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Verbinding
Beste inwoners van Koggenland,

Onlangs peilde de GGD Hollands Noorden 
voor de zesde keer hoe inwoners van 
Noord-Holland Noord de gevolgen van 
de coronacrisis ervaren. Ten opzichte van 
juli 2021 zijn er meer zorgen om de 
omvang en gevolgen van de corona-uit-
braak. Twee derde van de deelnemers 
maakt zich zorgen over hun gezondheid 
en om tweedeling in de maatschappij.

Dit is een somber, maar voor velen van 
ons een herkenbaar beeld. Dit beeld 
maakt deze jaarwisseling anders dan die 
van vorig jaar. Ook vorig jaar zaten we in 
lockdown en hadden we te maken met 
een ongekende inperking van onze vrij-
heden. Het leven in al zijn facetten kreeg 
een andere kleur. Maar wat hoopten we 
vorig jaar nog dat we met de vaccinaties 
de pandemie de baas zouden zijn! Inmid-
dels zijn we een jaar verder en is de situ-
atie helaas opnieuw zorgelijk. De huidige 
lockdown moet ervoor zorgen dat er 
voldoende tijd is om iedereen te booste-
ren, voordat Omikron de zorg overspoelt. 
Wij komen er meer en meer achter dat 
we nog een lange tijd rekening moeten 
houden met deze pandemie. En dat is 
een enorme uitdaging voor het onder-
wijs, de zorg, onze ondernemers, onze 
verenigingen, kinderen én ons allemaal 
persoonlijk. 

Deze tijd vraagt daarom om verbinding, 
juist nu spanningen en zorgen oplopen 
en we verschillen ervaren. Het is lastig, er 
zijn veel verschillende belangen die met 
elkaar op gespannen voet staan. Te vaak 
lijkt de zachte stem van het midden, te 
verstommen door het kabaal van de 
uitersten. De afweging tussen de fysieke 
gezondheid van kwetsbaren en de men-
tale gezondheid van onze jeugd is een 
groot dilemma. Maar door die verschillen 

te blijven en naar ieders stem te luiste-
ren, komen we verder en zullen we 
creatieve oplossingen vinden. Dat was zo 
en dat zal zo blijven.

Het is fijn wonen en werken in Koggen-
land, laten we dat koesteren. Om onze 
fijne leefomgeving te behouden en 
ervoor te zorgen dat onze kinderen en 
kleinkinderen hier een toekomst kunnen 
vinden, moeten we blijven samenwer-
ken. Niet alleen binnen de grenzen van 
onze gemeente, maar ook met onze 
buurgemeenten en de provincie. Dat 
doen we heel goed in het Pact van West-
friesland en dat werpt zijn vruchten af. 
Door slim samen te werken kunnen we 
als gemeente onze dienstverlening aan u 
optimaliseren en de kracht van de 
gemeente verder versterken. Onze ge-
meente staat er goed voor: de financiële 
huishouding is op orde en de organisatie 
is op de toekomst voorbereid. Op het 
terrein van openbare orde en veiligheid 
kunnen we rekenen op uitstekende sa-
menwerking met politie en gemeenten 
in onze Veiligheidsregio. Dat is hard 
nodig om ondermijning tegen te gaan en 
om ervoor te zorgen dat jongeren weer-
baar zijn tegen verleidingen van de 
criminaliteit. Als lid van de regionale 
stuurgroep ondermijning en bestuurlijk 
ambassadeur van het project ‘Criminele 
aanwas’ zet ik mij hier vol voor in.

Beste Koggenlanders, ik wens u allen van 
harte een heel mooi en gezond 2022. Ik 
hoop dat u ondanks alle onzekerheid net 
als ik met vertrouwen kijkt naar het jaar 
dat voor ons ligt. Laten we elkaar vast-
houden en naar elkaar blijven luisteren. 
Zo blijven we verbonden en kunnen we 
samenwerken aan de uitdagingen die 
voor ons liggen. 

Koggenland kort

Gemeentehuis op 
vrijdag gesloten

Met ingang van 1 januari 2022 is het 
gemeentehuis iedere vrijdag gesloten 
voor inwoners en andere bezoekers. 
De gemeente is op vrijdagen wel 
telefonisch bereikbaar tussen 9.00 en 
12.00 uur via (0229) 54 84 00.

Op dinsdag 11 januari 2021 deelt 
burgemeester Bonsen om 19.00 uur via 
Facebook live haar nieuwjaarswens voor 
2022 met inwoners. Ze doet dit vanaf 
het gemeentelijke facebookaccount, 
www.facebook.com/koggenland. 

Inwoners zonder eigen facebookaccount 
kunnen via dit openbare account van de 
gemeente ook de digitale nieuwsjaars-
ontmoeting bijwonen. Een eigen account 
aanmaken is hiervoor niet nodig. 

Bekendmaking vrijwilliger-, sporter- 
en jongere van het jaar
Naast de nieuwjaarswensen en speech 
van de burgemeester, reiken de wethou-
ders Bijman en Van Dolder die avond de 
prijzen uit voor de sporter-, vrijwilliger- 
en jongere van het jaar. 

Digitale nieuwjaarsontmoeting op 11 januari

Vragen stellen en reageren
Via chat is het mogelijkheid om live 
vragen te stellen aan het college, of een 

reactie te sturen en zo bijvoorbeeld de 
winnaars van de prijzen te feliciteren.  

te zien, te luisteren naar een ander, niet 
te oordelen en begrip voor elkaar op te 
brengen kunnen we elkaar blijven vinden. 

Als gemeente vinden we het belangrijk 
om naar uw stem te luisteren, ook in dit 
nieuwe jaar. Bijvoorbeeld als u op 16 
maart stemt voor de nieuwe gemeente-
raad, deelneemt aan ons inwonerpanel 
‘Koggenland Spreekt’, of uw mening met 
ons deelt over projecten in uw directe 
omgeving. Wij gaan hier in 2022 volop 
mee door en werken aan nog meer mo-
gelijkheden om u als inwoner te betrek-
ken bij keuzes die wij moeten maken. De 
betrokkenheid van inwoners is een groot 
goed en iets waar Koggenland sterk in is. 
We hebben samen al fantastische dingen 
tot stand gebracht door de koppen bij 
elkaar te steken, met de voeten in de klei 
en de handen uit de mouwen. Een mooi 
voorbeeld hiervan zijn de vele doe-teams 
die actief zijn om hun dorp vitaal te hou-
den. Zo heb ik de Koggenlanders leren 
kennen. En daarom ga ik met een posi-
tief gevoel het nieuwe jaar in. Veel is 
onzeker, daar kunnen we niet omheen. 
Maar door goed met elkaar in verbinding Uw burgemeester Monique Bonsen

Kerstboominzameling
Op woensdag 12 januari vindt de jaar-
lijkse kerstboominzameling plaats. Er 
zijn tien inleverpunten in de gemeen-
te waar mensen hun boom die dag 
naartoe kunnen brengen. Inwoners 
die 25 of meer bomen hebben, kun-
nen deze laten ophalen door de ge-
meente. Voor iedere ingeleverde 
boom betaalt de gemeente een ver-
goeding van € 0,50. Alleen bomen 
zonder spijkers en schroeven in de 
stam worden ingenomen. Kijk voor 
meer informatie op www.koggenland.
nl/kerstboom. Hier zijn onder andere 
de inleverlocaties te vinden.

Bijeenkomst ‘Omgaan 
met kwetsbare 
buurtbewoners’

Op 18 januari organiseert de gemeen-
te de online bijeenkomst ‘Omgaan 
met kwetsbare buurtbewoners’, in sa-
menwerking met MIND, een landelijk 
platform voor psychische gezondheid. 
De bijeenkomst wordt georganiseerd 
voor inwoners van Obdam die willen 
leren hoe ze om kunnen gaan met bu-
ren met een psychische aandoening. 
Steeds meer mensen met een psychi-
sche aandoening wonen niet in een 
instelling, maar zelfstandig thuis (met 
begeleiding). Deze mensen gedragen 
zich soms anders, wat kan leiden tot 
een moeilijke omgang. Tijdens de bij-
eenkomst geven (ervarings)deskundi-
gen praktische tips en informatie. De 
bijeenkomst vindt plaats op 18 januari 
van 18.30 tot 21.00 uur. 

Aanmelden kan via 
info@koggenland.nl of (0229) 548400. 
Inwoners uit andere dorpen, die inte-
resse hebben in een bijeenkomst over 
dit onderwerp, kunnen dat via deze 
weg aangeven. 

Voor vragen over de bijeenkomst 
kunt u terecht bij Anne Spruijt via 
a.spruijt@netwerkhoorn.nl.



Vrijwillige chauffeurs 
helpen met vervoer
Vanaf 1 januari staan de vrijwilligers van 
Stichting Help een Handje klaar voor alle 
inwoners van Koggenland die niet zelf-
standig kunnen reizen. De vrijwilligers 
helpen bijvoorbeeld als iemand een 
bezoek moet brengen aan de tandarts, 
het ziekenhuis of een GGD-priklocatie.

Stichting Help een Handje was tot voor 
kort vooral actief in Obdam, waar vrijwil-
ligers onder meer bezoekjes brengen aan 
ouderen en helpen met het vervoer. 
Wethouder Bijman heeft de stichting 
gevraagd de vervoersdiensten uit te 
breiden naar de rest van de gemeente. 
Met ingang van 1 januari zijn er tien 
extra vrijwilligers geworven, die de inwo-
ners van alle dorpen kunnen helpen als 
zij vervoer nodig hebben. De stichting 
wordt bijgestaan door Vrijwilligerspunt 
Westfriesland.

Goede oplossing
“Niet al onze inwoners beschikken over 
eigen vervoer of de mogelijkheid gebruik 
te maken van het openbaar vervoer,” 
licht wethouder Bijman toe. “In Obdam 
werden mensen al geholpen door de 
vrijwillige chauffeurs van Stichting Help 
een Handje. Dat werkt al heel lang heel 
goed. Daarom heb ik de stichting 
gevraagd ook in de andere dorpen te 
helpen. Met dit initiatief willen we ook 
inspelen op het plan van een aantal huis-
artsenpraktijken om samen te werken 
onder één dak. Hierdoor zal de behoefte 
aan vervoer toenemen. De inzet van 
vrijwilligers biedt een goede oplossing. 
Daarom ben ik ontzettend blij met de 
vrijwilligers die zich hebben aangemeld 
om te helpen.”

De mogelijkheden van generatiewonen
De gemeente Koggenland wil meer be-
kendheid geven aan de mogelijkheid om 
met meerdere generaties een woning te 
delen. Uit participatieonderzoek van de 
gemeente is gebleken dat een groot deel 
van de inwoners van Koggenland ruimere 
regels wenst voor mantelzorg- en genera-
tiewoningen. De gemeente wijst op de 
mogelijkheden die er binnen de huidige 
regels al zijn.  

Bij generatiewonen is sprake van het sa-
menwonen van één of meer generaties op 
één adres in één bestaande woning en/of 
in één bijbehorend bouwwerk op hetzelf-
de perceel. Onder deze generaties wordt 
verstaan: (over)grootouders, ouders, kin-
deren, kleinkinderen en broers en zussen.

De gemeente ontvangt regelmatig 
verzoeken van inwoners die in familiever-
band willen wonen, maar waar mogelijk 
sprake is van strijdigheid met het bestem-
mingsplan. Wanneer sprake is van mantel-
zorg, intensieve zorg of ondersteuning 
waarvan de behoefte kan worden aange-
toond met een verklaring van huisarts, is 
generatiewonen vergunningsvrij mogelijk. 
Ook in situaties waar deze zorgbehoefte 
er niet is, wil de gemeente haar inwoners 
de mogelijkheid bieden om met twee of 

meer generaties onder één dak te wonen, 
door de mogelijkheden van een genera-
tiewoning te onderzoeken.  

Om het (tijdelijk) afwijken van bestem-
mingsplannen mogelijk te maken, is een 
‘kleine buitenplanse omgevingsvergun-
ning’ nodig. Dat wordt ook wel een ‘krui-
melgeval’ genoemd. Voor het beoordelen 
van deze aanvragen hanteert de gemeen-
te Koggenland een aantal regels die hier-
onder worden beschreven. Eén bestaande 
woning en/of één daarbij behorend 
bouwwerk mag worden gebruikt ten be-
hoeve van het samenwonen van genera-
ties, mits:
1. de woning niet bouwkundig wordt ge-

splitst;
2. de samenwonende generaties daad-

werkelijk hun hoofdverblijf (ook vol-
gens de Basisregistratie Personen) op 
het desbetreffende adres hebben;

3. het karakter van de bestaande woning 
als hoofdgebouw behouden blijft;

4. het gebruik van bijbehorende bouw-
werken als verblijfsruimte in overeen-
stemming is met het bepaalde in het 
geldende Bouwbesluit;

5. geen extra huisnummer(s)/
postadres(sen) worden toegestaan;

6. er geen extra in-/uitrit als ontsluiting 

naar het perceel wordt gerealiseerd; 
7. het parkeren op eigen terrein plaats-

vindt;
8. er op het perceel niet meer dan één ex-

tra woonsituatie t.b.v. het generatie-
wonen ontstaat;

9. de situatie niet leidt tot ongewenste 
stedenbouwkundige situaties en on-
aanvaardbare situaties voor omwonen-
den. 

Iedere aanvraag die aan de hierboven ver-
melde criteria voldoet, wordt door de ge-
meente individueel beoordeeld. De aan-

Contact
Inwoners van Koggenland die gebruik 
willen maken van de diensten van Stich-
ting Help een Handje kunnen contact 
opnemen met een van de vervoerscoördi-
natoren.
- Inwoners uit Hensbroek, Obdam, 

Wogmeer en Spierdijk kunnen bellen 
met Nico de Hart op telefoonnummer 
(06) 57 07 84 74.

- Inwoners van de overige dorpen kun-
nen Olga Lemminga bellen op tele-
foonnummer (072) 50 21 906.

Een handje helpen?
Mensen die willen helpen als vrijwilliger 
zijn meer dan welkom. De stichting is 
met name op zoek naar vrijwilligers uit 
Zuidermeer, Grosthuizen, Berkhout en 
Oudendijk. Aanmelden kan bij Hans 
Knijn via h.knijn@quicknet.nl of tele-
foonnummer (06) 22 52 32 43, onder 
vermelding van naam, adres en telefoon-
nummer. Chauffeurs ontvangen een 
kilometervergoeding.

vraag voor een omgevingsvergunning kan 
worden ingediend bij het Omgevingsloket 
Online (OLO) www.omgevingsloket.nl.

Kijk voor meer informatie op 
www.koggenland.nl/generatiewonen. 
Geïnteresseerden die willen weten of een 
aanvraag voor generatiewonen kans van 
slagen heeft kunnen via deze link ook 
een vooroverleg aanvragen. Neem voor 
verdere vragen contact op met de afde-
ling Wonen & Ondernemen via telefoon-
nummer (0229) 54 84 00 of mail naar 
bouwenenmilieu@koggenland.nl.
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Programma

01: 
10x (senioren)appartement in 
urban villa van 3 bouwlagen

02:
10x rug-aan-rug 
starterswoningen

03:
19x rijwoning

04: 
4x 2^1 kap woning en 1x vrij-
staande woning

totaal aantal woningen: 44

totaal aantal parkeerplaatsen: 
66
(benodigd volgens norm: 66)

Voortgang vrijgekomen schoollocaties Het Veer
Op de vrijgekomen schoollocaties aan 
Het Veer te Avenhorn wil gemeente 
Koggenland een woningbouwplan 
realiseren. De gemeente heeft het voor-
nemen wijk te realiseren met verschillen-
de woningtypes, zowel koop- als huur-
woningen. 

Na de inloopavond van 13 oktober zijn er 
zo’n 80 reacties ontvangen van omwo-
nenden, belanghebbenden en geïnteres-
seerden van het nieuwbouwplan aan Het 
Veer. De reacties zijn gebundeld in een 
nota van beantwoording en is te vinden 
op www.koggenland.nl/nieuwbouw.

De vrijwillige chauffeurs van Stichting Help een Handje. Wethouder Win Bijman (in het 
midden) is een van de vrijwilligers.

Stedenbouwkundig plan
Er zijn vier stedenbouwkundige plannen 
voorgelegd aan geïnteresseerden, de 
voorkeur van de meerderheid ging uit 
naar variant 2b. Het college heeft dan 
ook besloten om deze variant verder uit 
te werken. 

Meer informatie
Informatie over de voortgang van dit 
project en een weergave van steden-
bouwkundig plan variant 2b is te vinden 
op www.koggenland.nl/nieuwbouw. 



Info en Agenda
Raadsvergaderingen
De eerstvolgende raadsvergadering is op 17 januari 2022. De vergadering is online 
te volgen via raad.koggenland.nl. Vanaf 7 januari zijn de vergaderstukken op die 
site te raadplegen.

Welstand
De komende (online) vergadering van de Welstandscommissie vindt plaats op 
13 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 vra-
gen? Iedere woensdag tussen 9.00 en 10.00 uur kunt u terecht bij het ondernemers-
spreekuur. 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 Burgerza-
ken. Maak een afspraak via www.koggenland.nl/afspraak of bel (0229) 54 84 00.

Openingstijden
  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 gesloten

  
Telefonische bereikbaarheid
  Maandag tot en met donderdag  09:00 - 16:30 uur
  Vrijdag  09:00 - 12:00 uur

Officiële publicaties         5 januari 2021 

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

Voornemen tot uitschrijving Basisregistratie Personen
Dat zij voornemens is om het bijhouden van adresgegevens van onderstaande persoon 
in deBasisadministratie Personen (BRP) op te schorten op grond van artikel 2.22 van de 
wet Basisadministratie Personen (Wet BRP). Uit onderzoek is naar voren gekomen dat 
de onderstaande persoon waarschijnlijk niet meer woonachtig is op het adres waar 
hij/zij in de BRP staat geregistreerd.

- C.G.M. Bibo Geboren op 18 september 1963

Deze persoon wordt verzocht zo spoedig mogelijk het nieuwe adres door te geven in 
de (nieuwe) woongemeente. Wanneer wij binnen vier weken geen reactie krijgen over 
de verblijfplaats van bovengenoemde, zien wij ons genoodzaakt om betrokkene uit te 
schrijven uit de BRP als ‘vertrokken: Land Onbekend’. Dit heeft tot gevolg dat de per-
soon niet meer als ingezetene van Nederland staat ingeschreven. Hierdoor kan het 
recht op overheidsvoorzieningen die afhankelijk zijn van de inschrijving in Nederland, 
zoals uitkeringen, kinderbijslag, pensioen e.d. komen te vervallen.

Aanhangwagen verwijderd
Vanwege de verkeersveiligheid is op 20 december 2021, ter hoogte van de Dorpsstraat 
in Obdam, een aanhangwagen zonder kenteken per direct van het fietspad verwij-
derd. Dit op grond van de artikelen 170 Wegenverkeerswet, 5:12a Algemene Plaatselij-
ke Verordening (APV), 125 Gemeentewet en 5:21 Algemene wet bestuursrecht. 
De aanhangwagen is opgeslagen op de gemeentewerf in Ursem. Tegen betaling van 
de kosten voor verwijdering en opslag kan de rechthebbende van de aanhangwagen 
deze weer ophalen. Hiervoor dient de rechthebbende zich te melden op het gemeen-
tehuis bij het taakveld Handhaving. Wanneer de rechthebbende zijn/haar aanhangwa-
gen niet binnen 13 weken na 20 december 2021 ophaalt, zal tot verkoop dan wel ver-
nietiging van de aanhangwagen worden overgegaan. 

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

Ontvangen aanvragen voor een omgevingsvergunning
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2021-001806 plaatsen dakkapellen voorgevel Amandelgaard 9 en 11, 
  De Goorn
2021-001829 vervangen/plaatsen nieuwe voorgevel Dwingel 13, De Goorn
2021-001830 aanleg 2 dammen met duikers Bobeldijk 102 (to), Berkhout 
2021-001866 plaatsen dakopbouw Zuid-Spierdijkerweg 64, 
  Spierdijk
2021-001867 plaatsen dakopbouw Zuid-Spierdijkerweg 65,
  Spierdijk
2021-001869 bouwen van een veranda Middeloo 24, Obdam
2021-001870 plaatsen dakopbouw Meerval 1, Avenhorn
2021-001871 realiseren van bijgebouw en serre Spierdijkerweg 85A, Spierdijk
 met zwembad    
2021-001872 wijzigen bedrijfsbestemming  West 11, Avenhorn
 naar wonen   

Een uitleg over ondersteunende 
software voor het maken van die 
kandidatenlijst en andere documenten is 
te vinden op www.koggenland.nl/
nieuws. Op die pagina is ook een 
overzicht gepubliceerd van de op een 
USB-stick in te leveren documenten. 
Op de website van de Kiesraad, 
www.kiesraad.nl is ook aanvullende 
informatie te vinden.

Voorinlevering kandidaatstelling
Om de inlevering van de 
kandidatenlijsten op 31 januari soepel te 
laten verlopen, kan er tussen 20 en 27 

januari 2022 een afspraak gemaakt 
worden om de kandidatenlijst en alle 
bijbehorende documenten te laten 
beoordelen op mogelijke verzuimen. 
De gemeente adviseert van deze 
mogelijkheid gebruik te maken, om te 
voorkomen dat er in de officiële 
procedure op 31 januari  vervelende 
situaties ontstaan. Voor de 
voorinlevering en het inleveren op de 
dag van de kandidaatstelling kan een 
afspraak gemaakt worden met 
Yvonne Verhagen. Zij is bereikbaar 
via (0229) 54 83 57 of 
y.verhagen@koggenland.nl.

Dag van de kandidaatstelling 
gemeenteraadsverkiezing 
Op maandag 31 januari 2022 is de dag van de kandidaatstelling voor de gemeente-
raadsverkiezing van 16 maart. Op die dag moeten politieke groeperingen tussen 
9.00 en 17.00 uur de kandidatenlijsten inleveren op het centraal stembureau, het 
gemeentehuis in De Goorn. De inleveraar die dat doet, dient bevoegd te zijn tot 
deelneming aan de gemeenteraadsverkiezing. De kandidaatlijsten worden op het 
centrale stembureau persoonlijk in ontvangst genomen. Hiervoor moet vooraf een 
afspraak gemaakt worden.

2021-001893 bouwen generatiewoning Uitgang 1B, Ursem
2021-001894  uitbreiden landbouwschuur Mijzerdijk 6A, Ursem
2021-001929 uitbreiding woning/vervangen  Lange Weide 55, Ursem
 bestaande schuur 
    
Deze aanvragen zijn ontvangen, er kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2021-001352 bouwen van een facilitair gebouw  Lijsbeth Tijsweg 7 te Berkhout 
 op het Park Westerkogge
2021-001373 verbreden van een inrit Braken 15, Obdam
2021-001380 intern aanpassen van bedrijfsruimten Walingsdijk 133, Avenhorn
 naar appartementen in
 bestaande stolpboerderij     
2021-001514 wijzigen van de voorgevel Jaagweg 6, Avenhorn
2021-001829 vervangen / plaatsen van nieuwe   Dwingel 13 in De Goorn
 voorgevel 
2021-001429 realiseren van een dakopbouw Overtoom 28,  Zuidermeer
2021-001701 bouwen van een overkapping Wogmeer 48, Hensbroek
2021-001751 verbouwen van een woning Dorpsstraat 238,  Obdam

Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Huisnummers:
Burgemeester en Wethouders hebben besloten de volgende huisnummers vast te 
stellen:

Document   Datum Adres Gebruiksfunctie
D21.012929  14-12-2021 Poel 24, 1713 GL te Obdam  Industriefunctie
D21.013039   20-12-2021 Kerkweg 9a-228 te Hensbroek Logiesfunctie

Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar


