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Burgemeester Bonsen vraagt 
‘aandacht voor elkaar’

Koggenland kort

Schoon gft

Week tegen eenzaamheid p. 2

Burgemeester Bonsen: “Het is belangrijk dat we de komende tijd nog meer oog hebben 

voor elkaar.”

Het kabinet heeft de coronamaatregelen 
verder aangescherpt, omdat het virus 
zich in hoog tempo blijft verspreiden. 
Het naleven van deze maatregelen is de 
enige mogelijkheid om het coronavirus 
onder controle te krijgen, zegt burge-
meester Monique Bonsen. Ze roept  
inwoners op vol te houden en elkaar te 
steunen.

“In de korte tijd dat ik burgemeester van 
Koggenland ben heb ik gezien hoeveel 
invloed de coronacrisis heeft op het leven 
in onze gemeente. Voor veel onderne-
mers is het een ongelooflijk zware tijd. Ik 
heb van horecaondernemers gehoord 
dat het water hen aan de lippen staat. En 
ook de sportverenigingen worden zwaar 
geraakt door de crisis. Toch doen al deze 
mensen hun uiterste best zich steeds weer 
aan te passen aan de nieuwe situatie. 
Daar heb ik veel bewondering voor.

Samen
Helaas moeten we vaststellen dat het 
aantal besmettingen in het hele land snel 
blijft stijgen. Het aanscherpen van de 
maatregelen was daardoor onvermijdelijk. 
Maar nog veel belangrijker is dat we 
deze maatregelen met z’n allen naleven. 
Dat geldt niet alleen voor jongeren.  
Zij krijgen vaak de schuld van de tweede 
coronagolf, terwijl er ook oudere mensen 
zijn die zich niet aan de regels houden. 
We moeten het samen doen.

Coronamoeheid
Ik realiseer mij hoe moeilijk het is om 
door te zetten. De coronamoeheid slaat 
toe; er zijn mensen die hun baan verliezen, 
jongeren die beperkt worden in alles wat 
belangrijk is als je jong bent en er zijn 
mensen die eenzaam zijn. Corona is een 
virus dat niet alleen lichamelijk, maar 
ook mentaal slopend kan zijn. Mensen 

zijn sociale wezens, terwijl de bestrijding 
van het coronavirus schreeuwt om min-
der sociale contacten. Dat schuurt.

Hartverwarmende acties
Toch moeten we het samen volhouden. 
Het is belangrijk dat we de komende tijd 
nog meer oog hebben voor elkaar. Dat 
we luisteren, helpen en begrip tonen. 
Het landelijke initiatief ‘Aandacht voor 
elkaar’ kan ons daarbij helpen. In het 
hele land worden mooie, hartverwar-
mende acties opgezet, die worden verza-
meld op de website van ‘Aandacht voor 
elkaar’. Mensen staan voor elkaar klaar: 
met een kort bezoekje aan de deur, een 
kaartje in de brievenbus, door bood-
schappen voor iemand te doen, of door 
even te bellen. Ik ben ervan overtuigd 
dat de hechte gemeenschappen in Kog-
genland dit initiatief van harte steunen.”

Goed idee?

Weet u of heeft u een goed idee of 

initiatief, waarbij aandacht voor el-

kaar centraal staat? Bijvoorbeeld in 

uw buurt of bij uw (sport)vereni-

ging? Of wilt u graag uw verhaal 

kwijt? Deel het als inspiratie of als 

steun voor anderen op 

www.aandachtvoorelkaar.nl. 

Deze voorbeelden kunnen een in-

spiratie zijn voor anderen om nog 

meer naar elkaar om te kijken.

In de strijd tegen het coronavirus heeft 
het ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport de app CoronaMelder 
ontwikkeld. De app waarschuwt de  
gebruiker als hij in de buurt is geweest 
van iemand met corona. Zo kan hij  
voorkomen dat hij andere mensen  
besmet. Het succes van CoronaMelder is 
groter wanneer meer mensen de app 
downloaden.

De app stuurt een melding als de gebrui-
ker minstens 15 minuten dicht bij iemand 
is geweest die later corona blijkt te hebben. 
Deze persoon moet de app ook gebruiken. 
CoronaMelder stuurt geen melding als 
iemand met corona voorbij fietste. Als de 
gebruiker dicht bij iemand in de bioscoop 

Afvalbeheerder HVC roept inwo-
ners op om gft-afval apart te schei-
den en vervuilende materialen zo-
als plastic, kunststoffen, metaal en 
glas niet in de groene bak te gooi-
en. De enige uitzondering die HVC 
hierin maakt is het composteerbare 
plastic keukenzakje, omdat dit zak-
je het bedrijf in staat stelt meer 
etensresten in te zamelen. Het mot-
to van de campagne is: “De groene 
bak is alléén voor jouw gft en 
etensresten. Ben jij er mooi vanaf 
en maken wij er groen gas en com-
post van!”

CoronaMelder 

zat kan hij wel een melding krijgen. De 
app ziet via bluetooth of de gebruiker bij 
iemand in de buurt was. Hoe dichterbij, 
hoe sterker het bluetoothsignaal. De app 

gebruikt geen locatiegegevens en weet 
niet waar de gebruiker was of wie hij is. 
Het downloaden van de app is altijd vrij-
willig.
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Ed Dekker 
(CDA) ‘Kom erbij’

In iedere editie van het Koggennieuws 
deelt een raadslid een persoonlijke visie 
of mening met de inwoners van de  
gemeente Koggenland. Deze stand-
punten of meningen komen niet nood-
zakelijkerwijs overeen met die van de 
gemeenteraad, het college of de amb-
telijke organisatie van de gemeente 
Koggenland. 

Wat betekent het klimaat-
akkoord voor West-Friesland?
 
Het coronavirus heeft op dit moment 
grote gevolgen voor iedereen en be-
paalt dan ook het nieuws. Toch wil ik 
het met u hebben over de gevolgen 
van het klimaatakkoord voor onze 
mooie groene regio. Zodra de aandacht 
voor de coronacrisis wegzakt neemt 
de klimaatcrisis alle ruimte aan de 
talkshowtafels in. 
Allereerst wil ik opmerken dat er 
steevast over energie wordt gesproken 
als stroom wordt bedoeld, er wordt 
altijd gesproken over zonne-energie 
en windenergie in plaats van zonne-
stroom en windstroom. Zonder te 
veel in technische details te vervallen; 
bij ons thuis is energie de optelsom 
van stroom en warmte.

De feiten:
Alle huishoudens bij elkaar verbruiken 
circa 22 terawattuur (TWh). Dat is 
18,3 procent van het totale stroom-
verbruik van heel Nederland, dat al 
jaren redelijk stabiel rond de 120 
TWh ligt. 

De uitwerking van het klimaatakkoord 
is de Regionale Energie Strategie 
(RES), waarin is afgesproken dat vóór 
2030, 35 TWh aan duurzame stroom 
opgewekt moet worden in Nederland 
op het land. Dat is dus 160 procent 
van het stroomverbruik van alle huis-
houdens in Nederland.

Er is een concept RES opgesteld voor 
onze regio waarin staat dat dit in 
West-Friesland 1,191 TWh  moet zijn, 
dat is ruim vijf keer de 0,23 TWh die 
nu al duurzaam wordt opgewekt. In 
2018 was het totale energieverbruik 
van alle 92.120 woningen in West-
Friesland 0,262 TWh. 

Daarom ben ik zo fel tegen deze  
concept RES, ruim 4,5 keer het totale 
stroomverbruik van alle woningen in 
West-Friesland opwekken is naar mijn 
mening gekkenwerk!

Van 1 tot en met 8 oktober was de Week 
tegen Eenzaamheid. In deze week staan 
verbinding en ontmoetingen tussen 
mensen centraal. De gemeente Koggen-
land organiseerde de actie ‘Kom erbij’. 

Door de coronamaatregelen konden veel 
van de geplande activiteiten niet door-
gaan. Deze worden verplaatst naar een 
later moment. Wel werden er bloemen 
verspreid, die waren gesponsord door 
Melvin en Jessica van MJ Flowers in Aven-
horn. Mensen konden een bloemetje 
meenemen bij onder andere de Spar in 
Ursem, de bakker in Spierdijk, dorpshuis 
de Brink in Obdam en bij een aantal win-
kels in de Vijverhof in Avenhorn. 

Bloemen
Met het verspreiden van de bloemen 
vraagt de gemeente aandacht voor de 
actie ‘Kom erbij’. Nu de coronamaatrege-
len verder zijn aangescherpt, kan het on-
derhouden van sociale contacten nog las-
tiger worden. Vrijwilligers kunnen daarbij 
helpen. 

Vrijwilligerspunt
Mensen die hulp nodig hebben of zelf 
graag vrijwilligerswerk willen doen, kun-
nen contact opnemen met Vrijwilligers-
punt. Bijvoorbeeld om wekelijks bood-
schappen te doen, voor een eenmalige 

klus in de tuin, of om samen iets leuks te 
doen, uiteraard met inachtneming van de 
coronamaatregelen. Vrijwilligerspunt is 
bereikbaar via telefoonnummer 
(0229) 21 64 99 of mailadres 
info@vrijwilligerspunt.com.

De Avenhorse bloemist MJ Flowers sponsorde de actie ‘Kom erbij'. 

De kans op een aanrijding neemt met 
20% af wanneer een fietser goede ver-
lichting heeft. Toch zet een derde van de 
fietsers zijn fietsverlichting niet aan, ter-
wijl de verlichting vaak wel goed werkt. 
Daarom plaatst wijkagent Sandra Hof 
waarschuwingen op het fietspad, als her-
innering aan fietsers om hun licht aan te 
zetten. 

Zet je licht 
aan!

Cliënten die in Koggenland gebruik ma-
ken van jeugdhulp of Wmo-voorzienin-
gen zijn positief over de kwaliteit van de 
ondersteuning. Dit blijkt uit het cliënt-er-
varingsonderzoek dat onderzoeksbureau 
I&O Research heeft uitgevoerd in op-
dracht van de gemeente.

Via de Wet maatschappelijke ondersteu-
ning (Wmo) geeft de gemeente onder-
steuning bij mensen thuis, zodat ze zo 
lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven 
wonen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om 
begeleiding en dagbesteding, vervoer of 
huishoudelijke hulp. Jeugdhulp is hulp 
voor jongeren tot 18 jaar. Er zijn verschil-
lende vormen, zoals ondersteuning voor 
jongeren met een beperking, zorg voor 
ernstig zieke kinderen en hulp aan huis 
bij problemen tussen ouders en kinderen. 

Constante lijn
De gemeente laat jaarlijks het cliënt-er-
varingsonderzoek uitvoeren om inzicht 
te krijgen in (de effecten van) de jeugd-
hulp en de ondersteuning van Wmo-cli-
enten. Ruim 400 Wmo-cliënten en 450 
jeugdhulpcliënten kregen een uitnodi-
ging om een enquête in te vullen. Van de 
Wmo-cliënten reageerde 45% en onder 

Cliënten positief over jeugdhulp en 
Wmo-voorzieningen 

de jeugdhulpcliënten 30%. Wethouder 
Win Bijman is tevreden met de positieve 
reacties. “Ik ben trots dat we al vijf jaar 
op rij goede beoordelingen krijgen van 
de cliënten die gebruikmaken van de 
zorg in Koggenland.” 

Adequaat en snel
Ruim de helft van de jeugdhulpcliënten 
(52%) heeft hulp of begeleiding ontvan-
gen van het Zorgteam. De respondenten 
zijn positief over de ondersteuning van-
uit het Zorgteam: gemiddeld geven zij 
een 7,4. Dit cijfer is gelijk aan vorig jaar. 
Cliënten waarderen de betrokkenheid en 

het luisterend oor van de medewerkers 
van het Zorgteam. Daarnaast blijkt uit de 
enquêtes dat het Zorgteam adequaat en 
snel reageert op situaties. 

Naast – of in plaats van – ondersteuning 
van het Zorgteam ontvangt 77 procent 
van de cliënten hulp van andere zorgaan-
bieders. Dit betreft voornamelijk geeste-
lijke gezondheidszorg (23%) en ambulan-
te jeugdhulp (20%). Ook hierover zijn de 
respondenten tevreden, met een 7,9 als 
gemiddeld rapportcijfer.

Cliëntondersteuner
Voor mensen die hulp willen bij gesprek-
ken met de gemeente is er een onafhan-
kelijk cliëntondersteuner. Deze onder-
steuner biedt gratis hulp bij het 
voorbereiden en het voeren van gesprek-
ken. Uit het cliënt-ervaringsonderzoek 
blijkt dat de bekendheid van de cliënton-
dersteuner is gestegen. Ook daar is wet-
houder Bijman blij mee. “Het is goed als 
er een extra persoon aanwezig is bij de 
gesprekken. Dat kan een cliëntonder-
steuner zijn, maar ook bijvoorbeeld een 
familielid of een vriend. Het kan erg nut-
tig zijn als iemand met je meedenkt en 
vaak horen twee mensen meer dan één.” 



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  
29 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.

Collecte      
25 t/m 31 oktober    Diabetes Fonds
1 t/m 7 november   Alzheimer Nederland 

Zorgteam Koggenland       telefoon (0229) 54 83 70
Voor al uw vragen over algemeen maatschappelijk werk, minimavoorzieningen, 
schuldhulpverlening, ouderenvoorzieningen, jeugd en gezin en meer: mail naar 
zorgteam@koggenland.nl of kijk op www.koggenland.nl/zorgteam. 

Meldpunt Koggenland        telefoon (0229) 54 83 00
Voor al uw meldingen over openbare verlichting, wegen, trottoirs, openbaar 
groen, drank- en drugsoverlast en vandalisme. U kunt dit nummer ook bellen bij 
storingen aan huurwoningen van het Woningbedrijf. Telefonisch 24 uur per dag 
bereikbaar, ook in het weekend. Een melding maken kan ook via www.koggen-
land.nl/meldpunt. 

Storingen drukriolering         telefoon (0229) 54 34 34

HVC inzamelingen          telefoon (0800) 0700

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 - 16:30 uur
Dinsdag   09:00 - 16:30 uur
Woensdag   09:00 - 16:30 uur
Donderdag   09:00 - 16:30 uur
Vrijdag   09:00 - 12:00 uur

Info en Agenda

Officiële publicaties          22 oktober 2020

Het college van burgemeester en wethouders van Koggenland maakt het volgende 
bekend:

Publicatie tot verkeersbesluit
Dat zij heeft besloten om algemene gehandicaptenparkeerplaatsen in te richten op 
het parkeerterrein van De Horstenburgh in Obdam.

Dit besluit ligt ter inzage bij de afdeling Wonen en Ondernemen. Voor meer informa-
tie over dit besluit verwijzen wij naar de website www.overuwbuurt.overheid.nl. 

Ontvangen aanvragen voor een omgevingsvergunning
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2020-HZ-0495 plaatsen hekwerk  Volkstuinenvereniging
  De Buitenroede
  Het Veer te Avenhorn
2020-HZ-0496 bouwen woning Dubbelspoor 7, Obdam
2020-HZ-0500 maken van 2 doorbraken in  Grosthuizen 69, Avenhorn
 een dragende tussenbouwmuur   
2020-HZ-0501 plaatsen van beschoeiing De Omloop 10, Zuidermeer
2020-HZ-0504 wegnemen van een duiker en realiseren Grosthuizen 54, Avenhorn  
 van nieuwe dam met duiker/ in-uitrit  
2020-HZ-0509 vergroten van op rijpad Reigerlaan 68 B, Ursem
2020-HZ-0506 wijzigen van de voorgevel Spierdijkerweg 126, Spierdijk
2020-HZ-0507 plaatsen van een dakkapel aan  Het Veer 85, Avenhorn
 de voorgevel 
2020-HZ-0515 vervangen bestaande brug t/o Dorpsweg 13, Oudendijk
2020-HZ-0513 verbouwen van de woning Kerkebuurt 216 A, Berkhout
2020-HZ-0521 wijzigen van de voorgevel Beetskoogkade 1, Oudendijk
2020-HZ-0522 realiseren van een generatiewoning Westeinde 272, Berkhout
2020-HZ-0524 bouwen van schuur en veranda Noorddijkerweg 33 C, Ursem
Deze aanvragen zijn ontvangen, er kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
Zaaknummer  Activiteiten Perceel
2020-HZ-0369 bouwen van 11 appartementen Beeldentuin 1 t/m 21, 
  De Goorn
2020-HZ-0459 vervangen van de beschoeiing Gaffel 8, De Goorn
2020-HZ-0352 vervangen van houten schuur door  Poststraat 38, Obdam
  stenen schuur met veranda       
2020-HZ-0500 maken van 2 doorbraken in een Grosthuizen 69, Avenhorn
 dragende tussenbouwmuur
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Verleende omgevingsvergunningen van rechtswege
Zaaknummer  Activiteiten  Perceel
2020-HZ-0018 aanleggen nieuwe uitrit en sloot graven Veldhuizerweg 7, (nabij)   
   Berkhout
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Verleende standplaatsvergunningen
De afgelopen periode zijn de volgende vergunningen verleend:

Week standplaats (datum)      Standplaats                        Locatie
31-12-2020  Bakkerij Koning Avenhorn           Vijverhof 11-13 
   (bij de winkel)
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Kennisgeving melding artikel 8.41 Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders van de gemeente Koggenland maken ter uitvoering van 
de Wet milieubeheer bekend dat op grond van artikel 8.41 van deze wet de volgende 
melding is ontvangen:

Activiteitenbesluit milieubeheer 
•  DeVi-Comfort B.V., Dobber 5A (1713GK) in Obdam, het oprichten van een bedrijf 

voor het assembleren van trapliften.

• Neefjes Tulpen, Oosteinde 114 (1647AG) in Berkhout, het bouwen van een nieuwe kas.
  
In genoemd Besluit zijn voorschriften gesteld waaraan de daaronder vallende bedrij-
ven moeten voldoen. Deze voorschriften richten zich op de bescherming van het mili-
eu. Wij controleren deze bedrijven periodiek op de naleving van deze voorschriften.

Informatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Noord-Hol-
land Noord (OD NHN) telefoonnummer (088) 102 13 00.

Het Koggenfonds biedt minima een extraatje in de dure  
decembermaand. Ieder huishouden dat voldoet aan de voorwaarden  
komt in aanmerking voor een VVV-kaart van 100 of 200 euro. 

Huishoudens die een periodiek bijzondere bijstand van het Zorgteam ontvangen 
én voldoen aan de voorwaarden, krijgen automatisch een brief toegestuurd, 
waarin staat dat de VVV-kaart wordt toegekend. Hetzelfde geldt voor huishou-
dens die periodiek een uitkering van WerkSaam Westfriesland ontvangen en 
daarnaast voldoen aan de voorwaarden.

Aanvragen
Minima die niet geregistreerd zijn bij het Zorgteam of WerkSaam Westfriesland 
kunnen het extraatje van het Koggenfonds aanvragen bij het Zorgteam. Dat kan 
telefonisch door te bellen naar (0229) 54 83 70 of via www.koggenland.nl. Het 
volledig ingevulde aanvraagformulier en de daarbij behorende bewijsstukken 
moeten vóór 1 december 2020 worden verstuurd naar het Zorgteam. Dat kan 
door te mailen naar zorgteam@koggenland.nl of per post naar Zorgteam Kog-
genland, Middenhof 2, 1648 JG in De Goorn.

Voorwaarden
De voorwaarden zijn te vinden op www.koggenland.nl. Voor vragen kunt u con-
tact opnemen met het Zorgteam via zorgteam@koggenland.nl of (0229) 54 83 70.

Extraatje voor minima 


