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Expo ‘Ode aan het Nederlandse landschap’ 

Met behulp van een zwaar fitnesstouw opende wethouder Rosalien van Dolder het fitplein 
in Zuidermeer.

Van 11 oktober tot en met 5 november organiseert de gemeente Koggenland de eerste editie van de expositie ‘Ode aan het Nederlandse 

landschap’. Negen kunstenaars uit de regio tonen werken rond dit thema. Hierna volgen nog twee edities. Het is voor het eerst in anderhalf 

jaar dat het gemeentehuis de deuren opent voor een expositie. Tijdens de expositie zijn onder meer de bovenstaande werken te zien van 

(vlnr) Hanneke Visser, Ada Struijs en Paul van Meel.

Gloednieuw fitplein in Zuidermeer
Het doe-team ‘Dorpsplein’ heeft in sa-
menwerking met de gemeente een fit-
plein gerealiseerd aan de Overtoom in 
Zuidermeer. Het fitplein is vrij toeganke-
lijk en bedoeld om sporten op een laag-
drempelige manier mogelijk te maken in 
de eigen (buiten)omgeving. Op zaterdag 
25 september werd het plein onder gro-
te belangstelling geopend door wethou-
der Rosalien van Dolder.

‘Het is snel gegaan,’ zegt Wouter Jon-
ker van het doe-team. ‘We hebben de 
aanvraag voor het fitplein vorig jaar op 
oudejaarsdag ingediend. In maart kre-
gen we groen licht van de gemeente en 
vlak daarna zijn we van start gegaan 
met de aanleg.’ In mei was het fitplein 
klaar voor gebruik. De vrijwilligers van 
het doe-team hebben het voorberei-
dende werk, zoals de aanvoer van zand 
en graafwerkzaamheden, grotendeels 
zelf voor hun rekening genomen. De 
gemeente heeft de materialen bekos-
tigd. Jonker: ‘Het was een prettige sa-
menwerking, met veel ruimte voor onze 
eigen inbreng.’

Bootcamp
Het idee voor het fitplein is ontstaan 
vanuit een groepje inwoners die al lange-
re tijd wekelijks een bootcamp organise-
ren in Zuidermeer. Een bootcamp is een 
groepstraining die conditie- en kracht-

training combineert. De training, die 
meestal in de buitenlucht wordt gehou-
den, wint snel aan populariteit onder 
jong en oud. In Zuidermeer komen weke-
lijks zo’n twintig mensen bijeen om sa-
men deel te nemen aan de bootcamp. 
‘Voorheen hadden we geen goede voor-
zieningen,’ zegt Jonker. ‘Nu kunnen we 
lekker samen buiten sporten in onze ei-
gen omgeving.’

Lekker bewegen
Op 25 september opende sportwethou-

der Rosalien van Dolder het fitplein offi-
cieel, door met een zwaar fitnesstouw 
een hekje aan de rand van het plein te 
ontsluiten. Dat deed ze onder toeziend 
oog van zo’n vijftig belangstellenden. 
Jonker zegt dat de inwoners van Zuider-
meer de nieuwe voorzieningen goed we-
ten te vinden. ‘De jeugd komt hier na 
school om gebruik te maken van de ap-
paraten. En veel volwassenen uit de 
buurt komen na hun werk om lekker te 
bewegen.’

Koggenland kort

Verkeerscoaches bij 
De Droomgaard

De afgelopen tweeënhalve week heeft 
de gemeente verkeerscoaches ingezet 
rondom De Droomgaard. Deze ver-
keerscoaches helpen de verkeersdeel-
nemers op schooldagen met het goed 
gebruiken van de kiss & ride-strook bij 
de school. De fietsers worden gehol-
pen met oversteken bij de fietsover-
steekplaats op de Buitenroede ter 
hoogte van de Rietsikkel. De verkeers-
coaches zijn tot de herfstvakantie 
actief. Daarna wordt gekeken of er 
vervolgmaatregelen nodig zijn.

Inleveractie steekwapens

Op donderdag 14 oktober kunnen jon-
geren tussen 10.00 en 12.00 uur in het 
gemeentehuis in De Goorn hun mes of 
ander steekwapen inleveren. Dat kan 
anoniem en straffeloos. De inleveractie 
is onderdeel van een landelijke actie 
die erop gericht is het messenbezit on-
der jongeren tegen te gaan. De politie, 
het Openbaar Ministerie en de ge-
meentes werken samen aan de actie, 
met de slogan ‘Drop je knife en doe 
wat met je life’. Jongeren die hun wa-
pen willen inleveren, maar niet kunnen 
komen op de gestelde tijd, kunnen van 
11 tot en met 17 oktober ook terecht 
bij politiebureau Heerhugowaard, 
tussen 9.00 en 17.00 uur.

Tijdens de komende herfstvakantie 
organiseren de jongerenwerkers van de 
gemeente Koggenland twee sport- en 
speldagen. Kinderen van 6 tot en met 12 

Sport- speldagen
jaar kunnen zich uitleven op de spring-
kussens en de tokkelbaan en ze kunnen 
diverse sporten beoefenen, zoals boar-
dingvoetbal, hockey en streetdance.

Waar en wanneer?
•  Dinsdag 19 oktober, 11.00 tot   
14.15 uur, in De stap in Obdam 
•  Woensdag 20 oktober, 11.00 tot  
14.15 uur, in De koggenhal in De Goorn
Op vertoon van de dagstempel kunnen 
kinderen tussen 14.15 en 15.15 uur ook 
zwemmen in het Koggenbad.

Inschrijven en info
Vanwege de regels van het RIVM is 
inschrijven vooraf verplicht. Dat kan via 
de website www.noordhollandactief.nl. 
Neem voor vragen contact op met 
jongerenwerker Simon Spel 
via s.spel@koggenland.nl.



De gemeente Koggenland is begin dit 
jaar een samenwerking aangegaan met 
stichting Buurtgezinnen. Deze stichting 
koppelt gezinnen die ondersteuning 
kunnen gebruiken (de zogenoemde 
vraaggezinnen) aan gezinnen in de buurt 
die deze hulp en ondersteuning willen 
bieden (steungezinnen). Hierdoor krij-
gen kinderen extra aandacht en worden 
ouders even ontlast. Koggenlanders hel-
pen elkaar graag, blijkt uit de vele aan-
meldingen van steungezinnen. 

‘Ik zie in Koggenland veel bereidheid om 
te helpen’, vertelt lokale coördinator De-
nise Wijnker. Wijnker voert gesprekken 
met zowel vraaggezinnen als steungezin-
nen en verzorgt waar mogelijk de koppe-
ling tussen de gezinnen. In Koggenland 
zijn in verhouding tot omliggende ge-
meenten al veel koppelingen gemaakt. 
Wijnker: ‘Opvallend in Koggenland is dat 
gezinnen zich ook zelf aanmelden. Elders 

Succesvolle start Buurtgezinnen Koggenland 
gebeurt dit vaker via een doorverwijzer, 
zoals iemand van het Zorgteam van de 
gemeente, of een intern begeleider, bij-
voorbeeld op school. Het is moedig en 
bewonderingswaardig dat gezinnen zelf 
aan de bel trekken.’

Hulp
Een steungezin helpt een vraaggezin 
voor een langere periode bij de opvoe-
ding van het kind of  kinderen. Welke 
ondersteuning een steungezin biedt en 
hoeveel tijd het gezin erin steekt, is af-
hankelijk van de gemaakte afspraken. 
De ondersteuning kan ook veranderen 
in de loop van de tijd. ‘Vaak gaat het om 
een overbelaste ouder, of ouders, bij-
voorbeeld vanwege financiële proble-
men, een scheiding of overlijden’, zegt 
Wijnker. ‘Ik heb onlangs twee alleen-
staande moeders gekoppeld aan een 
steungezin, en een gezin waarbij de ou-
ders in scheiding liggen. Geen enkele 

koppeling is hetzelfde, het is altijd 
maatwerk. Kinderen krijgen een 
soort tweede thuis, een ontspannen 
omgeving waarin extra liefde en aan-
dacht is voor het kind. Ouders wor-
den ontlast, zodat zij kunnen opla-
den. Echt een win-winsituatie.’

Aanmelden 
Stichting Buurtgezinnen is in de ge-
meente Koggenland blijvend op zoek 
naar ouders, grootouders en stellen 
zonder kinderen (maar mét opvoed-
ervaring), die op vrijwillige basis iets 
willen betekenen voor een gezin in de 
buurt. Ook gezinnen die juist onder-
steuning kunnen gebruiken, kunnen 
zich aanmelden. Kijk voor meer infor-
matie op www.buurtgezinnen.nl of 
neem contact op met de lokale coör-
dinator Denise Wijnker via (06) 18 46 
12 78 of denise@buurtgezinnen.nl.

Begrip voor wens huisartsen om 
samen onder één dak te werken

Hulp bij gebruik 
Corona
Check-app

Op 7 oktober vond een informatieavond 
plaats over de huisartsenzorg in Koggen-
land en de wens van huisartsen om samen 
onder één dak verder te gaan. De ruim 
veertig aanwezigen toonden begrip voor 
deze wens. Zorgen waren er vooral over 
het behoud van de eigen huisarts en over 
de locatie van het gebouw, waarin de 
huisartsenpraktijken uit Avenhorn, Berk-
hout, Spierdijk en Ursem zich willen vesti-
gen. 

Wethouder Win Bijman vertelde dat hij de 
bijeenkomst graag veel eerder had gehou-
den, na de ontstane onrust aan het begin 
van het jaar, maar dat dit vanwege corona 
helaas niet mogelijk was. Bijman was in 
2019 al benaderd door de huisartsen uit 
Berkhout, wiens pensioen naderde, om 
mee te denken over een locatie voor de 
opvolger. Toen de opvolging zeer moei-
zaam bleek te verlopen ontstond de wens 
om met meerdere praktijken samen onder 
een dak te werken. De huisartsen vroegen 
de gemeente om mee te denken over een 
geschikte locatie voor de zogenoemde 
HOED (Huisartsen Onder Eén Dak)? 

Bijman ziet de noodzaak voor het samen-
gaan van de praktijken: ‘Lees de krant en 
je weet dat er een tekort aan huisartsen 
is en dat Noord-Holland Noord, naast bij-
voorbeeld Drenthe en Oost-Groningen, 
wordt genoemd als probleemgebied’. 
Zorgen over vervoer kon de wethouder al 
snel wegnemen: ‘Er lopen al gesprekken 
met een vrijwilligersorganisatie om het 
vervoer in heel Koggenland te gaan rege-
len zoals in Obdam, waar dit voor kwets-
bare mensen al lange tijd gebeurt. De 
apotheek zal bovendien een bezorgfunc-
tie krijgen.’

Huisartsen onder één dak 
Huisarts van Oostendorp-Weegen legde 
vervolgens uit dat de huisartsenzorg in 
de loop der jaren complexer is geworden, 
onder andere door de vergrijzing van de 
bevolking en het langer thuis wonen van 
patiënten. Veel zorg die voorheen in het 
ziekenhuis werd geleverd, vindt nu in de 
huisartsenpraktijk plaats. Van Oosten-
dorp-Weegen: ‘Het is heerlijk om op het 
dorp te werken, en het doet pijn daar af-
scheid van te nemen, maar de kleine 

dorpspraktijk is kwetsbaar. Als een per-
soneelslid zich bijvoorbeeld in de och-
tend ziek meldt, heb je gelijk een pro-
bleem. De nieuwe generatie huisartsen 
wil dat niet meer.’ Aanwezigen gaven 
aan het belangrijk te vinden een huisarts 
te hebben die hen kent. Van Oosten-
dorp-van Weegen verzekerde hen: ‘We 
blijven die dorpsdokters, iedere praktijk 
blijft herkenbaar.’ 

In de regio dreigen al huisartsenpraktij-
ken te sluiten vanwege gebrek aan op-
volging. ‘Door samen te gaan onder één 
dak creëren we een aantrekkelijke plek 
voor de jonge huisartsen, kunnen we 
huisartsen en assistentes opleiden én 
blijven we zelf met plezier tot ons pensi-
oen werken. Al onze inspanningen zijn 
erop gericht dat iedere inwoner een ei-
gen huisarts zal houden’, aldus van Oos-
tendorp-Weegen. 

Locatie 
Over de locatie van het pand kwamen la-
ter vragen. De locatie van de huidige Jo-
zefschool in De Goorn is hiervoor in 

Inwoners die hulp nodig hebben bij 
het gebruik van de CoronaCheck-app 
of het papieren coronatoegangsbe-
wijs kunnen hiervoor terecht bij de 
Formulierenbrigade. De vrijwilligers 
van de Formulierenbrigade zijn iedere 
woensdagmiddag tussen 14.00 en 
16.00 uur aanwezig in Bibliotheek De 
Goorn. Zij bieden daarnaast hulp bij 
(digitale) administratie en het invullen 
van formulieren. De hulp van de For-
mulierenbrigade is gratis.

Het niet kunnen gebruiken van de Co-
ronaCheck-app of het papieren toe-
gangsbewijs kan leiden tot grote be-
perkingen. Daarnaast heeft een 
aanzienlijke groep inwoners moeite 
met het invullen van formulieren. Ook 
zijn er mensen die niet mee kunnen 
komen met de modernisering. 
Bijvoorbeeld omdat zij geen geld heb-
ben voor een computer of niet om 
kunnen gaan met digitale communica-
tie. De gevolgen hiervan kunnen groot 
zijn: mensen openen hun post niet 
meer, rekeningen worden niet of te 
laat betaald en er ontstaan schulden. 
Of mensen raken in een isolement, 
omdat ze liever niet meedoen aan ac-
tiviteiten waar papieren voor moeten 
worden ingevuld. 

Laagdrempelige hulp
De Formulierenbrigade helpt deze 
mensen. Het team bestaat uit deskun-
dige vrijwilligers die vanuit hun werk 
en interesses ervaring hebben met di-
gitale administratie. Zij bieden laag-
drempelige hulp. Afspraken maken 
kan via Whatsapp of telefonisch via 
(06) 42 59 79 10. De Formulierenbriga-
de is op dit nummer bereikbaar op 
woensdag, donderdagochtend en vrij-
dag.

beeld, terwijl dit volgens aanwezigen 
ook een hele mooie plek is om senioren-
woningen te bouwen. Bijman: ‘Er loopt 
inderdaad een onderzoek of de plek van 
de Jozefschool in De Goorn een mogelij-
ke locatie is. Het klopt dat dit ook een 
geschikte locatie is voor woningen. In de 
planvorming wordt hier rekening mee 
gehouden. Wellicht dat een combinatie 
mogelijk is.’

Hoe nu verder?
De betrokken huisartsen hebben de 
wens uitgesproken binnen twee jaar sa-
men te gaan onder één dak. Opmerkin-
gen die tijdens de informatieavond zijn 
gemaakt, worden meegenomen. Zodra 
een locatie bekend is, worden inwoners 
hierover geïnformeerd.



Info en Agenda

De gemeente Koggenland is op zoek 
naar groene straten. Inwoners van de 
gemeente die zelf of samen met hun bu-
ren de straat hebben vergroend, kunnen 
meedoen met de wedstrijd 'Groene stra-
ten gezocht'.

Hittestress, wateroverlast en watertekort. 
Het zijn allemaal gevolgen van het veran-
derende klimaat. Om deze gevolgen te 
verminderen starten steeds meer inwoners 
met het vergroenen van de straat met bij-
voorbeeld geveltuintjes, planten in plaats 
van tegels, het plaatsen van regentonnen 
of zelfs groene wateropvang in het mid-
den van de straat. Deze initiatieven wil de 
gemeente in het zonnetje zetten.

Meedoen
Iedereen kan eenvoudig meedoen door 
voor 22 oktober zijn of haar foto(’s) van 
de vergroende straat te mailen naar 
energietransitie@koggenland.nl, met 
daarbij een omschrijving van wat er is ge-
daan. De winnende straat wordt tijdelijk 
omgedoopt tot WatZr-straat. Daarnaast 
ontvangen de winnaars een vrolijke 
straatvlag en taart voor de hele straat.

WatZr?
Met WatZr wordt een kleine actie op of 
rond het huis bedoeld, zoals het plaatsen 
van geveltuintjes. Deze acties helpen bij 
het verkoelen van de omgeving, de af-
voer van overtollig water en het vasthou-

den van water als dat nodig is. De uitrei-
king van de WatZr-prijs vindt plaats 
tijdens de Nationale Klimaatweek die van 
donderdag 28 oktober tot en met vrijdag 
5 november plaatsvindt. 

WatZr-campagne
Deze actie is onderdeel van de WatZr-
campagne, een initiatief van 28 gemeen-
ten in Noord-Holland boven het Noord-
zeekanaal, PWN en HHNK. Gezamenlijk 
voeren zij de meerjarige WatZr-campag-
ne die inwoners uitnodigt om mee te 
doen aan het verminderen van de gevol-
gen van klimaatverandering. 
Ga voor meer informatie 
naar www.watzr.nl.

Groene straten gezocht

Raadsvergaderingen
De eerstvolgende raadsvergadering is op 1 november 2021. De vergadering is 
online te volgen via raad.koggenland.nl.

Welstand
De komende (online) vergadering van de Welstandscommissie vindt plaats op 21 
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

Officiële publicaties          14 oktober 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 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.
- A.M. Mazurek  Geboren 14-05-1981
- D.J. Urbaniak  Geboren 18-10-1989
- B.H. Barentsz  Geboren 08-10-1943
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 Neder-
land, zoals uitkeringen, kinderbijslag, pensioen e.d. komen te vervallen.

Ontvangen aanvragen voor een omgevingsvergunning
Zaaknummer               Activiteiten Perceel
2021-001014  vernieuwen en vergroten schuur Zuid-Spierdijkerweg 57,   
       Spierdijk
2021-001043  verbreden oprit   Dorpsvaart 29, De Goorn
2021-001042  verplaatsen uitrit  Jacob Bakkerstraat 17, 
       De Goorn
2021-001040  plaatsen erfafscheiding  Goudwinde 28, Avenhorn
2021-001034  isoleren gevel   Drecht 13, Avenhorn
2021-001033  bouwen woning   Bronland 4, Spierdijk   
       (Spierland, kavel 22) 
2021-001031  plaatsen dakopbouw  Meerval 1, Avenhorn
2021-001047  tijdelijk plaatsen woonunit Dubbelspoor 5, Obdam
2021-001049  bouwen nieuw bedrijfspand Nijverheidsterrein 8 t/m   
       10, Ursem
2021-001054  vestigen Bed & Breakfast  Jaagweg 28, Avenhorn
2021-001098  plaatsen dakkapel  De Veenhoop 4, Berkhout
2021-001056  plaatsen zonnepanelen  Oosteinde 98, Berkhout
2021-001088  verbouwen woning  Grosthuizen 107, Avenhorn
2021-001099  plaatsen tuinhuis  Dobber 25, Obdam
  
Deze aanvragen zijn ontvangen, er kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
Zaaknummer                Activiteiten Perceel
2020-HZ-0629  bouwen van 9 woningen  Van Wassenaerstraat 15   
       t/m 19A, Obdam
2021-HZ-0180  uitbreiden van bedrijfspanden 
   aan de voorzijde   Braken 27 en 29, Obdam
2020-HZ-0668  realiseren van een 
   woongemeenschap  West 49A, Avenhorn
2021-000708  bouwen van 22 woningen Spierland 21-31 (oneven),  
       Weijland 2-16 (even) en 
       Bronland 1-15 (oneven),   
       Spierdijk
2021-000972  plaatsen van een dakkapel Overdorpstraat 17, 
       De Goorn
2021-001043  verbreden van de oprit  Dorpsvaart 29, De Goorn 
2021-000765  realiseren van 
   een generatiewoning  Westeinde 278A, Berkhout 

2021-000844  veranderen van voor- en zijgevel Dorpsstraat 173, Obdam 
2021-000944  verbreden van de uitrit  Dorpsvaart 23, De Goorn 
2021-000907  herstel schoeiing vanwege riool Westeinde 259, Berkhout
2021-000950  verbreden van de oprit
    bij woning   Dorpsvaart 25, De Goorn 

Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Ingetrokken omgevingsvergunning
Zaaknummer                Activiteiten Perceel
2019-HZ-0141  plaatsen van zonnepanelen Bobeldijk 17, Berkhout

Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar


