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Corona-maatregelen opnieuw aangescherpt  

Koggenland kort

Koninklijke onderscheiding 
voor vertrekkend raadslid
Van Leijen
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De rijksoverheid heeft de maatregelen 
rondom het coronavirus opnieuw aange-
scherpt, omdat het aantal besmettingen 
snel toeneemt. Volgens burgemeester 
Monique Bonsen is ook in Koggenland 
de situatie zorgelijk.

De burgemeester benadrukt het belang 
van de strengere maatregelen: “Helaas 
zijn er nieuwe maatregelen nodig om 
verspreiding van het virus tegen te gaan. 
We zien dat het aantal besmettingen 
blijft stijgen. Dat is niet alleen in de ste-
den het geval, maar ook in Koggenland is 
de situatie zorgelijk. Als gemeente hou-
den we ons aan het advies van de GGD 
en het RIVM. Ik vraag onze inwoners na-
drukkelijk de maatregelen op te volgen. 
Wanneer mensen vragen hebben of hulp 
zoeken, staan we voor ze klaar. Zo zor-
gen we voor elkaars gezondheid en hel-
pen we sportclubs en ondernemers om 
hun activiteiten zo goed mogelijk voort 
te zetten. We moeten dit echt samen 
doen.” 
Dit zijn de nieuwe regels voor heel Ne-
derland:

Nieuwe regels binnen
• Werk zoveel mogelijk thuis.
•  Ontvang thuis maximaal 3 gasten. Kin- 

deren tot en met 12 jaar tellen niet mee.
•  U mag met een groep van 4 mensen 

samen afspreken. Bijvoorbeeld in een 
bioscoop of restaurant. Kinderen tot 
en met 12 jaar tellen niet mee.

•  In een ruimte binnen mogen maximaal 
30 mensen samen zijn. Kinderen tellen 
mee.

•  Om 22.00 uur sluiten de cafés en res-
taurants, gasten moeten dan weg zijn.

 Tot 21.00 uur mogen gasten naar bin- 
 nen. 

•  Naam en telefoonnummer opgeven is 
verplicht in cafés en restaurants.

  Wordt iemand ziek die in het restau-
rant of café is geweest? Dan neemt de 
GGD contact op.

• Sportkantines zijn dicht.
•  Reserveren voor bezoek aan een museum 

of bibliotheek is verplicht.
•  Winkels laten alleen klanten toe als er 

genoeg ruimte is.
•  In de supermarkten komen er speciale 

winkeltijden voor ouderen en mensen 
met een slechte gezondheid.

•  Mensen met een contactberoep moe-
ten klanten registreren. 

Nieuwe regels buiten   
• Alle sportwedstrijden worden 
 gespeeld zonder publiek.
•  Bij de training mogen er geen mensen 

komen kijken.
•  In de buitenlucht komen maximaal 40 

mensen op 1 plek samen. Kinderen  
tellen mee. Mensen mogen niet rond-
lopen op die plek.

•  Musea en dierenparken laten beperkt 
mensen toe. Reserveren voor een be-
zoek is verplicht.

   
Bezoek gemeentehuis
U kunt het gemeentehuis alleen bezoeken als dit noodzakelijk en/of urgent is. Een 
afspraak maken kan telefonisch of online. Veel aanvragen en andere diensten 
kunt u ook regelen via de website van de gemeente of per telefoon. Op het ge-
meentehuis moeten bezoekers zich houden aan de hygiënemaatregelen, met het 
dringende verzoek een mondkapje te dragen.  

Meer informatie
Via de website van de gemeente houden wij u op de hoogte van ontwikkelingen 
rondom het coronavirus in Koggenland: www.koggenland.nl/coronavirus. Vereni-
gingen, stichtingen en ondernemers die hulp of advies nodig hebben bij het wer-
ken met de nieuwe maatregelen, kunnen contact opnemen met de gemeente. 

Maatregelen Koggenland

Er zijn uitzonderingen op regels voor 
ruimtes binnen en buiten, deze zijn te  
lezen op rijksoverheid.nl/coronavirus.

Dringend advies gebruik mondkapjes
Het dragen van niet-medische mond- 
kapjes wordt dringend geadviseerd op 
middelbare scholen en in alle publieke 
binnenruimtes. Publieke ruimtes zijn  
bijvoorbeeld winkels, musea, gemeente-
huizen, stations, vliegvelden, parkeer- 
garages en benzinestations. Het advies 
geldt ook voor mensen in restaurants,  
cafés, theaters en concertzalen, met uit-
zondering van mensen op een zitplaats. 
En ook bij de uitvoering van contactbe-
roepen (zoals kappers en masseurs)  
worden de dienstverleners én klanten 
dringend geadviseerd een mondkapje te 
dragen. 
 
Niet vergeten
•  Houd altijd 1,5 meter afstand, óók met 

mondkapje.
• Ga niet naar plaatsen waar het druk is.
• Nies en hoest in de elleboog.
• Was vaak handen met zeep.
• Verkouden? Blijf dan thuis!
•  Last van koorts of benauwdheid?  

Dan moeten alle huisgenoten ook 
thuis blijven.

• Werk zoveel mogelijk thuis.

Testen
Iedereen met klachten wordt geadvi-
seerd zich te laten testen op het corona-
virus. Zo is verspreiding van het virus te 
controleren en beschermen mensen el-
kaar. Een test aanvragen kan telefonisch, 
maar ook via www.coronatest.nl. Zo 
voorkomt u wachttijd aan de telefoon, 
bent u sneller geholpen en kunt u ook de 
uitslag digitaal inzien. 

Meer informatie
Kijk voor vragen en actueel nieuws op de 
website www.rivm.nl en op  
www.ggdhollandsnoorden.nl. 
Kunt u het antwoord op uw vraag daar 
niet vinden? Bel dan de landelijke infor-
matielijn van de overheid: 0800-1351, 
maandag tot en met vrijdag bereikbaar 
tussen 8.00 en 20.00 uur.  

In alle publieke binnenruimtes geldt het dringende advies een mondkapje te dragen.

Bij sportwedstrijden en trainingen zijn 

toeschouwers niet toegestaan.

Meerdere ondernemers hebben ge-
meld dat zij telefonisch zijn benaderd 
door een bedrijf dat zegt de uitgever 
te zijn van de gemeentegids Kogen-
land (in plaats van koggenland). Het 
zogenaamde bedrijf vraagt onderne-
mers en contactpersonen van vereni-
gingen en instellingen contactgege-
vens te controleren. Vervolgens 
wordt er een bedrag genoemd voor 
vermelding van deze gegevens in de 
gids. Ga hier niet op in! Hier is sprake 
van misleiding. De gemeente heeft 
geen opdracht gegeven voor het uit-
geven van een nieuwe gemeentegids.

Na afloop van de raadsvergadering 
van 5 oktober nam de gemeenteraad 
afscheid van Corrie van Leijen-Spaan-
sen. Van Leijen was maar liefst 27 jaar 
als raadslid actief in de gemeente. 
Daarom ontving zij de Koninklijke  
Onderscheiding ‘lid in de Orde van 
oranje Nassau’.  
Burgemeester Monique Bonsen over-
handigde de versierselen, waarna het 
lintje door de echtgenoot van Van 
Leijen werd opgespeld. De burge-
meester mocht dit niet zelf doen,  
vanwege de coronamaatregelen.

Waarschuwing voor  
ondernemers



De Raad aan het woord

Wouter Fakkeldij

VVD

w.a.j.fakkeldij@raad-koggenland.nl

Wouter Fakkeldij
(VVD)

In iedere editie van het Koggennieuws 
deelt een raadslid een persoonlijke vi-
sie of mening met de inwoners van de 
gemeente Koggenland. Deze stand-
punten of meningen komen niet 
noodzakelijkerwijs overeen met die 
van de gemeenteraad, het college of 
de ambtelijke organisatie van de ge-
meente Koggenland. 

Het zal even wennen zijn

In het bestuurlijk apparaat van Kog-
genland is op dit moment nogal iets 
gaande. Een nieuwe burgemeester, 
we krijgen twee nieuwe wethou-
ders, een nieuwe gemeentesecretaris 
én een vernieuwde griffie. Ga er 
maar aanstaan, maar ook leuk, alle-
maal nieuwe gezichten. Het is even 
wennen maar het gaat lukken, sa-
men sterk voor een mooi Koggen-
land. Als ik op de Buitenroede rij, zie 
ik duidelijk de contouren van het 
Kindcentrum Avenhorn.
Wat wordt het prachtig, maar liefst 
drie scholen onder één dak, en een 
prachtige gymzaal. Ik ben nu al trots. 
Natuurlijk gaan we de grond van de 
oude locaties goed en nuttig beste-
den. Ik denk daarbij aan woning-
bouw. Voor de verschillende catego-
rieën; vrijstaand, woningen voor 
starters, senioren en zorg.
Ik hoop trouwens ook, dat zo snel 
mogelijk de 3e (laatste) fase op het 
plan Lijsbeth Tijs in Berkhout opge-
pakt gaat worden, zodat het plan af-
gerond kan worden.

Ik spreek de laatste tijd mensen in 
Berkhout die zich terecht zorgen ma-
ken over de toekomst, nu de huisart-
sen met pensioen gaan. Het is duide-
lijk dat de werkwijze van nieuwe 
jonge huisartsen anders is, men wil 
geen praktijk meer aan huis. De ge-
meente zal daarop moeten anticipe-
ren en andere mogelijkheden moe-
ten zoeken. Dit probleem gaat zich 
ook op termijn in andere kernen 
voordoen.
Ik ben groot voorstander van basis-
scholen en peuteropvang in alle 
dorpskernen. Daarom is het prachtig 
dat de Grosthuizerschool opgeknapt 
gaat worden en daardoor weer een 
paar jaren langer gebruikt kan wor-
den. Voor de toekomst blijft continu-
ering echter onzeker, mede door de 
eisen over een minimale bezetting. 
Maar voorlopig kunnen we wat jaren 
verder.

Inwoners van Koggenland die in 2020 minstens drie maanden zijn verzorgd door een 
mantelzorger, kunnen een mantelzorgwaardering aanvragen. Hiermee kunnen zij hun 
mantelzorger in het zonnetje zetten. 

Mantelzorgwaardering

Met de mantelzorgwaardering wil de ge-
meente de mantelzorgers bedanken voor 
hun tomeloze inzet. Door het coronavi-
rus was het leveren van mantelzorg dit 

jaar voor veel mensen nog ingrijpender. 
“De zorg voor anderen heeft soms tot 
gevolg dat mantelzorgers hun eigen wel-
zijn uit het oog verliezen,” zegt wethou-

der Win Bijman. “Het is belangrijk dat 
mantelzorgers ook tijd voor zichzelf vrij-
maken, zodat ze kunnen opladen. Voor-
gaande jaren organiseerden wij als ge-
meente een mantelzorgdag, om de 
mantelzorgers in het zonnetje te zetten. 
Door het coronavirus is dat dit jaar helaas 
niet meer mogelijk. De mantelzorgwaar-
dering kunnen we gelukkig nog wel uit-
reiken.”

Cadeaubonnen
De mantelzorgwaardering kan worden 
aangevraagd door mensen die in 2020 
meer dan acht uur per week mantelzorg 
ontvangen, gedurende een periode van 
ten minste drie maanden. De mantel-
zorgwaardering bestaat uit meerdere ca-
deaubonnen 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
Kijk voor meer informatie of het aanvra-
gen van de mantelzorgwaardering op 
www.koggenland.nl/mantelzorgwaarde-
ring of neem contact op met Anita Bloem 
via (0229) 54 83 70. U kunt de mantel-
zorgwaardering aanvragen tot 31 decem-
ber 2020.

Ontwerp koninklijk besluit tot aanwij-
zing van een onroerende zaak ter ontei-
gening in de gemeente Koggenland voor 
de uitvoering van het bestemmingsplan 
Spierdijk - Woningbouwplan Spierland 
van de gemeente Koggenland

Onteigeningsplan Spierdijk – Woning-
bouwplan Spierland (langzaamverkeers-
verbinding)

Rijkswaterstaat Corporate Dienst
De burgemeester van de gemeente Kog-
genland deelt mee dat op verzoek van 
de Minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, ingevolge artikel 78 
van de onteigeningswet, een ontwerp 
koninklijk besluit met de daaraan ten 
grondslag liggende stukken ter inzage 
zal worden gelegd. Het ontwerp konink-
lijk besluit wijst op verzoek van die ge-
meente een onroerende zaak ter ontei-
gening aan die nodig is voor de 
uitvoering van het bestemmingsplan 
Spierdijk - Woningbouwplan Spierland. 

Het bestemmingsplan voorziet in de rea-
lisatie van de woonbuurt Spierland, aan 
de oostzijde van de kern Spierdijk in de 
gemeente Koggenland. In totaal zullen 
er gefaseerd, 82 woningen/kavels wor-
den gerealiseerd. Tevens wordt een lang-
zaam verkeersverbinding gerealiseerd 
voor voetgangers en fietsers. Deze ver-
binding wordt aangelegd vanaf het 
pleintje voor de kerk langs het bestaande 
bowlingcentrum naar Spierdijk. Voor de 
ontsluiting van autoverkeer zal een route 
buitenom Spierland worden gerealiseerd. 
De langzaam verkeersverbinding zal te-
vens als calamiteitenroute dienen als de 
route buitenom niet mogelijk is.
Op de in de onteigening betrokken on-
roerende zaak wordt een gedeelte van 

de langzaam verkeersverbinding aange-
legd en een gedeelte van een waterloop. 

Aan de ter onteigening aan te wijzen on-
roerende zaak zijn de bestemmingen 
Verkeer en Water toegekend. 

Terinzagelegging
Op de voorbereiding van het koninklijk 
besluit is de uniforme openbare voorbe-
reidingsprocedure van afdeling 3.4 van 
de Algemene wet bestuursrecht van toe-
passing. Het ontwerp koninklijk besluit 
en de, ingevolge artikel 79 van de ontei-
geningswet, vereiste stukken liggen ter 
inzage op de volgende locaties: 
• gemeente Koggenland, Middenhof 2 

te De Goorn (in het kader van de coro-
namaatregelen kan het inzien van de 
onteigeningsstukken bij de gemeente 
Koggenland uitsluitend op afspraak. U 
kunt hiervoor telefonisch een afspraak 
maken via telefoonnummer 0229-54 
84 00). 

• Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Grif-
fioenlaan 2 te Utrecht (alleen op af-
spraak).

Het ontwerp koninklijk besluit en het 
onteigeningsplan liggen ter inzage vanaf 
9 oktober 2020 tot en met 19 november 
2020.

Zienswijzen
Belanghebbenden kunnen gedurende de 
hiervoor genoemde periode schriftelijk 
of mondeling hun zienswijzen over het 
ontwerp koninklijk besluit naar voren 
brengen. Schriftelijke reacties worden 
gericht aan Zijne Majesteit de Koning, 
d.t.v. de Minister van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties, Rijkswaterstaat 
Corporate Dienst, Afdeling BJV Publiek-
recht, onder vermelding van dossiernr. 

ON4-2020-100641. Een schriftelijke reac-
tie kan per post worden verzonden naar 
postbus 2232, 3500 GE Utrecht of per e-
mail naar cdloketonteigening@rws.nl.

Voor nadere inlichtingen over de proce-
dure, voor het maken van een afspraak 
als u een zienswijze mondeling kenbaar 
wilt maken of wanneer u het ontwerpbe-
sluit in Utrecht wilt komen inzien, neemt 
u contact op met Rijkswaterstaat Corpo-
rate Dienst, mevr. S. Marselli, tel.nr. 06-
11779797 of bij afwezigheid de heer P. 
Lommerse, tel.nr. 06-51319545.

Hoorzitting
In het kader van deze procedure is een 
hoorzitting gepland. Deze is uitsluitend 
bedoeld voor degenen die in hun ziens-
wijzen kenbaar hebben gemaakt dat zij 
gebruik willen maken van de mogelijk-
heid om te worden gehoord. Deze hoor-
zitting vindt plaats op 3 december 2020 
om 13:30 uur in het gemeentehuis van 
de gemeente Koggenland, Middenhof 2 
te De Goorn. Hiervoor wordt geen afzon-
derlijke uitnodiging verzonden. Mocht 
dit vanwege de beperkingen als gevolg 
van de coronamaatregelen niet mogelijk 
zijn, zal het horen telefonisch plaatsvin-
den. Indien dat het geval is, zullen dege-
nen die hebben aangegeven gehoord te 
willen worden daarover nader bericht. 

Kennisgeving



Raadsvergaderingen
De eerstvolgende raadsvergadering is op 2 november. De vergadering is online te 
volgen via raad.koggenland.nl.

Welstand
De komende (online) vergadering van de Welstandscommissie vindt plaats op 15 ok-
tober. 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.

Collecte      
4 t/m 10 oktober Nederlandse Brandwonden Stichting
11 t/m 17 oktober Vrije periode (herfstvakantie)
18 t/m 24 oktober Gezamenlijke inhaalcollecte Hartstichting, 
 Longfonds en ReumaNederland 

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

‘Hier met je peuk’
Met de campagne ‘Hier met je peuk’ 
gaat de gemeente Koggenland samen 
met de winkeliersvereniging Vijverhof 
en Stichting Schoner Noord-Holland de 
strijd aan tegen peuken op straat. Siga-
rettenpeuken zijn het meest voorkomen-
de zwerfafval in de gemeente, ook bij 
winkels. De peuken verteren niet en be-
vatten stoffen die zeer schadelijk zijn 
voor het milieu. 

Driekwart van de sigarettenpeuken be-
landt niet in de asbak, maar in het milieu. 
De peuken bevatten veel giftige stoffen 
en metalen, zoals nicotine, lood, cadmi-
um, koper en chroom, die schadelijk zijn 

voor de natuur. Bovendien heeft 90% 
van de sigaretten een filter, die cellulose-
acetaat bevat: microplastics die nooit 
verteren. Daarnaast zorgt het zwerfafval 
in de vorm van peuken voor een onpret-
tige (winkel)omgeving en storen veel in-
woners zich eraan.

Peukenbak
De campagne ‘Hier met je peuk’ vindt 
plaats in oktober, een maand waarin er 
veel aandacht is voor de schadelijke (ge-
zondheids)effecten van roken. Op sociale 
media worden gedurende de maand in-
formatieve films en verhalen gedeeld. 
Sinds de invoering van het rookverbod 

worden er meer peuken gevonden bij de 
entrees van winkels, horeca en bedrijven. 
Daarom worden er rondom deze plekken 
speciale peukenbakken neergezet, met 
stellingen of vragen die rokers uitnodi-
gen hun peuken netjes weg te gooien in 
de bak met het antwoord van hun keuze.

Samenwerking
De campagne ‘Hier met je peuk’ is een 
samenwerking tussen de gemeentes Kog-
genland, Langedijk en Opmeer, winke-
liersvereniging Vijverhof en de stichting 
Schoner Noord-Holland, die zich inzet 
voor een provincie zonder zwerfafval. 
Kijk voor meer info op hiermetjepeuk.nl.

Officiële publicaties           8 oktober 2020

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.
- N. Socolovschi   Geboren 27-06-1994
- A. Eftodii    Geboren 01-09-1993
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 betrokke-
nen 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 Nederland, zoals uitkeringen, kinderbijslag, pensioen e.d. komen te vervallen.

Ontvangen aanvragen voor een omgevingsvergunning
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2020-HZ-0473 doorbreken van de buitenmuur De Melcksloot 13, Obdam
2020-HZ-0474 plaatsen dakkapel Laan van Meerweijde 38,   
  Obdam
2020-HZ-0476 aanbouwen aan de zijgevel Snijdershof 75, Obdam
2020-HZ-0477 plaatsen kas op volkstuin Dobber 25, Obdam
2020-HZ-0481 het brand veilig in gebruik nemen Noorderbrug 5, Obdam
 van werknemersverblijf     
2020-HZ-0482 tijdelijk bewonen van bijgebouw Oosteinde 59, Berkhout
2020-HZ-0483 plaatsen tijdelijke noodbrug Ter hoogte van De Leet 6, 
  Ursem
2020-HZ-0484 bouwen van 2 woningen en  Jaagweg 31, 31 A, Avenhorn
 aanleggen van in-/uitrit 
2020-HZ-0485 plaatsen dakkapel voorzijde/  Horstenburgstraat 5, Obdam
 nokverhoging achterzijde Kleine Wijzend 2, Berkhout
2020-HZ-0486 vervangen van beschoeiing door 
 damwand 
2020-HZ-0487 realiseren van appartementen Dorpsstraat 132, Obdam
2020-HZ-0489 omzetten bedrijfsbestemming  Grosthuizen 118, Avenhorn
 naar wonen 
2020-HZ-0490 het verwijderen van een wand Vijverhof 7, Avenhorn
Deze aanvragen zijn ontvangen, er kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
Zaaknummer  Activiteiten Perceel
2020-HZ-0440 plaatsen tijdelijke woonunit Zomerdijk 13, Oudendijk
2020-HZ-0453 gedeeltelijk vervangen van de schuur Notengaard 15, De Goorn  
2020-HZ-0445 verbreden van de inrit Westeinde 275, Berkhout
2020-HZ-0422 plaatsen van een veranda/schutting Oosteinde 108 B, Berkhout
2020-HZ-0455 plaatsen terrasoverkapping Torenburg 3, Obdam 
2020-HZ-0427 wijzigen van gebruik van gedeelte Kathoek 15, Avenhorn 
 het pand  
2020-HZ-0412 uitbreiden van de woning Zuidgouw 51, Ursem
2020-HZ-0368 bouwen 2-onder-1 kap stolpboerderij Zuidermeerweg 5C en 5D,   
  Zuidermeer
2020-HZ-0377 realiseren 2 appartementen Dorpsstraat 82, Obdam
2020-HZ-0473 realiseren doorbraak in draagmuur De Melcksloot 13, Obdam 
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Huisnummers:
Burgemeester en Wethouders hebben besloten de volgende huisnummers vast te 
stellen:
D20.006336 13-7-2020 Kwakelweg 1A, Hensbroek

Voorzitter Jos Loos van winkeliersvere-

niging Vijverhof naast de peukenbak.

D20.007631 29-9-2020 Zuidermeerweg 5C en 5D te Zuidermeer
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Ruimtelijke plannen
Onderstaande plannen zijn in procedure gegaan. Dit is gepubliceerd in het Gemeente-
blad of de Staatscourant via www.overheid.nl of www.officielebekendmakingen.nl. 
De bezwaartermijn is gebaseerd op de data waarop de digitale publicaties verschijnen 
en dus niet op de datum dat deze krant verschijnt. Kennisname in het Koggennieuws 
is een extra service. De plannen zijn digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplan-
nen.nl en www.koggenland.nl/ruimtelijkeplannen onder de kop ‘in procedure’

Naam/IMRO-nummer Adres / Plaats Omschrijving Status Ter inzage 
NL.IMRO.1598. Nijverheidsterrein uitbreiding van  Vastgesteld 23-09 t/m 04-11
BPBTUitbrNijver-va01 Ursem het bedrijven-
  terrein Nijverheidsterrein  


