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Campagne helpt inwoners woningen veiliger te maken

Koggenland kort

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Over een los kleed kan je makkelijk struikelen of 
uitglijden. Dit is te voorkomen door het kleed op een antislip-onderkleed te leggen, of 
vast te maken aan de vloer met dubbelzijdig tape.

De gemeente Koggenland heeft zich 
aangesloten bij de campagne ‘Woonge-
mak is kinderspel’. Tot eind oktober 
deelt de gemeente tips en instructies om 
woningen veiliger te maken.

De campagne laat zien hoe de kans op 
woningbranden en valongelukken kan 
worden verkleind, door kleine 
maatregelen te nemen in huis. Een brand 
of valpartij kan vooral bij ouderen veel 
leed veroorzaken. Zo zijn valpartijen bij 
ouderen de belangrijkste oorzaak van 
botbreuken. Bovendien overlijden jaarlijks 
meer dan drieduizend 65-plussers als 
gevolg van een val. De kans op vallen kan 
aanzienlijk verkleind worden, bijvoorbeeld 
door vloerkleden vast te leggen en door 
de trap leeg te houden.

Klushulp
Voor sommige inwoners is het lastig zelf 
maatregelen uit te voeren om de woning 
veiliger maken. De vrijwilligers van 
Vrijwilligerspunt Westfriesland helpen hier 
graag bij. Zij kunnen bijvoorbeeld een 
rookmelder ophangen, losse snoeren 
wegwerken of een drempel verwijderen. 
Vrijwilligerspunt Westfriesland is te 
bereiken via (0229) 21 64 99 of 
hulpdichtbij@vrijwilligerspunt.com.

Handige tips
Kijk voor meer handige tips en 
hulpmogelijkheden op 
www.woongemakiskinderspel.nl. 
‘Woongemak is kinderspel’ is een initiatief 

van Brandweer Noord-Holland Noord, 
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, het 
Rode Kruis en GGD Hollands Noorden. 

Op 22 september organiseerden Sport-
raad Koggenland en de brandweer een 
informatieve bijeenkomst in het Sport-
café in De Goorn voor inwoners vanaf 
70 jaar. De aanwezigen kregen tips om 
val- en brandongelukken te voorkomen. 

Ook wethouder Marian van Kampen 
was aanwezig bij de drukbezochte bij-
eenkomst. Van Kampen: ‘Het doet mij 
goed dat de opkomst zo groot is. Er 
worden hier veel nuttige tips gegeven 
over brandveiligheid en het voorkomen 
van valpartijen. Het is belangrijk dat we 
elkaar ook scherp houden op dit ge-
bied.’

Informatiebijeenkomst ‘Voorkom val- en brandongelukken’

Voor het voorkomen van valpartijen zijn 
Sportraad Koggenland en de gemeente 
begin oktober begonnen met het valpre-
ventieprogramma ‘In Balans’. Onderzoek 
laat zien dat 65-plussers die regelmatig 
actief zijn minder snel vallen. Het In Ba-
lans-programma bestaat uit meerdere 
beweeglessen waarin praktijk en theorie 
wordt gecombineerd. Na de bijeenkomst 

in het Sportcafé konden aanwezigen 
zich aanmelden voor de lessen.

Inwoners die vragen hebben over val-
preventie kunnen contact opnemen 
met Wouter Snoek van Sportraad 
Koggenland. Hij is bereikbaar op dins-
dag, donderdag en vrijdag via tele-
foonnummer (06) 30 91 50 13.

Op 28 september vierden 38 gouden 
bruidsparen uit Koggenland hun 50-jarig 
huwelijksjubileum in het gemeentehuis. 
Dat deden zij samen met burgemeester 
Monique Bonsen en wethouder Marian 
van Kampen. De bruidsparen waren op 
uitnodiging van het college van burge-
meester en wethouders naar het ge-
meentehuis gekomen, waar zij werden 
getrakteerd op een feestelijke high tea 
en een kleurrijk boeket.

Feestelijke high tea 
voor 38 gouden 
bruidsparen

Tijdens de komende herfstvakantie or-
ganiseren de jongerenwerkers van de 
gemeente Koggenland twee sport- en 
speldagen. Kinderen van 6 tot en met 
12 jaar kunnen zich uitleven op de 
springkussens en de tokkelbaan en ze 
kunnen diverse sporten beoefenen, zo-
als boardingvoetbal, unihockey en 
streetdance.

Waar en wanneer?
• Dinsdag 18 oktober, 11.00 tot 14.15 
uur, in De stap in Obdam 
• Woensdag 19 oktober, 11.00 tot 14.15 
uur, in De koggenhal in De Goorn
Op vertoon van de dagstempel kunnen 
kinderen op woensdag tussen 14.15 en 
15.15 uur ook zwemmen in het Koggenbad.

Inschrijven en info
Inschrijven voor de sport- en speldagen 
kan via de website 
www.noordhollandactief.nl. Neem voor 
vragen contact op met jongerenwerker 
Nick Ninteman via 
N.ninteman@koggenland.nl.

Sport- en speldagen



Vlnr: portret van burgemeester Monique Bonsen door Marieke Warmelink, ‘Oehoe’ door Viola 
van Poelje en ‘Morning’ door Shirley Weiffenbach.

Sloop voormalige Jozefschool

Op maandag 17 oktober opent 
burgemeester Monique Bonsen een 
nieuwe expositie in het gemeentehuis. 
De expositie toont het werk van de 
kunstenaars Marieke Warmelink, Viola 
van Poelje en Shirley Weiffenbach. 
Accordeonist Sjaak Wester verzorgt de 
muziek tijdens de opening. De expositie 
is te zien tot en met donderdag 29 
december.

Met haar project Ronduit Uitgesproken 
vraagt Warmelink aandacht voor vrou-
wen en gendergelijkheid in Nederland. In 
22 weken schilderde ze 22 vrouwen, on-

Expositie in gemeentehuis
der wie de Koggenlandse burgemeester 
Monique Bonsen. De 22 portretten zijn 
allen te zien in het gemeentehuis.
Viola van Poelje tekent en schildert van 
jongs af aan. Van Poelje gebruikt de 
aquareltechniek, met de natuur als vast 
onderwerp. Ze heeft het schilderen vol-
ledig zelf aangeleerd.
Shirley Weiffenbach werkt met keramiek. 
Kenmerkend voor haar werk zijn vrou-
wen die ontstaan uit een bol. ‘Mijn stre-
ven is om beelden te maken die oogstre-
lend zijn en een innerlijke schoonheid 
uitstralen.’

Op 31 oktober gaat de sloop van de 
voormalige Jozefschool in De Goorn van 
start. De sloopwerkzaamheden duren tot 
uiterlijk eind december van dit jaar en 
worden uitgevoerd door de fi rma Van 
der Bel uit Middenmeer. 

Voorafgaand aan de sloop wordt een 
bouwkundige vooropname van de omlig-
gende woningen opgesteld. Dit wordt 
gedaan om duidelijkheid te krijgen over 
de staat van de woningen, vóórdat de 
sloopwerkzaamheden beginnen. Op basis 
van de vooropname is achteraf eenvou-
dig vast te stellen of er door de sloop 
schade is ontstaan aan de woningen. De 
bewoners van de betreffende woningen 
zijn hier schriftelijk over geïnformeerd 
door de fi rma Van der Bel.

Herontwikkeling
Zodra de sloop is afgerond wordt het 
terrein uitgevlakt en ingezaaid met 
bloemen. De herontwikkeling van de 
locatie is in uitvoering. In het steden-
bouwkundig plan is een gebouw opge-
nomen met meerdere functies: Op de 
begane grond een HOED (huisartsen 
onder één dak) met aanverwante zorg 
en een kinderdagverblijf. Op de eerste 
en een deel van de tweede verdieping 
zijn appartementen gevestigd. In een 
later stadium wordt bepaald of het 
koop- of huurappartementen betreft 
en wat de mogelijke prijzen zijn. Het 
stedenbouwkundig plan is op 27 sep-
tember tijdens een informatieavond 
aan de omwonenden voorgelegd. 
Meer informatie is te vinden op 
 www.koggenland.nl. 

Gemeente zoekt bijzondere Koggenlanders
Jaarlijks zet de gemeente bijzondere 
inwoners van Koggenland in het 
zonnetje, tijdens de verkiezing van de 
Koggenlanders van het jaar. Net als 
voorgaande jaren is de gemeente ook dit 
jaar op zoek naar bijzondere sporters, 
vrijwilligers en jonge vrijwilligers. 
Daarnaast zijn er twee nieuwe 
categorieën: de jonge sporter en de 
cultuurdrager van het jaar. De gemeente 
roept inwoners op om mensen te 
nomineren. Welke Koggenlander blonk in 
2022 uit door bijzondere prestaties?

Vrijwilligers
Vrijwilligers worden ook wel de onzicht-
bare helden van de samenleving ge-
noemd. Vaak op de achtergrond, zetten 
zij zich belangeloos in voor anderen. Door 
het uitreiken van de onderscheiding ‘Vrij-
williger van het jaar’ toont de gemeente 
haar waardering voor die inzet.

Jonge vrijwilligers
Ieder jaar wordt een jonge vrijwilliger in 
het zonnetje gezet met de ‘Aanmoedi-
gingsprijs’ vanwege het belang voor de 
gemeenschap en de toekomst van de ge-
meente. Het doel van de Aanmoedigings-
prijs is het stimuleren van vrijwilligersacti-
viteiten onder jongeren. Naast de directe 
bijdrage die deze jongeren leveren, vor-
men zij vaak ook een inspiratiebron voor 
leeftijdsgenoten. 

Sporters
Het college zet een Koggenlandse sporter 
in de schijnwerpers, die een opvallende 
prestatie heeft geleverd en/of anderen in-
spireert om meer te gaan bewegen. De 

genomineerde sporttalenten maken kans 
op de titel ‘Sporter van het jaar’. 

Jonge sporters
De gemeente gaat dit jaar voor het eerst 
op zoek naar de ‘Jonge sporter van het 
jaar’. Welke Koggenlander onder de 18 
jaar blonk dit jaar uit op sportief vlak en 
inspireert leeftijdsgenoten om (meer) te 
bewegen? 

Cultuurdragers
Ook nieuw is de categorie ‘Cultuurdrager 
van het jaar’. Voor deze categorie zoekt 
de gemeente een inwoner die zich actief 
inzet voor de cultuur in Koggenland. 
Daarbij valt te denken aan bijvoorbeeld 
het organiseren van kunstexposities, to-
neelvoorstellingen of muziekuitvoerin-
gen. 

Wie komen in aanmerking?
De genomineerde heeft binding met de 
gemeente, woont er of heeft zijn activi-
teiten in Koggenland. De jonge vrijwilli-
ger voor de ‘Aanmoedigingsprijs’ is daar-
naast niet ouder dan 25 jaar en doet het 
vrijwilligerswerk minimaal twee jaar.

Meer informatie en nomineren
Voor meer informatie en het nomineren 
van kandidaten kunt u terecht bij Angie 
van Kerkhof-Luik, via (0229) 54 84 25 of 
a.vankerkhof@koggenland.nl. Nominaties 
kunnen tot uiterlijk 15 november 2021 
worden ingestuurd. De uitreiking van de 
onderscheidingen vindt plaats op maan-
dag 16 januari tijdens de Nieuwjaarsont-
moeting in het gemeentehuis.

Hoe komt de speeltuin eruit te zien die 
volgend jaar wordt geplaatst op de hoek 
van de Wildbaan en de Beeldentuin in 
nieuwbouwplan Buitenplaats De Burgh 
in De Goorn? Die vraag werd eind sep-
tember op democratische wijze beant-
woord. De bewoners van de Wildbaan en 
de Beeldentuin mochten namelijk zelf 
stemmen op hun favoriete ontwerp. In 
totaal brachten 48 mensen hun stem uit. 

Stemmen voor speeltoestellen in De Goorn

Dat deden zij bij het sportveld naast de 
Bloementuin, waar de stembus was ge-
plaatst. Het winnende ontwerp (zie af-
beelding) werd met een ruime meer-
derheid van 39 stemmen gekozen. De 
toestellen zijn besteld en worden in het 
eerste kwartaal van 2023 geplaatst, als 
alles volgens planning verloopt. 

Van 10 tot en met 20 oktober kunnen 
kinderen zich inschrijven voor het project 
JouwSportPas (JSP). Zo kunnen de 
kinderen en jongeren (tot en met 17 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 
ervaren welke sport bij hen past.

Sportraad Koggenland heeft in samen-
werking met Team Sportservice alle sport-
aanbieders en -verenigingen uit de ge-
meente gevraagd om leuke 
kennismakingslessen te organiseren. Er is 
dus een groot aanbod. 

Hoe werkt het?
Deelnemers kunnen kiezen uit een of 

Voordelig kennismaken met sportaanbod Koggenland

meerdere activiteiten op de website van 
Noord-Holland Actief. Per activiteit beta-
len zij een klein bedrag. In de meeste ge-
vallen is dat € 5. De lessen worden gege-
ven tussen de herfst- en de kerstvakantie. 

Aanmelden
Kinderen die het leuk vinden (nieuwe) 
sporten te ontdekken kunnen zich tot en 
met 20 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 (06) 30 91 50 13 of mail naar 
bsc@sportraadkoggenland.nl.



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 19 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 onderne-
mersspreekuur. 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

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

Op maandag 24 oktober organiseren 
de gemeente Koggenland en project-
ontwikkelaar VBM Ontwikkeling een 
informatieavond over het steden-
bouwkundig plan Tuindersweijde-Zuid 
deel 2 tot en met 4 in Obdam. 

De gemeente streeft ernaar plannen te 
realiseren die breed gedragen worden 
door de inwoners van Koggenland. Tij-
dens de inloop worden de aanwezigen 
geïnformeerd over de stedenbouwkun-
dige opzet van de wijk. De steden-
bouwkundige en medewerkers van de 
gemeente zijn aanwezig om vragen te 
beantwoorden en eventuele suggesties 
van belangstellenden te bespreken. De 
verkoop van de woningen komt nog 
niet aan de orde.

Informatieavond stedenbouwkundig 
plan Tuindersweijde-Zuid

Waar en wanneer?
De informatieavond vindt plaats op 
maandag 24 oktober, van 19.00 tot 20.30 
uur in Cultureel centrum De Brink in Ob-
dam. Na de inloopavond is de informatie 
over het plan te vinden op 
www.koggenland.nl. Belangstellenden 
en belanghebbenden kunnen tot en met 
7 november vragen stellen en suggesties 
doen via de website.

Deel 1
Het bestemmingsplan van deel 1 van 
Tuindersweijde-Zuid is vastgesteld. Mo-
menteel wordt er gewerkt aan de voor-
bereidingen voor de verkoop van dit 
deel. 

Corona
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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.
- S. Kalmuk  Geboren op 10-12-1977
- V. Datso  Geboren op 03-04-1969
- O. Yavinska  Geboren op 09-08-1979
- N. Yehorova  Geboren op 04-07-1975
- L. Sydorchuk  Geboren op 07-09-1976
- A.M. te Beek  Geboren op 11-03-1967
- S.A. Poostanchi  Geboren op 23-04-1991
- A. Stopa  Geboren op 18-05-1998
- I. Dankovskyi  Geboren op 23-12-1989
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
2022-002129 verbreden in/uitrit  Wildbaan 64, De Goorn
2022-002139 plaatsen dakkapel  Ijvelandssloot 20, Obdam
2022-002160 plaatsen toegangspoort  Bobeldijk 2, Berkhout
2022-002155 plaatsen dakopbouw en 
  4 dakkapellen   Jaagweg 14, Avenhorn
2022-002153 plaatsen zonnepanelen  Oost-Mijzen 1A, Avenhorn
2022-002170 plaatsen kleine windmolen Noorddijkerweg 69, Ursem
2022-002169 aanpassen inrit/uitweg  Braken 43, Obdam
2022-002167 bouwen stolpwoning met schuur Wogmeer 86 (naast), Spierdijk
2022-002168 plaatsen tijdelijke woonunit Wogmeer 86 (naast), Spierdijk
2022-002181 realiseren wissellocatie voor 
  afvalcontainers   Spierdijkerweg 97, Spierdijk

Deze aanvragen zijn ontvangen, er kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend.
Concept omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure)
Zaaknummer      Activiteiten                                     Perceel
2022-001548 brandveilig in gebruik nemen Pieter Koppesstraat 14, Spierdijk
(6 weken ter inzage vanaf 6-10-2022)
Zienswijze: zie www.koggenland.nl/bezwaar 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
Zaaknummer      Activiteiten Perceel
2022-001747 plaatsen tuinhuis  Nijverheidsterrein 14, Ursem
2022-002103 verbreden in/uitrit  Wildbaan 62, De Goorn
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar
Verleende collectevergunningen
De afgelopen periode zijn de volgende vergunningen verleend:

Week collecte (datum)                   Vereniging/ stichting                      Locatie
24 oktober 2022   Sinterklaascomité Ursem  Ursem
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar
Huisnummers:

Burgemeester en Wethouders hebben besloten de volgende huisnummers vast te 
stellen:

D22.008371        9-9-2022              Slimdijk 16, 1631 DB in Oudendijk  (woonfunctie)
D22.008501        15-9-2022            Handelskade 1B, 1713 HS in Obdam (woonfunctie)
D22.008668        22-9-2022            De Burg 5A, 1648JT in De Goorn (woonfunctie)
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Het aantal mensen met corona neemt weer toe. Met deze tips wordt de kans op besmetting 
verkleind.


