
Activiteiten tijdens de Week van de 
Ontmoeting                                    p. 2

Editie 20  30 september 2021

Maak voordelig kennis met het sportaan-
bod in Koggenland        p. 2

Ontmoeting 
gedecoreerden 

Gemeente stapt over op duurzame diesel
De dieselvoertuigen en –machines van 
de gemeente Koggenland zijn overge-
stapt op de nieuwe dieselsoort HVO100. 
Dit is de duurzaamste dieselbrandstof 
van dit moment. De brandstof wordt ge-
maakt van afgewerkte plantaardige oli-
en en restafval, zoals dierlijke vetten. 
Hierdoor is HVO100 volledig hernieuw-
baar, fossielvrij en heeft het een zeer 
lage CO2-uitstoot.

Buitendienstcoördinator Okko de Haas 
vertelt dat hij op de nieuwe brandstof-
soort stuitte toen hij voor de buiten-
dienst een nieuwe werkauto wilde aan-
schaffen. ‘Eén keer per jaar laten we alle 
machines controleren en kijken we welke 
aan vervanging toe zijn. Toen bleek dat 
we de werkauto moesten vervangen ben 
ik op zoek gegaan naar een werkauto die 
op elektra rijdt. We hebben al een elek-
trische bedrijfswagen en willen zoveel 
mogelijk overstappen op duurzame au-
to’s en machines.’

Grote aanhangers
Een elektrische auto bleek in dit geval 
echter geen optie, zegt De Haas. ‘Wij ge-
bruiken grote aanhangers voor het ver-

voer van machines en materieel. Er zijn 
nog geen elektrische auto’s die dat ge-
wicht kunnen trekken.’ De Haas ging op 
zoek naar een andere manier om te ver-
duurzamen. ‘Diesel staat natuurlijk niet 

bekend als de schoonste brandstof, dus 
ik heb bij dealers nagevraagd of er een 
alternatief is. Toen kwamen we uit bij de 
HVO100.’

Biologisch afbreekbaar
De HVO-diesel biedt grote voordelen op 
het gebied van duurzaamheid. Zo is de 
CO2-uitstoot 80 tot 90 procent lager dan 
bij ‘normale’ diesel. En ook de uitstoot 
van andere schadelijke stoffen zoals zwa-
vel, roet en fijnstof is veel lager. Boven-
dien is de brandstof vrijwel geurloos en 
volledig biologisch afbreekbaar. Inmid-
dels gebruikt 98 procent van de dieselau-
to’s en -machines van de gemeente de 
nieuwe brandstof. Ook de nieuwe werk-
auto, die in januari wordt geleverd. De 
Haas: ‘Bij de buitendienst gebruiken we 
op jaarbasis ongeveer 13.000 liter diesel. 
Als grootverbruiker zijn we erg blij dat 
we in bijna al onze auto’s en machines 
gebruik kunnen maken van deze duurza-
me brandstof.’

Afgelopen week ontvingen burgemees-
ter en wethouders gedecoreerden uit de 
gemeente. De traditie om elkaar op Ko-
ningsdag te ontmoeten kon dit jaar niet 
doorgaan. 'Nu we elkaar wel persoonlijk 
konden ontmoeten, in kleine groepjes en 
op meerdere dagen, was dat toch wel 
heel bijzonder,’ zegt burgemeester Mo-
nique Bonsen. ‘Voor mij was het een 
hele fijne gelegenheid om inwoners die 
zoveel betekenen voor onze gemeen-
schap te ontmoeten. Verhalen delen, er-
varingen uitwisselen en elkaar leren ken-
nen, ik heb er ontzettend van genoten.'

Gluren bij duurzame buren
Van 8 tot en met 15 oktober organise-
ren de Westfriese gemeenten het eve-
nement Gluren bij duurzame buren. 
Geïnteresseerden kunnen digitaal bin-
nenkijken bij duurzame inwoners uit 
de regio. Zo kunnen zij ontdekken hoe 
het is om energiezuinig, duurzaam of 
zelfs aardgasvrij te wonen. Zeven huis-
eigenaren openen de deuren van hun 
duurzaam verbouwde woning en doen 
hun verhaal. De groene reporter Chris 
Wobben neemt de kijker mee op pad.

Het evenement
Gluren bij duurzame buren is een digi-
tale versie van de duurzame huizenrou-
te. Groene reporter Chris Wobben be-
zoekt de woningen en via het 
beeldscherm gluurt de kijker mee. De 
inwoner vertelt over de keuzes die hij 
heeft gemaakt. Daarbij deelt hij dilem-
ma's, tips en trucs. Na de rondleiding 
kan de kijker vragen stellen aan de in-
woners en een onafhankelijk energie-
adviseur van het Duurzaam Bouwloket. 

Duurzaam wonen
Wat is duurzaam wonen? En welke mo-
gelijkheden zijn er om de woning te 
verduurzamen? Deze en vele andere 
vragen worden beantwoord tijdens de 
livestreams. Sommige inwoners heb-
ben al flinke stappen gezet en wonen 
aardgasvrij of energieneutraal. Ande-

ren hebben een eerste maatregel getrof-
fen. Zoals het plaatsen van zonnepane-
len, overstappen op inductie-koken of 
het isoleren van de spouw. Deze verhalen 
delen zij met de kijker. Zodat deze bij-
leert, gemotiveerd raakt en wellicht ook 
zelf aan de slag gaat.

Meegluren
Iedereen kan van 8 tot en met 15 oktober 
dagelijks om 20.00 uur live meekijken. 

Geheel coronaproof, vanuit de eigen 
woonkamer. Iedere dag wordt een an-
dere gemeente bezocht. Aanmelden 
voor de livestreams kan via de site 
www.duurzaambouwloket.nl/gluren. 
Op deze site is ook informatie te vin-
den over de mobiele showroom van 
het Duurzaam Bouwloket. Deze staat 
op 13 en 15 oktober in Westfriesland. 
Inwoners kunnen hier terecht voor gra-
tis duurzaam advies op maat. 



Op 7 oktober organiseert de gemeente 
Koggenland een informatiebijeenkomst 
over de huisartsenzorg in Koggenland. 
Inwoners van Koggenland zijn vanaf 
19.00 uur uitgenodigd in het gemeente-
huis in De Goorn. 

De huisartsenpraktijken in Avenhorn, 
Berkhout, Spierdijk en Ursem hebben de 
wens om zich gezamenlijk in een pand te 
vestigen. De locatie van de voormalige 
Jozefschool aan de Dwingel is hiervoor in 
beeld. Wethouder Win Bijman: 'Tijdens 
de bijeenkomst licht ik toe waarom wij 

Informatiebijeenkomst huisartsenzorg
hier als gemeente positief tegenover 
staan. Voor inwoners kan het betekenen 
dat ze naar een ander dorp moeten voor 
de huisarts. Ik begrijp dat dit bij menig-
een niet goed valt. Maar als wethouder 
vind ik het nog belangrijker dat de huis-
artsenzorg gecontinueerd wordt, en dat 
lijkt niet op een andere manier te kun-
nen. Natuurlijk kijken we samen met in-
woners naar oplossingen, bijvoorbeeld 
voor vervoer.’

Huisartsen onder één dak 
Tijdens de bijeenkomst op 7 oktober zul-

len ook de huisartsen toelichten waarom 
zij actiever willen samenwerken en dat 
het liefst onder één dak doen. Het idee 
om samen te werken bestond al jaren, 
maar werd actueel door het opvolgings-
probleem in Berkhout. De huisartsen 
kunnen elkaar aanvullen als er zorg weg-
valt. Zo maakt de samenwerking het 
voortbestaan van zorg in de gemeente 
Koggenland mogelijk. 

Informatiebijeenkomst
De bijeenkomst van 7 oktober bestaat uit 
een plenair gedeelte, waarin wethouder 

Bijman aan het woord komt, evenals 
een huisarts. Daarna is er ruimte om 
met hen in gesprek te gaan. De bijeen-
komst start om 19.00 uur in het ge-
meentehuis en duurt tot uiterlijk 20.30 
uur. Geïnteresseerden kunnen zich aan-
melden bij Dieuw Schuijtemaker via 
(0229) 54 83 79 of d.schuijtemaker@
koggenland.nl.

De gemeente Koggenland organiseert 
diverse activiteiten voor jong en oud tij-
dens De Week van de Ontmoeting, die 
plaatsvindt van 1 tot en met 7 oktober. 
Het doel van de actie is het tegengaan 
van eenzaamheid. Iedereen kan hierbij 
helpen. Een steuntje in de rug van een 
familielid, vriend of buur kan veel bete-
kenen.

Wethouder Win Bijman: ‘Wij vinden het 
belangrijk dat alle inwoners, die dat wil-
len, zich verbonden voelen met de ge-
meenschap. Uit onderzoek blijkt dat on-
geveer een derde van onze inwoners zich 
regelmatig eenzaam voelt. Daarom orga-
niseren we De week van de Ontmoeting. 
Dit doen we samen met maatschappelij-
ke organisaties en verenigingen. Kent u 
iemand die eenzaamheid ervaart of hebt 
u een vermoeden? Dit is een mooie kans 
om samen deel te nemen aan een van de 
activiteiten.’

Tussen 1 en 7 oktober vinden in Koggen-
land de volgende activiteiten plaats in 

Activiteiten tijdens De Week 
van de Ontmoeting

het kader van De Week van de Ontmoe-
ting:
• Op vrijdag 1 oktober komt een pannen-
koekenkar langs in Berkhout en Ursem. 
Dit initiatief heet ‘’Effies buurten’’. De 
koffie en pannenkoeken staan klaar van 
10.00 tot 12.00 uur bij De Rustenburcht in 
Ursem en van 12.30 uur tot 14.00 uur bij 
De Berkenhof in Berkhout.
• Op maandag 4 oktober om 19.00 uur 
wordt er een Bingoavond georganiseerd 
door De Oever in Spierdijk. Inwoners 
kunnen zich aanmelden bij dhr. Blaauw, 
via tel. (0229) 56 18 27. Kosten zijn € 7,50, 
inclusief hapjes en drankjes. 
• Vrijwilligerspunt organiseert een work-
shop ‘In contact en vrijwilligerswerk’ op 
maandag 4 oktober in de kantine van 
S.C. Dynamo in Ursem. De workshop is 
van 13.00 tot 15.00 uur. Deze workshop 
wordt ook op dinsdag 5 oktober georga-
niseerd van 16.00 tot 17.30 uur in het 
Grand Café van Wijksteunpunt De Oever 
in Spierdijk. Inwoners kunnen zich aan-
melden via info@vrijwilligerspunt.com, 
of telefonisch bij Klaas-Jan Groot, via 

(0229) 21 64 99. 
• Op dinsdag 5 oktober van 19.00 tot 
21.00 uur is er een open gesprek over 
eenzaamheid, georganiseerd door RCO 
De Hoofdzaak. Deze bijeenkomst is on-
line. Meer informatie en aanmelden via 
www.koggenland.nl/deweekvandeont-
moeting. 
• Op woensdag 6 oktober vindt er een 
wandeling plaats door De Goorn. Deze 
wandeling is van 9.00 uur tot ongeveer 
10.00 uur en start vanaf het gezond-
heidscentrum in De Goorn. De wandeling 
wordt begeleid door beweegcoach Anne-
ke Koeckhoven. Wethouder Win Bijman 
is hier ook bij aanwezig. De entreekosten 
zijn 1 euro. Aanmelden is niet nodig.
• Op woensdag 6 oktober is er een wan-
deling door Obdam met burgemeester 
Bonsen. Het startpunt is het informatie-
bord aan het Burgermeester De Nijsplein, 
om 10.00 uur. Aanmelden is niet nodig.
• Op donderdag 7 oktober is er in Vijver-
state Avenhorn een Fiets-Fit programma. 
Het begint om 10.30 uur. Aanmelden bij 
dhr. Van Denderen, via 06 10 36 42 50. 
Belangstellenden moeten hun eigen fiets 
meenemen. 
• Bakkerij Het Boetje in Spierdijk organi-
seert rondleidingen met koffie, van vrij-
dag 1 tot en met donderdag 7 oktober, 
gedurende de hele dag. Aanmelden kan 
telefonisch, via 06 50 89 50 51. Vervoer 
kan geregeld worden door vrijwilligers 
van De Boet. Op woensdag 6 oktober 
rond 11.00 komt de wethouder Win Bij-
man langs voor een kopje koffie.
• Een presentatie over fietsveiligheid en 
een fiets-APK wordt op donderdag 14 
oktober van 10.00 tot 12.00 georgani-
seerd in Vijverstate Avenhorn. Inwoners 
kunnen zich aanmelden via Info@vijver-
state.nl. De eigen fiets moet worden 
meegenomen. 

Meer informatie over De Week van de 
Ontmoeting is te vinden op 
www.koggenland.nl/
deweekvandeontmoeting. 

Op 27 september is de gemeente Kog-
genland gestart met het project Jouw-
SportPas (JSP). Hierbij kunnen kinderen 
tot 13 jaar voordelig kennismaken met 
het sportaanbod in de gemeente. Ze 
hoeven niet direct lid te worden van een 
club maar kunnen voor een klein bedrag 
verschillende sporten proberen en zo er-
varen welke sport bij hen past.

Sportraad Koggenland heeft in samen-
werking met Team Sportservice alle 
sportaanbieders en - verenigingen uit de 

Voordelig kennismaken met sportaanbod Koggenland
gemeente gevraagd om leuke kennisma-
kingslessen te organiseren. Er is dus een 
groot aanbod. 

Deelnemers kunnen kiezen uit een of 
meerdere activiteiten op de website van 
Noord-Holland Actief. 

Per activiteit betalen zij een klein be-
drag. In de meeste gevallen is dat € 5. De 
lessen worden gegeven tussen de herfst- 
en de kerstvakantie. 

Aanmelden
Kinderen die het leuk vinden (nieuwe) 
sporten te ontdekken kunnen zich tot en 
met 6 oktober inschrijven op 
www.noordhollandactief.nl. 
Hierbij geldt: vol is vol.

Meer info?
Neem voor vragen of meer informatie 
contact op met Wouter Snoek, buurt-
sportcoach Koggenland via telefoonnum-
mer (0229) 28 77 06 of mail naar 
bsc@sportraadkoggenland.nl.

Aan het begin van dit schooljaar zijn 
de basisscholen De Ieveling, De 
Overhaal en peuterspeelzaal ’t Hum-
meltje verhuisd van Het Veer in 
Avenhorn naar het nieuwe kindcen-
trum De Droomgaard. De voormalige 
locatie aan Het Veer is hierdoor vrij-
gekomen. De gemeente werkt mo-
menteel aan een stedenbouwkundig 
plan voor de bouw van woningen op 
deze locatie. 

Om belangstellenden te informeren 
over deze mogelijke nieuwe invulling 
nodigt de gemeente hen uit voor een 
inloopavond. Deze vindt plaats op 
woensdag 13 oktober, van 19.00 tot 
20.30 uur, in het gemeentehuis in De 
Goorn. Aanmelden is niet nodig.

Tijdens de informatieavond staan er 
panelen met informatie over de plan-
nen. Bij elk paneel staat een steden-
bouwkundige of een medewerker 
van de gemeente. Deze beantwoordt 
vragen van de aanwezigen en verza-
melt eventuele suggesties. Ook 
wordt er informatie verstrekt over de 
planning van de sloop van de be-
staande panden. Na de inloopavond 
wordt de informatie over de plannen 
op www.koggenland.nl geplaatst. 
Vanaf dat moment krijgen mensen 
tot en met 17 oktober gelegenheid 
tot het stellen van vragen en het 
doen van suggesties.

Informatieavond 
voormalige 
schoollocaties 
Avenhorn
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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 perso-
nen 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 geko-
men dat de onderstaande personen waarschijnlijk niet meer woonachtig zijn op het 
adres waar zij in de BRP staan geregistreerd.
- D. Hendriks  Geboren op 16-02-1994
- J.N. Buitenkamp Geboren op 07-05-2017
- D.J. Buitenkamp Geboren op 19-07-2018
(De ouder(s)/verzorger(s) van) deze personen wordt verzocht zo spoedig mogelijk het nieu-
we 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. Hier-
door kan het recht op overheidsvoorzieningen die afhankelijk zijn van de inschrijving in Ne-
derland, zoals uitkeringen, kinderbijslag, pensioen e.d. komen te vervallen.

Ontvangen aanvragen voor een omgevingsvergunning
Zaaknummer  Activiteiten Perceel
2021-000943  verbreden van de uitrit 
  (reeds uitgevoerd) Fruittuin 2, De Goorn
2021-000944  het verbreden van de uitrit Dorpsvaart 23, De Goorn
2021-000946  het plaatsen van schutting 
  aan straatzijde Tuinderij 11, Ursem
2021-000950  verbreden oprit bij 
  de woning Dorpsvaart 25, De Goorn
2021-000972  plaatsen dakkapel Overdorpstraat 17, De Goorn
2021-000981  plaatsen overkapping Kerkweg 9A, kavel 468,   
   Hensbroek
2021-000982  verbreden oprit en plaatsen 
  erfafscheiding Dorpsvaart 27, De Goorn
2021-000984  plaatsen schuur Dorpsvaart 27, De Goorn
2021-000987  plaatsen schuur Dorpsweg 55, Hensbroek
2021-000956  verplaatsen inrit De Burg 5B, De Goorn
2021-000954  legaliseren poort in de 
  erfafscheiding Veilingweg 45, Avenhorn
Deze aanvragen zijn ontvangen, er kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
Zaaknummer   Activiteiten Perceel
2021-000706  plaatsen van een 
  informatiebord nabij Noorddijkerweg 9A  
   t/m T, Ursem 
2021-000920  verbreden van de oprit Dorpsvaart 21, De Goorn
2021-000646  veranderen van bijgebouw
  (berging) in generatiewoning Westeinde 236, Berkhout
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Geweigerde omgevingsvergunningen
Zaaknummer   Activiteiten Perceel
2021-000618  wijzigen van bestemming 
  kantoor naar woning Noorddijkerweg 32G, Ursem

Huisnummers:
Burgemeester en Wethouders hebben besloten de volgende huisnummers vast te 
stellen:
Document Datum Adres                                          Gebruiksfunctie 
D21.010330 3-9-2021 Verlaatsweg 50A                       woonfunctie 
D21.010546 10-9-2021 West 49C, D, F, G en H, 
  1633 JD Avenhorn             woonfunctie 
  West 49K t/m N, P en S, 
  1633 JD Avenhorn             woonfunctie 
  West 49E en 49R, 
  1633 JD Avenhorn                     kantoorfunctie 
D20.005081 10-9-2021 Venneweg 5, 
  1647 DP Berkhout                     woonfunctie 
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Rectificaties
Zaaknummer  Activiteiten Perceel
2021-000844  vergroten van een woning Dorpsstraat 173, Obdam

Deze zaak is in publicatienieuws van 2 september 2021 geplaatst onder 'Ontvangen 
aanvragen voor een omgevingsvergunning' met een onjuiste activiteit.

Dat moet zijn:
Zaaknummer  Activiteiten Perceel
2021-000844  veranderen van voor-  Dorpsstraat 173, Obdam
  en zijgevel
 
In publicatienieuws van 16 september 2021 onder 'Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning' waren de aanvragen m.b.t. de percelen Zuid-Spierdijkerweg 
32 en Dorpsvaart 21 niet volledig afgedrukt.

Dat moet zijn:
Zaaknummer  Activiteiten Perceel
2021-000919  vervangen van een schuur Zuid-Spierdijkerweg 32,   
   De Goorn
2021-000920  verbreden van de oprit Dorpsvaart 21, De Goorn

Raadsvergaderingen
De eerstvolgende raadsvergadering is op 4 oktober 2021. De vergadering is online 
te volgen via raad.koggenland.nl.

Welstand
De komende (online) vergadering van de Welstandscommissie vindt plaats op 7 
oktober. 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.

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 - 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

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

Door de coronamaatregelen zijn er on-
dernemers en inwoners die hun werk de 
afgelopen tijd niet of deels konden uit-
oefenen. Dit heeft geleid tot inkomens-
verlies. De Tijdelijke Ondersteuning 
Noodzakelijke Kosten (TONK) onder-
steunt mensen die noodzakelijke kosten 
daardoor niet meer kunnen betalen. De 

Tegemoetkoming bij inkomensverlies
maximale tegemoetkoming bedraagt€450 
per maand.
De TONK geldt van 1 januari tot 1 okto-
ber 2021 en kan met terugwerkende 
kracht worden aangevraagd. Aanvragen 
kunnen tot en met 31 oktober 2021 wor-
den ingediend. De hoogte van de tege-
moetkoming is afhankelijk van de speci-

fieke situatie. De TONK-uitkering kan 
worden aangevraagd voor de periode 
waarin ondersteuning nodig is. Dit hoeft 
dus niet de gehele periode van januari 
tot en met september te zijn.

Richtlijnen
Om in aanmerking te komen voor de 
TONK gelden de volgende richtlijnen:
• Het (gezins)inkomen is door de corona-
maatregelen met minimaal 30% gedaald;

• Het inkomen van de aanvrager komt niet 
boven 160% van de bijstandsnorm uit;
• Noodzakelijke woonkosten zoals de hy-
potheekrente, huur of kosten voor gas, wa-
ter en licht kunnen niet betaald worden.

Aanvragen
Het aanvraagformulier en verdere infor-
matie over de TONK is te vinden op 
www.koggenland.nl/tonk.


