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Koggenland stukje schoner na World Cleanup Day

Koggenland kort

Ook burgemeester Monique Bonsen en kinderburgemeester Amber Beentjes gingen 
eropuit om afval te rapen tijdens World Cleanup Day.

Op zaterdag 17 september was het World 
Cleanup Day. Over de hele wereld, in meer 
dan 180 landen, kwamen mensen in actie 
om zwerfafval op te ruimen. Ook in 
Koggenland gingen veel inwoners de 
straat op, gewapend met een afvalgrijper.  

Burgemeester Monique Bonsen en 
kinderburgemeester Amber Beentjes 
gingen samen aan de slag rondom het 
gemeentehuis. Daar visten ze onder 
andere blikjes en plastic verpakkingen uit 
het gras en de struiken. ‘We werken samen 
aan een schone gemeente en uiteindelijk 
aan een schonere wereld,’ zei 
burgemeester Bonsen met de afvalgrijper 
in de hand.

De jeugd
Bonsens jonge ambtsgenoot Amber 
Beentjes wilde laten zien dat ook kinderen 
en jongeren hun verantwoordelijkheid 
moeten nemen: ‘Ik vind dat kinderen en 
jongeren hun afval ook gewoon in de 
prullenbak moeten gooien. En als je toch 
zwerfafval op straat ziet liggen is het een 
kleine moeite om het op te ruimen.’ 
Bonsen is blij met de initiatieven van de 
jeugd: ‘Vanuit de kinderraad, met Amber 
als kinderburgemeester, komen er steeds 
meer initiatieven om bij te dragen aan een 
schonere gemeente. Ook scholen zetten 
zich in toenemende mate in voor een 
schone omgeving, net zoals veel inwoners.’ 

‘Koggenland behoort al tot de schoonste 
gemeenten in Nederland,’ vervolgt de 
burgemeester. ‘We scoren een 9,1 op de 
zwerfafvalindex. Maar uiteindelijk willen 
we naar een gemeente zonder zwerfafval. 
En hoewel opruimen belangrijk blijft, lost 
dit nooit al het zwerfafval op. Er moet 
gewoon geen afval op de grond worden 
gegooid. Er worden nog steeds veel 

peuken en blikjes gevonden. In peuken 
zitten giftige stoffen die echt heel erg 
schadelijk zijn voor de planten, dieren en 
natuur. Filters bevatten ook nog eens 
microplastics, die deels in de zee 
terechtkomen en daardoor bijdragen aan 
de plastic soep. Daarom gaan we in 
oktober een speciale campagne voeren om 
de hoeveelheid peuken op straat te 
verminderen.’

Meer blikjes op straat
Het aantal blikjes dat op straat belandt is 

met 20 procent toegenomen sinds de 
introductie van statiegeld op plastic flesjes. 
Volgens Bonsen is dit een zorgelijke 
ontwikkeling: ‘Dat blikjes erg schadelijk 
zijn, kan ik niet genoeg benadrukken. 
Afgelopen voorjaar hebben we niet voor 
niets campagne gevoerd om mensen op te 
roepen blikjes in de prullenbak te gooien. 
We zijn als gemeente echt op de goede 
weg en ik wil iedereen daarvoor bedanken. 
Maar er is nog steeds werk aan de winkel. 
Laten we er naar streven een gemeente 
zonder zwerfafval te worden.’

Energietoeslag voor lagere 
inkomens

HVC rijdt in oktober en november een 
‘snoeiroute’, waarbij het 
afvalverwerkingsbedrijf snoeiafval 
ophaalt bij mensen thuis. Inwoners 
kunnen uiterlijk één dag van tevoren een 
afspraak inplannen. Het opgehaalde 
snoeiafval wordt verwerkt tot 
hoogwaardige compost en groen gas.

Nu het najaar eraan komt maken veel 
mensen hun tuin winterklaar. Het 
snoeiafval dat daarbij vrijkomt kan goed 
hergebruikt worden, bijvoorbeeld voor het 
maken van compost of biogas. Daarom 
vraagt HVC inwoners van Koggenland het 
snoeiafval apart in te leveren. Inwoners 
zijn het hele jaar welkom om hun (grof) 
tuinafval in te leveren bij 
Afvalbrengstation Obdam (adres: 
Kwelder 10, Obdam) Dit afval kan gratis 
worden ingeleverd en er is geen limiet aan 
de hoeveelheid.

HVC haalt snoeiafval gratis op

Aanmelden voor snoeiroute
HVC rijdt op 12 oktober, 27 oktober, 9 
november en 24 november een snoeiroute. 
Inwoners die hun snoeiafval thuis willen 
laten ophalen, kunnen een afspraak maken 
in de HVC-app of via hvcgroep.nl/grofafval. 

Het kabinet heeft aangekondigd het 
bedrag van de eenmalige energietoe-
slag te verhogen van € 800 naar 
€ 1.300. Iedereen die de eenmalige 
energietoeslag van € 800 al heeft 
ontvangen, krijgt in oktober een na-
betaling van € 500. De ontvanger 
hoeft hier niets voor te doen.
Inwoners die nog geen energietoeslag 
hebben ontvangen, maar hier wel 
recht op hebben, kunnen een 
aanvraag indienen via 
www.koggenland.nl/energietoeslag- 
2022. Inwoners hebben recht op de 
energietoeslag van de gemeente 
Koggenland als zij in de gemeente 
Koggenland wonen, een geldig 
Nederlands identiteitsbewijs of een 
geldige verblijfsvergunning hebben 
en een inkomen dat niet hoger is dan 
120 procent van het sociaal minimum. 
Neem voor vragen contact op met het 
Zorgteam van de gemeente via (0229) 
54 83 70 van maandag tot en met vrij-
dag van 9.00 uur tot 12.00 uur of mail 
naar zorgteam@koggenland.nl.

Bloemen voor de bakker

Op donderdag 22 september ging 
burgemeester Monique Bonsen op 
bezoek bij Gerard Borst en Remco 
Ruijter van Bakkerij Koning, om hen 
namens de gemeente in het zonnetje 
te zetten. Dat deed zij vanwege hun 
inzet voor de vluchtelingen uit 
Oekraïne. Voor een langere periode 
heeft Bakkerij Koning vers brood 
afgeleverd bij de opvanglocatie in 
Scharwoude. Voor Borst en Ruijter 
was het een vanzelfsprekend gebaar. 
’We hebben er niet over getwijfeld. 
Dit doen wij gewoon’. Burgemeester 
Bonsen: ‘De gemeente vindt het heel 
bijzonder wat jullie hebben gedaan. 
Wij zijn jullie dankbaar voor jullie 
bijdrage en willen dit niet ongemerkt 
voorbij laten gaan’. 

Per datum zijn er vijftig plekken 
beschikbaar. Het snoeiafval moet tilbaar en 
gebundeld worden aangeboden. Een bos 
mag maximaal 1,5 meter lang zijn en niet 
meer dan 25 kilo wegen. Boomstronken en 
boomstammen worden niet opgehaald.

‘Maar er is nog steeds werk aan de winkel’



Samen stoppen met roken tijdens Stoptober
De negende editie van Stoptober komt 
eraan. De landelijke campagne geeft 
iedereen die wil stoppen met roken alle 
steun om 28 dagen niet te roken. Dat is 
belangrijk, want iemand die 28 dagen 
niet rookt heeft vijf keer meer kans 
blijvend te stoppen. De gemeente 
Koggenland ondersteunt Stoptober en 
roept rokers in de gemeente op om mee 
te doen. Wethouder Marian van Kampen: 
‘Zoek vrienden en familie op en spreek 
samen af om mee te doen met Stoptober. 
Want bij de meeste mensen werkt samen 
stoppen veel beter dan stoppen in je 
eentje.’  

De Stopcast
Mensen die willen meedoen aan 
Stoptober kunnen zich inschrijven via de 
website www.stoptober.nl en de gratis 
Stoptoberapp downloaden. Dit jaar is er 
voor het eerst een podcastserie te 
beluisteren, met gesprekken die stoppers 
kunnen inspireren en helpen. In de 
podcast zijn onder meer de verhalen te 
horen van stoppers van voorgaande jaren. 
Daarnaast komen bekende Nederlanders 
aan het woord die dit jaar meedoen aan 
Stoptober, onder wie zangeres Eva 
Simons, autocoureur Tim Coronel en 
zanger Tommie Christiaan. Medisch 

specialisten, zoals longarts Wanda de 
Kanter en verslavingsarts Robert van der 
Graaf, delen wetenschappelijke inzichten 
en praktische tips.

Speciaal aanbod voor bedrijven
Naast ondersteuning voor individuele 
deelnemers heeft Stoptober, net als 
voorgaande jaren, een speciaal aanbod 
voor bedrijven en organisaties die 
stoppen met roken bij hun medewerkers 
onder de aandacht willen brengen. 
Bedrijven kunnen op 
www.bedrijven.stoptober.nl meer 
informatie vinden en aanvullende 

Inwoners van Koggenland die dit jaar 
minstens drie maanden zijn verzorgd 
door een mantelzorger, kunnen een 
mantelzorgwaardering aanvragen. 
Hiermee kunnen zij hun mantelzorger in 
het zonnetje zetten. 

Met de mantelzorgwaardering wil de 
gemeente de mantelzorgers bedanken 
voor hun tomeloze inzet. ‘Ontzettend fi jn 
dat er zoveel mantelzorgers zijn die tijd 
vinden om te zorgen voor een partner, 
kind, ouder of andere naaste”, zegt 
wethouder Marian van Kampen: ”De 
inzet en inspanningen van onze 
mantelzorgers zijn van onschatbare 
waarde. Daarvoor wil ik hen hartelijk 
bedanken.’

Cadeaubonnen
De mantelzorgwaardering kan worden 
aangevraagd door mensen die in 2022 
meer dan acht uur per week mantelzorg 
ontvangen, gedurende een periode van 
ten minste drie maanden. De 
mantelzorgwaardering bestaat uit vier 
cadeaubonnen met een totale waarde van 
€ 100. De aanvrager beslist zelf of hij de 
bonnen aan één mantelzorger geeft of 
deze verdeelt over meerdere 
mantelzorgers.

Aanvragen en meer informatie
Inwoners van Koggenland die vorig jaar 
een aanvraag hebben ingediend voor de 
mantelzorgwaardering, ontvangen rond 

Mantelzorgwaardering     
   

Bijeenkomst over omgang met 
kwetsbare buurtbewoners
De gemeente organiseert een 
bijeenkomst voor inwoners van 
Koggenland die willen leren hoe ze om 
kunnen gaan met buren met een 
psychische aandoening. De bijeenkomst 
vindt plaats op 18 oktober in Sociaal-
Cultureel Centrum De Brink Obdam. 

Steeds meer mensen met een psychische 
aandoening verblijven niet in een 
instelling, maar wonen zelfstandig thuis 
(met begeleiding). Deze mensen gedragen 
zich soms anders, wat soms lastig kan zijn 
in de omgang. Daarom organiseert de 
gemeente Koggenland de interactieve 
bijeenkomst ‘Welkome Wijk’. Aanwezigen 
krijgen praktische tips en informatie over 
psychische aandoeningen. Ook zijn er 
ervaringsdeskundigen aanwezig die 

uitleggen hoe buren van betekenis 
kunnen zijn.

Waar en wanneer?
De bijeenkomst vindt plaats op 18 
oktober van 18.30 tot 21.00 uur in 
Sociaal-Cultureel Centrum De Brink in 
Obdam. Tussen 18.00 en 18.30 uur 
wordt er samen gegeten. Alle inwoners 
van Koggenland zijn welkom.

Aanmelden
Aanmelden kan via 
a.vankerkhof@koggenland.nl of 
(06) 29 64 91 03. De gemeente vraagt 
mensen die mee willen eten dit vooraf 
te melden via het genoemde mailadres 
of telefoonnummer.

Voorzitter Hans Knijn van 
Volkstuincomplex Obdam bracht een 
kar vol groentes naar De Brink, voor de 
bezoekers van de Koffi esoos.

trainingen aanvragen. 

Stoptober werkt
In de afgelopen jaren is gebleken dat deze 
gezamenlijke manier van stoppen werkt. 
Onderzoek van Amsterdam UMC heeft 
aangetoond dat 74% van de deelnemers 
Stoptober succesvol afrondt. 50 procent 
rookt na drie maanden nog steeds niet en 
25 procent is na een jaar nog rookvrij. Dat 
percentage is vijf keer hoger dan een 
stoppoging zonder hulp en steun.

Gratis groentes voor 
bezoekers van de Koffi esoos
Op donderdag 8 september vond de 
vierde editie van de Koffi esoos plaats, in 
Sociaal-Cultureel Centrum De Brink in 
Obdam. In De Brink stond de bezoekers 
een gezonde verrassing te wachten. 
Hans Knijn, de voorzitter van 
Volkstuincomplex Obdam had verse 
groentes meegenomen die de bezoekers 
van de Koffi esoos gratis mee naar huis 
mochten nemen. 

‘De oogsten zijn goed dit jaar,’ lichtte 
Knijn de donatie toe. ‘Een aantal leden 
wilde de oogst graag delen met andere 
mensen in de omgeving.’ Dus gingen alle 
bezoekers van de Koffi esoos naar huis 
met een tas verse andijvie, pompoen en 
andere groentes.

Nog meer goed nieuws
Knijn had nog meer goed nieuws voor de 
aanwezigen. Inwoners van Obdam die 
niet zelfstandig naar de Koffi esoos 
kunnen komen omdat ze slecht ter been 
zijn, kunnen dit jaar gratis worden 
gehaald en gebracht door de vrijwilligers 
van Stichting Help een Handje Obdam. 
Knijn is naast voorzitter van het 
volkstuincomplex ook voorzitter van deze 
stichting.

Elkaar ontmoeten
De Koffi esoos is een initiatief van 
Obdammers Bram Bakker en Ans 
Sterenborg, met fi nanciële ondersteuning 

van de gemeente Koggenland. Elke 
twee weken kunnen buurtbewoners 
elkaar ontmoeten in De Brink in 
Obdam, onder het genot van een kop 
koffi e of thee. Mensen die gebruik 
willen maken van het vervoer van Help 
een Handje kunnen contact opnemen 
met de stichting via telefoonnummer 
(0226) 70 02 31. De eerstvolgende 
edities van de Koffi esoos vinden plaats 
op donderdag 6 en 20 oktober, van 
10.00 tot 11.30 uur in De Brink in 
Obdam. 

‘Energie besparen? Laat je 
inspireren door de buren’
De behoefte om energie te besparen en 
gasloos het huis te verwarmen is in deze 
tijd groter dan ooit. Maar veel mensen 
weten niet waar ze moeten beginnen. 
Hoe fi jn zou het zijn om even te kijken 
hoe anderen dat aanpakken? Dat kan nu. 
Tijdens de derde editie van het 
evenement Gluren bij Duurzame Buren, 
van 10 tot en met 18 oktober. 

Gluren bij de buren is een digitaal 
evenement. De kijker krijgt de 
mogelijkheid een kijkje te nemen bij 
inwoners van Westfriesland die duurzame 
maatregelen hebben genomen in hun 
woning. De inwoners leiden kijkers rond 
in hun woning en vertellen over de 
duurzame ingrepen die zij gedaan 
hebben. De uitzendingen zijn toegespitst 
op de thema’s die nu actueel zijn. Hoe kun 
je energie besparen, duurzame energie 

opwekken en duurzaam verwarmen?

Duurzame tips en livesessie
Bij elk thema gaat reporter Chris Wobben 
op pad om te onderzoeken hoe duurzaam 
de inwoners zijn. Een adviseur van 
Duurzaam Bouwloket geeft tips waarmee 
de kijker direct aan de slag kan. In een 
online livesessie kan de kijker zelf vragen 
stellen aan duurzame experts over kosten, 
subsidies, levertijden en nog veel meer.

Programma
De themasessies komen online op 
maandag 10, dinsdag 11 en woensdag 12 
oktober om 20.00 uur en zijn te bekijken 
via duurzaambouwloket.nl/gluren-wf. 
Mensen die de livesessie willen bijwonen 
kunnen zich via de site aanmelden. De 
livesessie vindt plaats op donderdag 13 
oktober en start om 20.00 uur.  

4 oktober een brief met het aanvraag-
formulier van de gemeente. Hiermee 
kunnen zij ook voor dit jaar de 
mantelzorgwaardering aanvragen. 
Inwoners die de mantelzorgwaardering 
niet eerder hebben aangevraagd, kunnen 
een aanvraag indienen via 
www.koggenland.nl/aanvragen-
mantelzorgwaardering. Hier zijn ook de 
voorwaarden en verdere informatie te 
vinden. Aanvragen kan tot uiterlijk 31 
december. Mensen die de aanvraag vóór 
3 november indienen, ontvangen de 
cadeaubonnen rond 10 november (als de 
aanvraag is goedgekeurd).

Hulp bij invullen formulier
Mensen die moeite hebben met het 
invullen van het online formulier kunnen 
hulp krijgen van de vrijwilligers van de 
Formulierenbrigade. Zij doen dit graag en 
kosteloos. De vrijwilligers zijn iedere 
woensdag van 14.00 tot 16.00 uur 
aanwezig in de bibliotheek in De Goorn.



Info en Agenda
Raadsvergaderingen
De eerstvolgende raadsvergadering vindt plaats op 24 oktober 2022. 
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 5 oktober. Voor 
meer informatie kunt u contact opnemen met Michel Haakman van de afdeling 
Dienstverlening 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
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 Burger-
zaken. 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
 
Telefonische bereikbaarheid
 Maandag 08:30 – 19:00 uur
 Dinsdag 08:30 – 16:30 uur
 Woensdag  08:30 – 16:30 uur

Donderdag 09:00 - 19:00 uur
Vrijdag gesloten

Officiële publicaties         28 september 2022 

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 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 persoon waarschijnlijk niet meer woonachtig is op het 
adres waar hij/zij in de BRP staat geregistreerd.
- J. Huizinga Geboren op 09-05-1997
- W.S. Naprawa Geboren op 31-08-1981
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 
persoon 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.

Ontvangen aanvragen voor een omgevingsvergunning
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2022-002083  verbouwen bestaande schuur Bobeldijk 40A, Berkhout
2022-002084  uitbreiden woning Kerkweg 16, Hensbroek
2022-002077  vergroten woning Reigerlaan 18 Obdam
2022-002104  vervangen walbeschoeiing Berkenweide 41, Berkhout
2022-002103  verbreden inrit Wildbaan 62, De Goorn 
2022-002102  realiseren ontsluiting Spierland/Braken Spierland 1, Spierdijk
2022-002125  modernisering antenne installatie Noorddijkerweg 1, Ursem
Deze aanvragen zijn ontvangen, er kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2022-001857  aanpassen parkeerterrein en plaatsen Vijverhof 42, Avenhorn
         overdekte winkelwagenopvang  
2022-001077  bouwen woning met bijgebouw Slimdijk 16, Oudendijk
2022-000650  realiseren van 2 bijgebouwen Oosteinde 133, Berkhout
2022-001007  uitbreiden van supermarkt Vijverhof 42,  Avenhorn
2022-001330  realiseren van gebouw voor huisvesting Hulkerweg 10, Berkhout
         van personen    
2022-001908  realiseren appartement Dorpsstraat 134, Obdam
2022-002046  plaatsen dakkapel Taeke van der Meerstraat 26,
   Scharwoude
2022-001872  bouwen van een woning De Burg 5A, De Goorn 
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Verleende evenementenvergunningen
De afgelopen periode zijn de volgende vergunningen verleend:
Datum evenement Activiteiten Locatie
28 t/m 30 oktober 2022 Kom Binnen Event  Fabriek Zuidermeer 
   Baarsdorpermeer 9
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Donderdag 08:30 – 19:00 uur
Vrijdag  08:30 -  12:00 uur

In opdracht van de provincie Noord-
Holland voert aannemer Boskalis 
langere tijd werkzaamheden uit aan 
de N243. De afsluiting die voor deze 
werkzaamheden nodig is, 
veroorzaakt extra verkeer in de 
gemeente. In Ursem worden 
verkeersregelaars ingezet om de 
overlast te beperken en de 
verkeersveiligheid te waarborgen. 

Verkeersregelaars ingezet 
vanwege afsluiting N243

Over uw buurt
Via de website www.overheid.nl/
berichten-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 vergunningen, plannen en 
plaatselijke regelgeving kunnen hier 
worden ingezien. Daarbij kunnen 
inwoners zelf instellen voor welke buurt 
zij berichten willen ontvangen. De 
gemeente Koggenland publiceert alle 
officiële kennisgevingen en 
bekendmakingen digitaal op deze site. 
Daarnaast bevat de website informatie 
van provincie en waterschap.

De verkeersregelaars worden in ieder 
geval ingezet tot het einde van de 
huidige afsluiting van de N243, die 
volgens de planning tot begin december 
duurt. In 2023 wordt de N243 ook 
afgesloten en dan wordt er opnieuw 
overwogen of er verkeersregelaars in 
Ursem ingezet worden. Kijk voor meer 
informatie over de werkzaamheden op 
www.infoN243.nl of download de 
Boskalis-projecten app.


