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Burgemeester Bonsen officieel beëdigd

Koggenland kort

Nieuwe raadsgriffier 

Testen op corona

Expositie 75 vrijheid 

Op 7 september heeft de gemeente-
raad een nieuwe griffier beëdigd;  
mevrouw Reinette Kiès. Als griffier 
ondersteunt zij de gemeenteraad en 
helpt zij inwoners die willen inspreken 
bij de gemeenteraad. Mevrouw Kiès is 
bereikbaar via griffie@koggenland.nl 
of telefonisch via (0229) 54 84 00.

Iedereen met klachten kan zich laten 
testen op het coronavirus. Zo is ver-
spreiding van het virus te controleren 
en beschermen mensen elkaar. Een 
test aanvragen kan telefonisch, maar 
ook via www.coronatest.nl. Zo voor-
komt u wachttijd aan de telefoon, 
bent u sneller geholpen en kunt ook 
de uitslag digitaal inzien. 

De expositie is samengesteld door het 
Westfries Genootschap en de Koggen-
landse historische verenigingen uit  
Ursem, Obdam, Berkhout en Avenhorn. 
Ontroerende en pakkende verhalen 
uit de regio, tot 12 oktober te zien in 
het gemeentehuis. 

Woensdagavond 23 september is burgemeester Monique Bonsen in de raadzaal van 
het gemeentehuis beëdigd als burgemeester van de gemeente Koggenland. In het 
bijzijn van haar gezin, de gemeenteraad, het college en de commissaris van de Koning 
kreeg zij de ambtsketen omgehangen door haar echtgenoot Huub. 

Het was een uniek moment toen de bur-
gemeester de ambtsketen niet door loco-
burgemeester Bijman, maar door haar 
echtgenoot kreeg omgehangen. Vanwege 
corona en de verplichte afstand van 1,5 
meter kon het alleen op deze manier 
plaatsvinden. Ook bijzonder was de aan-
wezigheid van twee kinderen, Xiomara de 
Vries en Dalal Alnakshabandi, die eerder 
voor de profielschets beiden een tekening 
hadden gemaakt met wat zij belangrijk 
vinden voor een nieuwe burgemeester. 
De burgemeester ging hierover met Xio-
mara en Dalal in gesprek. De tekeningen 
werden ingelijst aangeboden voor op 
haar werkkamer.   

Beëdiging en toespraken 
Voordat de ceremoniële handelingen 
plaatsvonden werd de eed afgelegd. 
Deze werd afgenomen door de commis-
saris van de Koning Arthur van Dijk. Na-
dat beiden de akte hadden ondertekend, 
werd de burgemeester toegesproken 
door de commissaris. Vervolgens kwamen 
locoburgemeester Bijman, plaatsvervang- 
end voorzitter van de raad de heer  

Wijnker -die haar de voorzittershamer 
overhandigde- en voorzitter van de Ver-
trouwenscommissie mevrouw Van Dolder 
aan het woord. Nadat burgemeester 
Bonsen met de twee kinderen in gesprek 
was geweest, sprak burgemeester  
Nieuwenburg van de gemeente Hoorn, 
haar toe. Hij deed dit namens de West-
friese gemeenten en de Veiligheidsregio. 
Een verrassing voor burgemeester  
Bonsen was de persoonlijke speech van 
een van haar kinderen. Burgemeester 
Bonsen gaf in haar installatierede aan 
het een eer te vinden burgemeester van 
Koggenland te mogen zijn en erg naar 
dit moment te hebben toegeleefd.  
Verschillende keren heeft zij fietsend de 
gemeente verkend. Het weidse groene 
landschap in combinatie met de onderne-
mersgeest, het rijke verenigingsleven in 
de levendige dorpen spreken haar erg 
aan. Zij is dan ook blij dat zij en haar man 
op korte termijn in de gemeente komen 
wonen. Na haar installatierede pakte 
burgemeester Bonsen in haar nieuwe rol 
als voorzitter van de gemeenteraad de 
voorzittershamer en hamerde hiermee 

de buitengewone raadsvergadering af. 

Live uitzending 
Vanwege de coronamaatregelen was er 
die avond een beperkt aantal genodigden 
aanwezig en geen receptie. Belangstel-
lenden konden de buitengewone raads-
vergadering live volgen via de website 
van de raad. De buitengewone raadsver-
gadering terugkijken kan op:
raad.koggenland.nl

Kennismaken, digitaal en persoonlijk
Omdat het vanwege de coronamaatrege-
len niet mogelijk was na de installatie 
een receptie te organiseren, is er een  
video gemaakt waarin burgemeester 
Bonsen zich voorstelt. De video is te  
bekijken via www.youtube.com/gemeente-
Koggenland. Op die digitale manier kun-
nen inwoners haar beter leren kennen. In 
de video benadrukt zij ook nieuwsgierig 
te zijn naar wat inwoners haar willen  
vertellen. Zij vraagt dan ook, wanneer  
inwoners haar treffen, haar vooral aan te 
spreken en in gesprek te gaan. Dat waar-
deert zij enorm.

In gesprek gaan kan ook via de chat op 
Facebook. Op 24 september en 1 oktober 
zal zij tussen 20.00 en 21.00 uur via de 
Facebookpagina van de gemeente in  

gesprek gaan met inwoners. Ook reser-
veert zij de komende maanden in haar 
agenda tijd om in kleine gezelschappen, 
met inachtneming van de coronamaat- 
regelen, inwoners te ontmoeten.  
Inwoners die burgemeester Bonsen  
willen uitnodigen kunnen contact opnemen 
met het Bestuurssecretariaat via
bestuurssecretariaat@koggenland.nl.

De Westfriese gemeenten organiseren deze week ‘Gluren bij de duurzame buren’. Tot 
en met 26 september kunnen inwoners uit Westfriesland dagelijks digitaal binnen gluren 
bij zeven Westfriese huiseigenaren. Zij hebben hun woning duurzaam verbouwd en 
delen graag hun ervaringen.

Deze week gluren bij duurzame buren

Digitale variant ‘Westfriese duurzame 
open huizen dag’
‘Gluren bij de duurzame buren’ is een digi-
tale variant op de succesvolle ‘Westfriese 
duurzame open huizen dag’. De gemeenten 
willen ook dit jaar, rekening houdend met 
de coronamaatregelen, Westfriese huis-
eigenaren inspireren over de energie-
besparing- en verduurzamingskansen. Er 
zijn veel mogelijkheden om een woning 

te verduurzamen en toekomstbestendig 
te maken. Het is goed om te zien hoe  

anderen dat aanpakken, na de digitale 
rondleiding kunnen er live vragen gesteld 
worden aan de bewoners en de aanwezige 
experts van het Duurzaam Bouwloket. 

Meer informatie
‘Gluren bij de duurzame buren’ wordt  
georganiseerd door de Westfriese  
gemeenten samen met de Omgevingsdienst 
Noord-Holland Noord en het Duurzaam 
Bouwloket. Meer informatie over de  
woningen, aanmelden voor digitale 
rondleidingen of het later terugkijken 
van die rondleidingen kan via  
www.duurzaambouwloket.nl/gluren. 

Beeld uit de video die burgemeester Monique Bonsen maakte om zich voor te stellen aan de inwoners van Koggenland.



De Raad aan het woord

Karin van der Gaast, 

Gemeente Belangen Koggenland
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Karin van der Gaast
(Raadslid Gemeente 

Belangen Koggenland)

Van 1 tot en met 8 oktober is het de lan-
delijke Week tegen Eenzaamheid. Ook in 
Koggenland is er die week extra aan-
dacht voor het thema eenzaamheid. 
Wethouder Win Bijman heeft een inten-
tieverklaring getekend om eenzaamheid 
in Koggenland structureel aan te pakken.

“Ik vind het belangrijk dat we als gemeen-
te aandacht schenken aan dit thema, om-
dat we willen dat zo min mogelijk inwo-
ners eenzaam zijn,” zegt wethouder Win 
Bijman. “De ouderenbonden, kerkelijke 
organisaties en stichtingen zoals de Zon-
nebloem doen erg goed werk voor men-
sen die eenzaam zijn. Daar zijn we hen 
erg dankbaar voor. Maar zij richten zich 
vooral op ouderen, terwijl jongeren ook 
eenzaam kunnen zijn. Daarom gaan we 
ook proberen deze groep beter te berei-
ken en te helpen, hier zetten we bijvoor-
beeld de jongerenwerkers voor in.”

Maatjes
Tijdens de Week tegen Eenzaamheid 
vraagt de gemeente extra aandacht voor 
de vrijwilligers die beschikbaar zijn om 
hulp te bieden. Voor de coördinatie van 
vrijwilligerswerk werkt de gemeente sa-
men met Stichting Netwerk en Vrijwilli-
gerspunt Westfriesland. “In Koggenland 
zijn er veel vrijwilligers die graag willen 

Week tegen Eenzaamheid 

helpen, bijvoorbeeld door samen een 
wandeling te maken,” zegt opbouwwer-
ker Manuela de Man van de gemeente. 
“Dat kan eenmalig zijn, maar mensen 
kunnen ook vaste maatjes worden. Dat is 
het mooiste.”

Corona
Ook Wijkleercentrum Avenhorn zet vrij-
willigers in om hulp te bieden aan inwo-
ners die zich eenzaam voelen. De ge-
meente roept organisaties, verenigingen 

en stichtingen in de gemeente op om acti-
viteiten te organiseren voor eenzame in-
woners. Die eenzaamheid kan al langer 
bestaan, maar ook een gevolg zijn van de 
coronamaatregelen.

Informatie en hulp
Neem voor meer informatie over (hulp bij) 
eenzaamheid contact op met Manuela de 
Man van de afdeling Welzijn & Zorg via 
telefoonnummer (0229) 54 83 62 of mail 
naar m.deman@koggenland.nl.

In iedere editie van het Koggennieuws 
deelt een raadslid graag een per-
soonlijke visie of mening met de  
inwoners van de gemeente Koggen-
land. Deze standpunten of meningen 
komen niet noodzakelijkerwijs over-
een met die van de gemeenteraad, 
het college of de ambtelijke organi-
satie van de gemeente Koggenland. 

Tussen twee golven

We zitten tussen twee coronagolven 
in, zo vertellen de deskundigen ons. 
Ik ben amper bekomen van de eerste. 
Heel goed herinner ik mij die maan-
dagmorgen van 16 maart. Zoals altijd 
op maandag vergaderen we in de 
fractiekamer op het gemeentehuis. 
Rond 11.00 uur klopt de burgemeester 
op de deur en verzoekt ons om de 
vergadering te beëindigen en naar 
huis te gaan. ‘Iedereen werkt thuis 
en ook raadsleden mogen hier niet 
zijn’ is zijn boodschap. 

Het raadswerk komt stil te liggen. En 
dat terwijl je juist nu zoveel vragen 
hebt. Je wilt weten of bedrijven zich 
redden in Koggenland? Hoeveel 
mensen er werkloos zijn geworden 
en gedwongen thuis zitten? Vragen 
die je in normale situaties aan het 
college stelt, maar nu…? 

In plaats daarvan komen er webinars. 
Ik heb heel wat af ‘geZoomd’ en  
‘geTeamd’  boven in mijn kamertje 
voor de computer. Workshops over 
effectief online vergaderen, bijeen-
komsten over Veilig Thuis, over  
burgerparticipatie, over de Regionale 
Energie Strategie etc. Zo heb ik die 
strenge eerste Coronaperiode toch 
nog effectief kunnen gebruiken. 

Met spatschermen en looproutes in 
de raadzaal zijn we in september 
voorzichtig begonnen met vergaderen. 
Privé mag er gelukkig ook meer. 
Want geen kinderen en kleinkinderen 
zien, verjaardagen overslaan, diploma- 
uitreiking van de oudste kleinzoon 
via de computer volgen, ik vond het 
maar niks. Slikte ook bij ieder pijntje 
paracetamol om ieder mogelijk 
griepje te voorkomen. 

De Driehoek van Koggenland:  
burgemeester, griffier en gemeente-
secretaris wordt nieuw. Ook krijgen 
we een nieuwe wethouder. Het 
wordt een spannende periode!!

Wethouder Win Bijman heeft een intentieverklaring getekend om eenzaamheid in 

Koggenland structureel aan te pakken.

Sinds 1 september is de buurtbus-taxi gestart in de regio Noord-Holland Noord. De 
buurtbussen kunnen voorlopig nog niet rijden. Eerst moet uit landelijk onderzoek 
blijken welke voorzieningen in de buurtbus nodig zijn om verspreiding van het corona- 
virus tegen te gaan. Daarom rijdt de buurtbus-taxi tijdelijk als alternatief.

Tijdelijke vervanging voor buurtbus

De buurtbus-taxi rijdt vanaf 9.00 uur tussen 
de halten waar normaal gesproken de 
buurtbus rijdt. In Koggenland vervangt de 
buurtbus-taxi de Koggenhopper 409 
(Heerhugowaard - Ursem - Obdam) en de 
Westfries 417 (Obdam - Schagen - Heer-
hugowaard). Reizigers kunnen op de 
buurtbustrajecten een rit reserveren via 
het reserveringsnummer van Connexxion: 
088-3394800. De reservering dient één 
uur van tevoren geplaatst te worden. 
Daarbij kunnen reizigers aangeven bij welke 
halte ze willen instappen en bij welke 
halte ze willen uitstappen. De buurtbus-
taxi rijdt dus niet van deur tot deur.

Mondkapje verplicht
Voor de buurtbus-taxi geldt een vast tarief 
van 4 euro per persoon per rit, ongeacht 
de gereden afstand. Het taxibedrijf dat 
de buurtbus-taxi in opdracht van  
Connexxion rijdt, werkt volgens het corona- 
protocol van de taxibranche.  

Een niet-medisch mondkapje dragen is 
net als in het openbaar vervoer verplicht. 
De buurtbus-taxi is tijdelijk en vervalt  
zodra de buurtbussen weer rijden.

Kuchschermen 
Sinds half maart rijden de buurtbussen in 
Noord-Holland niet meer. Naast de afge-
nomen reizigersvraag aan het begin van 
de crisis, speelt ook dat de vrijwillige 
buurtbuschauffeurs vaak tot de risico-
groep behoren omdat veel van hen een 
hogere leeftijd hebben. Veel verenigin-
gen en vrijwilligers willen graag zo snel 
mogelijk weer aan de slag. Maar omdat 
de buurtbussen nog niet beschikken over 
een afscherming van de chauffeurs 
(kuchscherm) en ook geen achteringang 
hebben, kan het buurtbusvervoer nog 
niet verantwoord worden opgestart. 
 
Onderzoek
TNO heeft de werking van kuchschermen 

in buurtbussen (landelijk) onderzocht. 
De eerste onderzoeksresultaten gaven 
nog geen positieve uitkomst. Omdat 
buurtbussen veel kleiner zijn dan reguliere 
bussen en alleen aan de voorzijde een 
deur hebben, is de luchtcirculatie anders 
dan in een grote bus. Er wordt opnieuw 
onderzoek bij de buurtbussen uitgevoerd 
met aanvullende voorzieningen. Als de 
uitkomst van dit extra onderzoek positief 
is, voorziet Connexxion alle buurtbussen 
van de benodigde voorzieningen.

Dit voorjaar is de gemeente Koggenland 
gestart met een digitaal inwonerpanel. 
Via dat inwonerpanel wil de gemeente 
inwoners uitnodigen om op een makke-
lijke manier mee te denken over verschil-
lende onderwerpen. Op de oproep aan 
inwoners om aan dat panel deel te nemen, 
hebben ruim 800 inwoners gereageerd. 

Onderzoeksresultaten eerste onderzoek
In het eerste onderzoek is gevraagd over 
welk soort onderwerpen inwoners willen 

meedenken. Er is ook gevraagd wat de 
respondenten vinden van de manier waarop 
de gemeente hen nu betrekt bij belang-
rijke onderwerpen. 33% van de respon-
denten gaf aan daar (zeer) tevreden over 
te zijn. 46% staat daar neutraal in, 16% is 
(zeer) ontevreden en 5% heeft geen me-
ning. Deelnemers hebben ook aangege-
ven over welke onderwerpen zij mee wil-
len denken: wonen en woonomgeving 
(65%), natuur, milieu en duurzaamheid 
(57%) en verkeer en mobiliteit (55%). De 

volledige resultaten van dit onderzoek 
staan op www.koggenland.nl. De resul-
taten worden door de gemeente gebruikt 
om de manier waarop de gemeente in-
woners betrekt, verder te ontwikkelen. 

Deelnemen aan een volgend onderzoek
De gemeente Koggenland voert later dit 
jaar een nieuw onderzoek uit via het  
inwonerpanel Koggenland Spreekt. 
Aanmelden voor het inwonerpanel kan 
via www.koggenlandspreekt.nl. 

Eerste resultaten inwonerpanel Koggenland Spreekt
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Raadsvergaderingen
De eerstvolgende raadsvergadering is op 5 oktober. De vergadering is online te  
volgen via raad.koggenland.nl. 

Welstand
De vergaderingen van de Welstandscommissie zijn tot nader order uitgesteld in 
verband met het coronavirus. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Michel Haakman van de afdeling Wonen & Ondernemen via telefoonnummer 
(0229) 54 84 49.

Ondernemersspreekuur 
In verband met het coronavirus is het ondernemerspreekuur tot nader order  
uitgesteld.

Collecte      
27 september t/m 3 oktober 2020 Dierenbescherming
4 t/m 10 oktober   Nederlandse Brandwonden Stichting

Expositie gemeentehuis     
1 september t/m 12 oktober 2020 Expositie 75 vrijheid; samengesteld door   
     Westfries Genootschap en de 
     Koggenlandse historische verenigingen 

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. U kunt dit nummer ook bellen bij 
storingen aan huurwoningen van het Woningbedrijf. Telefonisch 24 uur per dag 
bereikbaar, ook in het weekend. Een melding maken kan ook via www.koggen-
land.nl/meldpunt. 

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.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

Info en Agenda

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

Ontvangen aanvragen voor een omgevingsvergunning
Zaaknummer Activiteiten  Perceel
2020-HZ-0453 gedeeltelijk vervangen van een schuur  Notengaard 15, De Goorn
2020-HZ-0454 verbouwen en vergroten van de woning Rustenburgerdijk 8, Ursem
2020-HZ-0455 plaatsen van een terrasoverkapping  Torenburg 3, Obdam
2020-HZ-0457 verbreden van de uitrit  De Veenhoop 7, Berkhout
2020-HZ-0461 plaatsen dakopbouw op de garage  Bosstraat 1, Obdam
2020-HZ-0462 bouwen woning  Dubbelspoor 9, Obdam
2020-HZ-0458 vernieuwen van het dak  Grosthuizen 119, Avenhorn
2020-HZ-0459 vervangen van de beschoeiing  Gaffel 8, De Goorn
2020-HZ-0463 bouwen van een woning  Singel 1, De Goorn
2020-HZ-0464 vervangen van oeverconstructie  Schermerringvaart thv 
   Rustenburg
2020-HZ-0465 bouwen van 37 woningen  Dorpsvaart, Wildbaan,
   Amandelgaard,
   Notengaard, Beeldentuin,  
   De Goorn 

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

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
Zaaknummer  Activiteiten  Perceel
2020-HZ-0394 vervangen/uitbreiden schuur  Kerkebuurt 209, Berkhout
2020-HZ-0401 verbouwen van de garage  Oosteinde 20, Berkhout
2020-HZ-0429 plaatsen veranda/overkapping  Beemsterboerstraat 25,   
   Berkhout
2020-HZ-0063 herbouwen schuur/aanbouwen serre  Horstenburgstraat 2, Obdam
       
2020-HZ-0407 plaatsen tuinhuis  Oosteinde 12, Berkhout
2020-HZ-0444 vervangen beschoeiing  Bobeldijk 102A, Berkhout  
2020-HZ-0313 vergroten woning en vestigen B&B  Westeinde 242, Berkhout 
2020-HZ-0403 plaatsen tuinberging  Bobeldijk 2, Berkhout 

Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Verleende omgevingsvergunningen van rechtswege
Zaaknummer  Activiteiten  Perceel
2020-HZ-0292 realiseren tijdelijke woonruimte in schuur De Kolk 2A, Ursem
 
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Verleende evenementenvergunningen
De afgelopen periode zijn de volgende vergunningen verleend:
Datum evenement Activiteiten  Locatie
11 oktober 2020 Paddenstoelwandeling  Obdam 

Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Voornemen tot uitschrijving Basisregistratie Personen 
Dat zij voornemens is om het bijhouden van adresgegevens van onderstaande personen 
in de Basisadministratie Personen (BRP) op te schorten op grond van artikel 2.22 van 
de wet Basisadministratie Personen (Wet BRP). Uit onderzoek is naar voren gekomen 
dat de onderstaande personen waarschijnlijk niet meer woonachtig zijn op het adres 
waar zij in de BRP staan geregistreerd.
 
- Sobczyk, Zbigniew Mariusz                      Geboren 05-08-1983
Deze personen wordt verzocht zo spoedig mogelijk het nieuwe adres door te geven in 
de (nieuwe) woongemeente. Wanneer wij binnen vier weken geen reactie krijgen over 
de verblijfplaats van bovengenoemden, zien wij ons genoodzaakt om betrokkenen uit 
te schrijven uit de BRP als ‘vertrokken: Land Onbekend’. Dit heeft tot gevolg dat de 
personen niet meer als ingezetenen van Nederland staan ingeschreven. Hierdoor  
kan het recht op overheidsvoorzieningen die afhankelijk zijn van de inschrijving in  
Nederland, zoals uitkeringen, kinderbijslag, pensioen e.d. komen te vervallen.

Bij de boteninlaat aan de Oost-Mijzen is door de gemeente een nieuwe aanlegsteiger 
geplaatst. Hierdoor is het voor het groeiende aantal mensen die Koggenland op het 
water willen beleven, weer goed mogelijk om gebruik te maken van de inlaatplaats. 

Nieuwe aanlegsteiger Oost-Mijzen gereed

2020 was een bijzonder jaar voor de wa-
terrecreatie. Er waren veel nieuwe ge-
bruikers op het water deze zomer. En de 
manier waarop er gerecreëerd wordt, is 
steeds diverser. Met bootjes, kano, sup of 
zwemmend, er is veel mogelijk.

Onderzoek waterrecreatie 
De Provincie Noord-Holland laat daarom 
onderzoek doen naar de ervaringen en 
veranderingen van gebruikers van het 
Noord-Hollands water. De provincie  
onderzoekt de activiteiten, wensen en 

tips van nieuwe én bestaande water- 
recreanten in Noord-Holland. Om op  
basis hiervan voorzieningen beter af te 
stemmen. Meer informatie over het  

onderzoek en de online vragenlijst voor 
deelname zijn te vinden op  
www.RondvraagNoordHolland.com


