar het allerbeste, en als 
het even tegenzit maken we er met 
elkaar alsnog het beste van. Ik hoop en 
verwacht dat we zo onze gemeente in 
2023 weer een beetje mooier kunnen 
maken. Ik wens u en uw dierbaren alle 
goeds voor 2023.   

Koggenland kort
Gemeentehuis gesloten
Op maandag 9 januari is het gemeente-
huis tot 12.00 uur gesloten.    

Rioolverstoppingen 
door doekjes
Het riool is steeds vaker verstopt, door-
dat mensen vochti ge doekjes door de 
wc spoelen. De gemeente en het 
Hoogheemraadschap Hollands Noorder-
kwarti er 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 tachti g 
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 
zuiveringsinstallati es. Het kost veel ti jd 
om dit afval te verwijderen en af te 
voeren naar de verbrandingsovens. 
Daarom het dringende verzoek van de 
gemeente en het Hoogheemraadschap: 
gooi hygiënedoekjes en ander afval in 
de afvalbak.    

Burgemeester 
Monique Bonsen

De mannen zijn in dienst bij WerkSaam Westf riesland, een organisati e die mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt op weg naar werk helpt. Burgemeester 
Monique Bonsen zei namens de gemeente Koggenland dat ze de samenwerking 
met WerkSaam Westf riesland en de groenploeg graag wil voortzett en: ‘We zijn 
ontzett end blij met jullie, daarom zitt en we hier. Jullie doen belangrijk werk. 
Dat merken we ook in de gemeenteraad, waar alti jd veel vragen over het openbare 
groen worden gesteld.’ Wethouder Bart Krijnen beaamde het: ‘Onze inwoners 
zien jullie mooie werk iedere dag. Heel veel dank daarvoor.’    

Tellers gezocht voor Provinciale 
Staten- en Waterschapsverkiezing

Kerstboominzameling

Gemeente gaat aan 
de slag met trott oirs

Op woensdag 15 maart 2023 vindt de Provinciale 
Staten- en Waterschapsverkiezing plaats. 
Om deze verkiezingsdag goed te laten verlopen, 
zoekt de gemeente tellers en reserveleden 
voor de stembureaus. 

Mensen die zich aanmelden als reservelid dienen 
de hele dag beschikbaar te zijn. Reserveleden 
kunnen worden opgeroepen voor elk stembureau 
binnen de gemeente Koggenland. Zij kunnen 

ook later op de dag nog worden ingezet als 
stembureaulid of als teller. De tellers worden 
op 15 maart vanaf 21.00 uur op het betreff ende 
stembureau verwacht.

Geïnteresseerden (van 18 jaar en ouder) kunnen 
zich online aanmelden via 
mijnstembureau-koggenland.nl. Hier is ook 
meer informati e te vinden over de verschillende 
functi es op de stembureaus.    

Bij iedere locati e staat een medewerker van 
de gemeente, die de bomen in ontvangst 
neemt en ter plekke afrekent. 

Locati es
De bomen kunnen 11 januari op de volgende 
locati es worden ingeleverd: 

-  Avenhorn, gemeentewerf, West 109, 
14.00 -16.30 uur

-  Obdam, gemeentewerf, Laan van Meerweijde 
102 in Obdam, 14.00 -16.30 uur 

-  Berkhout, parkeerplaats voor café De Ridder, 

De gemeente vindt het belangrijk dat trott oirs 
toegankelijk en veilig zijn voor iedereen, dus 
ook voor mensen met een hulpmiddel, voor 
wandelaars met een kinderwagen en voor 
mensen met een visuele beperking. Daarom 
ontvingen inwoners in mei vorig jaar de vraag 
waar de kwaliteit van trott oirs volgens hen ver-
beterd kan worden. Daarbij kon ook melding 
gedaan worden van hinderlijke obstakels, over-
hangend groen of te smalle trott oirs.

˄   Burgemeester Monique Bonsen en wethouder Bart Krijnen 
ondertekenden ti jdens de lunchbijeenkomst een contract, 
waarin staat dat de gemeente de samenwerking met de 
groenploeg van WerkSaam voortzet.

Kerkebuurt 171, 14.00 -16.00 uur
-  Grosthuizen, parkeerplaats voor de school, 

Grosthuizen 74, 15.00 -16.00 uur 
-  Scharwoude, parkeerplaats T. van der 

Meerstraat, 15.00 -16.00 uur
-  Zuidermeer, parkeerplaats voor de voetbal-

velden, Overtoom 42, 15.00 -16.00 uur
-  Ursem, op de gemeentewerf, Noorddijkerweg 

66C, 14.00 -16.00 uur
-  Spierdijk, parkeerplaats voor de sportvelden, 

Oeverland 4, 15.00 -16.00 uur
-  Hensbroek, kerkplein, Kerkweg 2, 

15.00 -16.00 uur 

25 bomen of meer? 
Voor een hoeveelheid van 25 bomen of meer 
kan een ophaalafspraak worden gemaakt via 
het telefoonnummer (0229) 54 84 00. De bomen 
worden van maandag 9 januari tot en met vrijdag 
13 januari door medewerkers van de gemeente 
opgehaald. De bomen kunnen worden neergelegd 
aan de weg op een parkeerstrook, in een voor-
tuin of op een erf, waar genoeg ruimte is om de 
versnipperaar-tractorcombinati e (zie foto) te 
parkeren. Verkeer en voetgangers mogen niet 
worden gehinderd door de kerstbomen.     

Het allerbeste
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Burgemeester 
Monique Bonsen

Uitslag onderzoek
Naar aanleiding van de reacti es heeft  onderzoeks-
bureau IV-infra op de aangegeven locati es onder-
zoek gedaan. De bevindingen van het onderzoek 
zijn verwerkt en voorzien van een advies en 
acti es. De uitslag van het onderzoek kan worden 
ingezien via www.koggenland.nl/trott oirs. 
Per locati e kan worden bekeken welke melding er 
is gemaakt, met daarbij het advies van het onder-
zoeksbureau en de acti e die hieruit volgt.    
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Twintig vrijwilligers opgeleid 
tot energiecoach

Hoogheemraadschap heeft wegen 
overgedragen aan gemeente

Werkzaamheden N243: afsluiting 
ter hoogte van Avenhorn

Nieuwe speeltuin 
voor Tulpenhof 
De Goorn

De vrijwilligers van KEN voeren al meerdere 
jaren warmtescans uit in de gemeente Koggen-
land. Omdat zij de inwoners van Koggenland 
nog beter wilden adviseren volgden de twintig 
vrijwilligers de cursus voor energiecoach bij 
het Duurzaam Bouwloket. Tijdens de cursus 
leerden ze onder meer over isoleren en ventile-
ren, energie opwekken en opslaan en duurzaam 

Doorgaand gemotoriseerd verkeer wordt  
omgeleid via de N194 en de N242. Fietsverkeer 
kan bij de Mijzerweg en de Vrouwenweg de 
N243 oversteken en de weg vervolgen via de 
Noorddijk of Jisperweg. De fietstunnel onder  
de kruising van de N243 met Kathoek is open. 

Veiligheid en maatregelen
Voor de veiligheid van de weggebruikers en  
de werknemers is het wegdeel waar gewerkt 
wordt afgesloten. Er is alleen toegang tot  
het afgesloten werkvak voor: bewoners en be-
drijven die gevestigd zijn langs de Middenweg, 
hun bezoekers en bezorgdiensten, nood- en 
hulpdiensten, openbaar vervoer en lokaal  
landbouwverkeer met als bestemming de land-
bouwpercelen met een inrit aan het afgesloten 
werkvak. 

De speeltuin op het Tulpenhof in De Goorn 
wordt vervangen. Op dinsdag 20 december 
stemden omwonenden op uitnodiging van de 
gemeente welke van de twee aangeboden  
opties hun voorkeur heeft. De kinderen telden 
de stemmen, onder leiding van kinderburge-
meester Roan Klaver en wethouder Bart Krijnen. 
Er was een grote opkomst van buurtbewoners, 
waarbij in totaal 42 stemmen werden uitgebracht. 
Het winnende ontwerp kreeg maar liefst 41 van 
de 42 stemmen. De speeltoestellen zijn inmiddels 
besteld. Als alles verloopt volgens planning wor-
den deze voor de zomer van 2023 geplaatst.    

verwarmen. Op 15 december was de laatste 
cursusdag. Daarbij was ook wethouder Rosalien 
van Dolder aanwezig (zie foto). De energie-
coaches zijn nu klaar om hun kennis over te 
dragen en inwoners van Koggenland te helpen 
bij het energiezuinig maken van hun woning. 
Kijk voor meer informatie op 
www.koggenlandenergieneutraal.nl.    

Voor inwoners is het voordeel van de overdracht 
dat ze voor vragen of meldingen via www.fixi.nl 
en het aanvragen van vergunningen één aan-
spreekpunt hebben: de gemeente. De overdracht 
betekent ook dat de wegenheffing vervalt bij de 
aanslag waterschapsbelasting van het hoog-
heemraadschap. Voor het wegenonderhoud 
heft de gemeente vanaf 2023 een vergelijkbaar 
bedrag via de onroerendezaakbelasting. 

Voorbereiding
De afgelopen jaren heeft het hoogheemraad-
schap veel voorbereidende werkzaamheden 
verricht voor een zo soepel mogelijke over-
dracht. Zo zorgt het hoogheemraadschap dat 
op alle plekken waar een boom stond die om 
een bepaalde reden is gekapt - zoals ziekte of 
einde levensduur - een nieuwe boom geplant is. 
Zoals op de foto, langs de Leet in Ursem. 

Melding doen?
Dat kan eenvoudig en snel via de Fixi app en  
op www.fixi.nl. Het is makkelijk om een foto 
mee te sturen bij een melding en het is zicht-
baar als iemand anders dezelfde melding al 
heeft doorgegeven. Ook overlast en sociaal  
onveilige situaties zijn te melden via Fixi.  
 Melders krijgen snel een terugkoppeling zodat 
ze weten wat er met hun melding is gedaan.    

Vanaf de start van de werkzaamheden staan er 
op verschillende plekken verkeersregelaars om 
direct bij aanvang van de werkzaamheden het 
verkeer de juiste route via de N194 te laten vol-
gen en sluipverkeer en overlast tegen te gaan. 
Bij het werkvak staan verkeersregelaars, maar 
ook op locaties langs de omleidingsroutes. 

Meer informatie en contact
Lees meer over de werkzaamheden en omleidings-
routes op www.infoN243.nl. Weggebruikers en 
omwonenden met vragen over de werkzaamheden 
kunnen terecht bij Leontien Benders, omgevings-
manager van Boskalis via (06) 57 43 69 13 of via 
N243omgeving@boskalis.com. Met andere vragen 
kunnen weggebruikers en bewoners terecht bij het 
Servicepunt van de provincie via (0800) 0200 600 
(gratis) of via infoN243@noord-holland.nl.    

Twintig vrijwilligers van duurzaamheidsplatform Koggenland Energie Neutraal (KEN) zijn 
opgeleid tot energiecoach. De energiecoaches geven gratis advies aan inwoners om de woning 
energiezuinig te maken. Een energiezuinige woning zorgt voor een lagere energierekening, 
meer wooncomfort en minder uitstoot van CO2.

Met ingang van 1 januari 2023 is de gemeente Koggenland, naast wegen binnen de bebouwde kom, 
ook verantwoordelijk voor het beheer van de wegen buiten de bebouwde kom. Hoogheemraad-
schap Hollands Noorderkwartier heeft haar wegen overgedragen aan de gemeente. Met alles 
wat daarbij hoort, zoals in Koggenland 5583 bomen, 47 bruggen, 1308 lichtpunten, 467 kolken en 
maar liefst 742.950 vierkante meter berm. 

Van 9 januari tot eind april is de Middenweg (N243) afgesloten voor doorgaand verkeer tussen de 
rotonde bij de Middenweg (N509) en Braken (N194) bij Avenhorn. In opdracht van de provincie 
Noord-Holland doet aannemer Boskalis groot onderhoud en aanpassingen aan dit deel van de N243. 
Het fietspad en de rijbaan worden vernieuwd en de kruising bij Kathoek wordt vervangen door 
een rotonde. Tijdens de werkzaamheden wordt het doorgaande auto- en fietsverkeer omgeleid.  

˄   Links: de kinderen telden de stemmen, onder leiding van kinderburgemeester Roan Klaver en wethouder Bart Krijnen. Rechts: het gekozen ontwerp.

˄   Ontwerp van de rotonde bij Kathoek.



Info
Raadsvergaderingen
De eerstvolgende raadsvergadering vindt plaats op 6 februari. 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 15 juni. Voor meer informati e 
kunt u contact opnemen met Michel Haakman van de afdeling Wonen & Ondernemen 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 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 Storingen drukriolering:  (0229) 54 34 34
Zorgteam Koggenland:  (0229) 54 83 70 HVC inzamelingen:  (0800) 0700
Meldpunt Koggenland:  (0229) 54 83 00

Afspraak maken 
De gemeente Koggenland werkt alleen op afspraak, ook voor het loket Burgerzaken. Maak 
een afspraak via www.koggenland.nl/afspraak of bel (0229) 54 84 00.

Openingsti jden
 Maandag  09:00 - 19:00 uur Donderdag  09:00 - 19:00 uur
 Dinsdag 09:00 - 16:30 uur Vrijdag gesloten
 Woensdag 09:00 - 16:30 uur

Telefonische bereikbaarheid
Maandag 08:30 - 19:00 uur Donderdag 08:30 - 19:00 uur
Dinsdag 08:30 - 16:30 uur Vrijdag  08:30 -  12:00 uur
Woensdag  08:30 - 16:30 uur

Offi  ciële publicati es 4 januari 2023

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

Publicati e tot verkeersbesluit
Dat zij heeft  besloten om een tonnagebeperking in te stellen van 3,5 ton op de kade van de 
Jaagweg in Avenhorn. Dit besluit is gepubliceerd op de website 
www.offi  cielebekendmakingen.nl/gemeenteblad

Ontvangen aanvragen voor een omgevingsvergunning
Zaaknummer Acti viteiten Perceel
Z2022-00000221   bouwen woning Dorpsweg 103, Hensbroek
Z2022-00000226 plaatsen dakkapel Kelderswerf 75, Obdam
Z2022-00000235 plaatsen dakkapel Dokter Bloemstraat 26, Spierdijk
Z2022-00000246 plaatsen dakkapel Overtoom 20, Zuidermeer
Z2022-00000262 plaatsen dakkapel Ariens 23, Avenhorn
Deze aanvragen zijn ontvangen, er kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
Zaaknummer Acti viteiten Perceel
2022-001853 bouwen bedrijfspand Wieder 23A, De Goorn
Z2022-00000011 renoveren woning Dorpsstraat 243, Obdam
2022-002249 uitbreiden woning Westeinde 269A, Berkhout
Z2022-00000027 slopen woning en plaatsen 
 ti jdelijkewoonunit Dorpsweg 103, Hensbroek 
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Kennisgeving

Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders 
van de gemeente Koggenland bekend dat zij een aanvraag om een vergunning ingevolge de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft  ontvangen.

De aanvraag betreft  het asfalteren van een bestaand onverhard pad t.b.v. het beheer van 
de oeverdijk. De aanvraag is onderdeel van het project van provinciaal belang, Versterking 
Markermeerdijken.

Ontvangstdatum aanvraag: 9 december 2022
Aanvrager: Unie van Marken V.O.F.
Zaaknummer: 11732953

Deze bekendmaking is niet meer dan een mededeling. U kunt de aanvraag en bijbehorende 
stukken nog niet inzien. Ook kunt u nog geen zienswijze of bezwaar indienen. Dit kan pas als 
wij een besluit nemen op de aanvraag. Dit besluit maken wij dan ook bekend. Dan zullen wij 
ook de bij het besluit behorende stukken publiceren.

Heeft  u een vraag over deze procedure, dan kunt u gebruik maken van het contactf ormulier 
op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.

Nieuwe woningen Obdam 
worden razendsnel gebouwd

Aan het dubbelspoor in Obdam verschijnen in 
rap tempo achtti  en energieneutrale, betaalbare 
starterswoningen. De woningen worden 
‘gevelklaar’ aangevoerd en vervolgens op de 
bouwplaats gemonteerd. Door deze manier van 
werken worden ti jd, kosten en energie 
bespaard. Binnen twee maanden zijn alle 
woningen wind- en waterdicht en over niet al 
te lange ti jd kunnen de huizen bewoond 
worden.

Wethouder Rosalien van Dolder en directeur 
Jan Pieter Konijn van de Toekomstgroep 

Project Buurtgezinnen succesvol 
Overbelaste gezinnen kunnen ook dit jaar hulp 
krijgen via het project Buurtgezinnen. Dit 
project koppelt gezinnen die een steuntje in de 
rug kunnen gebruiken  aan gezinnen (uit de 
buurt) die ondersteuning willen bieden. In 2020 
is de gemeente Koggenland gestart met een 
tweejarige pilot. Vanwege de positi eve resul-
taten wordt het project in 2023 voortgezet. 

Soms raakt een gezin door omstandigheden 
ti jdelijk overbelast. Bijvoorbeeld door ziekte, 
opvoedproblemen of een beperking bij een 

ouder of kind. Met behulp van een gezin uit de 
buurt, dat één of enkele dagdelen per week de 
zorg voor het kind op zich neemt, kunnen kinde-
ren toch thuis opgroeien. In Koggenland zijn er 
inmiddels twinti g kinderen die ondersteuning 
ontvangen van  een buurtgezin. 

Kijk voor meer informati e over Buurtgezinnen 
op www.buurtgezinnen.nl of neem contact op 
met de lokale coördinator Corina Arends via 
(06) 40 86 89 86 of 
corina@buurtgezinnen.nl.  
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˄   Wethouder Rosalien van Dolder en directeur Jan Pieter Konijn van de Toekomstgroep hieven het 
glas op het voorspoedige verloop van het unieke woningbouwproject in Obdam.

bezochten de bouwplaats op 20 december. 
Daar ontvingen zij de toekomsti ge bewoners 
met wie ze spraken over het unieke woning-
bouwproject. Wethouder Van Dolder: ‘Het is 
indrukwekkend om te zien hoe snel hier 
achtti  en nieuwe woningen worden gebouwd. 
Moderne, energieneutrale starterswoningen, 
waar de toekomsti ge bewoners nu al heel trots 
op zijn, en wij als gemeente ook.’ 

Kijk voor meer informati e over woningbouw in 
Koggenland op 
www.koggenland.nl/nieuwbouwprojecten.  


