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Wees als fietser en wandelaar 
goed zichtbaar in het donker

Herdenking en weerzien in Berkhouterkerk
Op donderdag 18 november organiseert 
de gemeente een gelegenheid in de 
Berkhouterkerk in Berkhout, om samen 
stil te staan bij de moeilijke corona-
periode en om elkaar weer te ontmoeten. 
Volgend voorjaar volgt in verschillende 
dorpen een ontmoetingsmarkt. 
Burgemeester Monique Bonsen: ‘Ik vind 
het fijn dat we samen stil kunnen staan 
bij deze zware tijd en ik er voor onze 
inwoners kan zijn.’

De bijeenkomst wordt georganiseerd in 
samenwerking met de Berkhouterkerk en 
wordt geleid door pastor Nico Knol en 
Gert Toes, geestelijk verzorger in het 
Dijklander Ziekenhuis. Een samenzijn om 
stil te staan bij verlies, verdriet en zor-
gen. Na het samenzijn in de Berkhouter-
kerk, is er een wandeltocht naar het Lijs-
beth Tijspark aan de Veenhoop in 
Berkhout. Daar wordt een gedenkplek 
onthuld waar een ieder die daar behoef-
te aan heeft, plaats kan nemen. Met het 
park als symbolisch behaaglijke plek en 
de weidse blik naar de toekomst, een 
punt voor bezinning en rust. ‘Er is gele-
genheid om het verleden een plek te ge-
ven, stil te staan bij verdriet en ruimte te 
maken voor de toekomst,’ aldus burge-
meester Bonsen.

Weerzien 
‘Ik mis contact met mensen,’ vervolgt 

Bonsen, ‘het beleven van cultuur en ge-
zelligheid. Dat is voor onze inwoners vast 
net zo. In het voorjaar organiseren we 
samen met verenigingen en inwoners 
ontmoetingsmarkten in De Goorn, Ursem 
en Obdam. Mijn wens is dat inwoners  - 
groot en klein, jong en oud - elkaar daar 
weer zien en spreken, plezier beleven en 
met een grote glimlach naar huis gaan. 
Dat we die dag herontdekken hoe rijk 
onze dorpen zijn aan clubs en creatieve 
organisaties. En dat de vrijwilligers van 
die clubs weer kunnen doen waar ze zo 
goed in zijn en daar plezier aan beleven.’

Aanmelden gewenst
De samenkomst op 18 november start 
om 19.30 uur, de deuren zijn geopend 
vanaf 19.00 uur. Aanmelden is gewenst, 
vanwege het maximum aantal personen 
dat in de kerk kan plaatsnemen. Het pro-
gramma zal voldoen aan de dan gelden-
de coronamaatregelen. Inwoners die bij 
de bijeenkomst aanwezig willen zijn, 
kunnen zich aanmelden door te mailen 
naar Mirella Borst via 
M.Borst@koggenland.nl. 
Vermeld daarbij uw naam en het aantal 
personen.

Koggenland kort

Gemeenteraads-
verkiezingen 2022

Op dinsdagavond 2 november vindt er 
in het gemeentehuis een overleg 
plaats met alle partijen die (waarschijn-
lijk) mee gaan doen met de gemeente-
raadsverkiezingen van 2022. Naast het 
krijgen van uitleg vindt er ook afstem-
ming plaats en worden er afspraken 
gemaakt. Partijen die zich nog niet bij 
de griffie hebben gemeld kunnen zich 
uiterlijk tot en met 1 november aan-
melden voor dit overleg via 
griffie@koggenland.nl.

Sluitende begroting 
voor 2022
Er heerst nog altijd veel onzekerheid, 
vanwege de voortdurende coronapan-
demie en het effect hiervan binnen het 
sociaal domein op korte en lange ter-
mijn. De situatie van het Rijk geeft op 
verschillende vlakken ook weinig 
houvast. Ondanks deze onzekerheden 
presenteert het college van de ge-
meente Koggenland de raad een 
sluitende begroting. Een sluitende 
begroting zonder de eerder voorgeno-
men extra verhoging van de OZB en 
mét budget om woningbouwplannen 
te versnellen. De gemeenteraad be-
handelt de begroting op maandag 
1 november, de vergadering is live te 
volgen via raad.koggenland.nl. De 
volledige begroting 2022 is in te zien 
via koggenland.begroting-2022.nl/.

Verkeerscoaches bij 
De Droomgaard
Rondom De Droomgaard worden al 
enige tijd verkeerscoaches ingezet die 
verkeersdeelnemers op schooldagen 
helpen met het goed gebruiken van de 
kiss & ride-strook bij de school. De fiet-
sers worden geholpen met oversteken 
bij de fietsoversteekplaats op de Bui-
tenroede ter hoogte van de Rietsikkel. 
De verkeerscoaches blijven tot de 
kerstvakantie in de ochtend helpen.

Binnenkort gaat de wintertijd in. Nu de 
dagen korter worden, is het voor de 
verkeersveiligheid nog belangrijker dat 
als je als fietser en wandelaar goed 
zichtbaar bent in het donker. Dit vooral 
om ervoor te zorgen dat andere ver-
keersdeelnemers jou zien. In het donker 
zijn fietsers en wandelaars vaker betrok-
ken bij ongevallen. Het is daarom 
belangrijk dat fietsers en wandelaars zo 
veilig mogelijk op pad gaan, met goede 
verlichting en reflecterende materialen.

Als je in het donker fietst, zorg er dan 
voor dat de verlichting op je fiets goed 
functioneert. Veel mensen fietsen zonder 
voor en/of achterlicht. Dit is voor zowel 
de fietsers zelf, als andere verkeersdeel-
nemers heel gevaarlijk. Denk aan je 
eigen veiligheid en aan die van een 
ander en gebruik goede fietsverlichting. 

Laat je als wandelaar ook zien
Wethouder Jan Houtenbos: ‘Ik wandel 
zelf heel graag en draag dan altijd arm-
band met verlichting. Ga er niet vanuit 
dat andere verkeersdeelnemers je zien. 
Ook al zie je hen prima en lijkt het nog 
niet heel donker, de kans is groot dat de 

ander jou niet in de gaten heeft.’ Het 
dragen van reflecterende accessoires, 
zoals een hesje, is een goede manier om 
beter zichtbaar te zijn voor anderen. 
Wandel je met een hond? Zorg dat ook 
de hond zichtbaar is door bijvoorbeeld 
een halsband met verlichting.
Dit is extra belangrijk wanneer je 
wandelt over een fietspad of langs de 
openbare weg.

Maak kans op één van de tien sets 
reflecterende accessoires
Om het dragen van reflecterende acces-

soires te stimuleren, geeft de gemeente 
tien sets weg. Stuur een foto van je favo-
riete herfstwandeling in Koggenland en 
maak kans op een set reflecterende 
accessoires om goed zichtbaar te zijn in 
het donker. De set bestaat uit een hesje, 
armband en muts. Een foto insturen om 
kans te maken op dit pakket kan tot en 
met 15 november naar 
communicatie@koggenland.nl. De 
winnaar wordt woensdag 17 november 
bekend gemaakt via www.koggenland.nl 
en krijgt ook persoonlijk bericht.



Op 1 november gaat de landelijke cam-
pagne ‘Zien drinken doet drinken’ van 
start. De boodschap van de actie is: 
Kinderen en jongeren kopiëren drink-
gedrag. Drink daarom niet in hun bijzijn. 
De gemeente Koggenland vraagt 
aandacht voor deze campagne.

Alcohol is schadelijk voor opgroeiende 
kinderen en jongeren. Het verstoort 
onder meer de ontwikkeling van botten 
en hersenen en het vergroot de kans op 
verslaving. Uit landelijk onderzoek blijkt 
dat hoe vaker kinderen hun ouders zien 
drinken, des te groter de kans is dat zij 
zelf op jonge leeftijd beginnen met drin-
ken. Kinderen die hun ouders zien drinken 
denken positiever over alcohol dan kinde-
ren die dit niet zien. De campagne ‘Zien 
drinken doet drinken’ richt zich daarom 

Zien drinken doet drinken
op ouders met opgroeiende kinderen.
‘In Koggenland groeien veel kinderen 
op in een omgeving waarin alcohol 
‘gewoon’ is,’ zegt wethouder Win Bijman. 
‘Dat is een groot probleem. Veel ouders 
onderschatten hoe schadelijk het drinken 
van alcohol is voor jongeren. En ze 
onderschatten de invloed van hun eigen 
alcoholgebruik. Het is belangrijk dat we 
ons hiervan bewust zijn en het goede 
voorbeeld geven. Daarom willen we deze 
campagne zoveel mogelijk onder de 
aandacht brengen.’

De campagne ‘Zien drinken doet drinken’ 
is ontwikkeld door de Alliantie Alcohol-
beleid Nederland (AAN), met steun van 
het ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport. Kijk voor meer informa-
tie op www.ziendrinkendoetdrinken.nl.

Koggenland zoekt vrijwilliger en sporter van het jaar
Jaarlijks zet de gemeente bijzondere spor-
ters en vrijwilligers in het zonnetje, tijdens 
de verkiezing van de sporter en vrijwilliger 
van het jaar. De gemeente roept inwoners 
op om mensen te nomineren. Welke Kog-
genlander zet zich extra in als vrijwilliger 
of heeft dit jaar op sportief gebied iets 
bijzonders gepresteerd? 

Vrijwilligers worden ook wel de onzicht-
bare helden van de samenleving genoemd. 
Vaak op de achtergrond, zetten zij zich 
belangeloos in voor anderen. Of het nu 
gaat om de mantelzorger of de voetbal-
coach, de hulpouder op school of het 
bestuurslid van een vereniging; allemaal 
zijn ze van onschatbare waarde. Door het 

uitreiken van de onderscheiding ‘Vrijwilli-
ger van het jaar’ toont de gemeente haar 
waardering voor die inzet.

Aanmoedigingsprijs voor jongeren
De initiatieven en bijdragen van jongeren 
zijn van groot belang voor de gemeen-
schap en de toekomst. Een jonge vrijwilli-
ger wordt met de ‘Aanmoedigingsprijs’ in 
het zonnetje gezet en gestimuleerd de 
activiteiten voort te zetten en leeftijds-
genoten te inspireren.

Sporter van het jaar
Het college zet een Koggenlandse sporter 
in de schijnwerpers, die een opvallende 
prestatie heeft geleverd en/of anderen 

inspireert om meer te gaan bewegen. De 
genomineerde sporttalenten maken kans 
op de titel ‘Sporter van het jaar’.

Wie komen in aanmerking?
De genomineerde heeft binding met de 
gemeente, woont er of heeft zijn/haar 
activiteiten in Koggenland. De jonge vrij-
williger voor de ‘Aanmoedigingsprijs’ is 
daarnaast niet ouder dan 25 jaar en doet 
het vrijwilligerswerk minimaal twee jaar.

Meer informatie
Voor informatie en het nomineren van 
kandidaten kunt u terecht bij Dieuwke 
Schuijtemaker. Zij is bereikbaar via 
(0229) 54 83 79 of 

d.schuijtemaker@koggenland.nl. De schrif-
telijke nominatie, bij voorkeur via e-mail, 
kan tot uiterlijk 16 november 2021 worden 
ingestuurd. De uitreiking van de onder-
scheidingen vindt plaats op maandag 10 
januari tijdens de Nieuwjaarsontmoeting 
in het gemeentehuis.

Verkeersmaatregelen op De Leet in Ursem
Er worden maatregelen genomen om 
de verkeerssituatie op De Leet in 
Ursem veiliger te maken. Een groot 
deel van de automobilisten op De 
Leet rijdt harder dan de toegestane 
snelheid. Bovendien rijdt er meer 
verkeer op De Leet sinds de realisatie 
van de eerste fase van het nieuw-
bouwplan De Tuinen. Met de tweede 

Voorkom cybercriminaliteit
Het aantal digitale misdrijven is enorm 
gestegen. De criminaliteit heeft zich de 
afgelopen jaren steeds meer verplaatst 
naar de digitale wereld. Sinds de uitbraak 
van het coronavirus is deze verplaatsing in 
een stroomversnelling geraakt. Meer 
mensen werken thuis, waardoor zij van 
hun computer en internet afhankelijk zijn. 
Criminelen maken hier gebruik van, bij-
voorbeeld door phishing- en malwareaan-
vallen uit te voeren. Daarmee proberen zij 
gevoelige informatie van gebruikers buit 
te maken. 

Digitale veiligheid is niet volledig te 
garanderen. Wel kunnen er maatregelen 
worden genomen om de kans om slacht-

offer te worden zo klein mogelijk te 
maken:
• Zorg dat uw computer goed beveiligd is 

en installeer updates zodra deze 
 beschikbaar zijn.
• Maak gebruik van een virusscanner, 

firewall, scriptblockers (apps die scripts 
tegenhouden die een virus kunnen 

 bevatten).
• Gebruik een sterk wachtwoord, bijvoor-

beeld een lange wachtzin. Deze is voor 
u gemakkelijk te onthouden en voor 

 criminelen moeilijk te achterhalen. 
Meer informatie hierover vindt u bij-
voorbeeld op www.veiliginternetten.nl.

• Door het instellen van een twee-staps-
verificatie voegt u een extra beveili-

gingslaag toe aan uw e-mailaccount, 
 social media of clouddienst. Vaak wordt 

dan een toegangscode naar een 
 vertrouwd apparaat gestuurd om in te 

kunnen loggen. Hackers hebben dan 
niet meer genoeg aan uw gebruikers-
naam en wachtwoord alleen om toe-
gang tot uw account of cloud te krijgen.

• Klik niet zomaar op een link.
• Geef nooit uw inloggegevens af.
• Bij een scheiding (werk of privé) moet u 

ook digitaal scheiden: reset wachtwoor-
 woorden en verbreek eventueel gedeel-

de e-mailadressen en cloud-accounts.
• Maak regelmatig een back-up van uw 

waardevolle bestanden (bijvoorbeeld 
foto’s, video’s en documenten).

Tips om Whatsapp-fraude te voorkomen:

• Scherm uw gegevens op sociale media 
zo veel mogelijk af.

• Wees kritisch op het invullen van online 
formulieren en het delen van persoon-
lijke gegevens.

• Onthoud altijd: appt een bekende u 
met het verzoek om geld over te ma-
ken? Betaal nooit voordat u diegene 
hebt gebeld of fysiek hebt gesproken.

en derde fase van het nieuwbouwplan 
neemt dit verkeer verder toe.

Op De Leet in Ursem worden drie 
verkeersplateaus aangebracht. De 
plateaus krijgen een 10 meter lang 
bovenvlak, zodat vracht- en landbouw-
verkeer hier minimale hinder van heeft. 
Bij de grens van de bebouwde kom op  

De Leet in Ursem wordt een verkeers-
plateau in combinatie met een wegver-
smalling aangelegd. Ook worden uitrit-
constructies aangebracht op 
aansluitingen van de Tuinderij en de 
Gabrielstraat. De werkzaamheden 
worden begin november uitgevoerd. 
Voor het uitvoeren van de werkzaam-
heden wordt De Leet in Ursem drie 

dagen afgesloten voor het gemotori-
seerde verkeer. 

Op www.koggenland.nl/nieuws staat 
de precieze planning van de werk-
zaamheden. Op de website worden 
de aan te brengen verkeersmaatrege-
len ook verder toegelicht en is een te-
kening te zien van deze maatregelen.



Info en Agenda

De gemeenteraad heeft onlangs inge-
stemd met dit voorontwerp. Aanwezigen 
kunnen tijdens de inloopavond input 
geven, die wordt meegenomen in de 
definitieve versie van het bestemmings-
plan. Op deze avond zijn medewerkers 
van het stedenbouwkundig bureau, de 
ontwikkelaar en de gemeente Koggen-
land aanwezig. Zij beantwoorden ook de 
vragen van aanwezigen en informeren 
over de verdere planning.

Na de inloopavond is de informatie be-
schikbaar op www.koggenland.nl. 
Via de site is er tot en met 12 november 
ook gelegenheid tot het stellen van 
vragen en het doen van suggesties.

Waar en wanneer?
De inloopavond vindt plaats op dinsdag 
2 november in De Brink in Obdam en 
duurt van 19.00 tot 20.30 uur. Vooraf 
aanmelden is niet nodig.

Inloopavond nieuwbouwplan 
Tuindersweijde-Zuid in Obdam

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 
4 november. 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          28 oktober 2021 

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

Ontvangen aanvragen voor een omgevingsvergunning
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2021-001121 bouwen van een woning Gouwstraat 2, Spierdijk
2021-001122 plaatsen van een kapschuur De Hunnesloot 19, Obdam
2021-001124 bouwen van een woning De Goorn 35, De Goorn
2021-001135 plaatsen van 2 dakkapellen De Wieken 66, Avenhorn
2021-001148 plaatsen informatie/route borden Dorpsbos te Avenhorn

Deze aanvragen zijn ontvangen, er kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2021-HZ-0188 realiseren van een opbouw Pieter Koppesstraat 8, Spierdijk 
2021-000772 legaliseren van bestaande  De Leet 18, Ursem
 buitenbak  
2021-000899 vervangen van 3 voetgangers-/ Nabij Grutto 11 in Obdam,
 fietsbruggen achter Houtsnip 20 Obdam 
   en achter Wezenweid 17 in
   Spierdijk 
2021-000943 verbreden van de uitrit Fruittuin 2, De Goorn
 (reeds uitgevoerd) 
2021-000984 bouwen van een schuur Dorpsvaart 27, De Goorn
2021-001047 tijdelijk plaatsen van een woonunit Dubbelspoor 5, Obdam
2021-000674 bouwen van een woning De Leet 6B, Ursem
2021-000982 verbreden van de oprit en plaatsen  Dorpsvaart 27, De Goorn
 erfafscheiding      
2021-001033 bouwen van een woning Bronland 4, Spierdijk
2021-001098 plaatsen dakkapel De Veenhoop 4, Berkhout 
2021-000814 bouwen tuinhuisje met overkapping Wildbaan 38, De Goorn
2021-000946 plaatsen schutting aan de straatzijde Tuinderij 11, Ursem
2021-000954 wijzigen van de erfafscheiding Veilingweg 45, Avenhorn
2021-001135 plaatsen van twee dakkapellen Wieken 66, Avenhorn 
2021-000956 verplaatsen van een inrit De Burg 5B, De Goorn 
2021-001122 plaatsen van een kapschuur De Hunnesloot 19, Obdam 
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Verleende omgevingsvergunningen van rechtswege
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2021-000732 nokverlegging achter dakkapel voor Dorpsstraat 258b, Obdam
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Kennisgeving Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval, Dorpsweg 9 in Hensbroek
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 22 september 
2021 een kennisgeving in het kader van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval 
is ontvangen van Dick de Wit Totaal, Berkhout, voor het mobiel breken van materiaal 
op het adres Dorpsweg 9 in Hensbroek met een mobiele puinbreker. In de periode van 
13 oktober 2021 tot en met 13 januari 2022 zal de mobiele puinbreker 1 werkdag in 
werking zijn.
Het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval bevat onder meer voorschriften ter 
beperking van geluids- en stofoverlast. Het is niet mogelijk tegen deze kennisgeving 
bezwaar te maken. Deze dient slechts ter informatie. 

Informatie
Informatie kunt u tijdens kantooruren verkrijgen bij de Omgevingsdienst
Noord-Holland Noord, Dampten 2 te Hoorn, telefoonnummer 088 – 102 13 00.

Kennisgeving Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval, Grosthuizen 54 in Avenhorn.
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 28 september 
2021 een kennisgeving in het kader van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval 
is ontvangen van Dick de Wit Totaal, Berkhout, voor het mobiel breken van materiaal 
op het adres Grosthuizen 54 in Avenhorn met een mobiele puinbreker. In de periode 
van 25 oktober 2021 tot en met 25 januari 2022 zal de mobiele puinbreker 1 werkdag 
in werking zijn.
Het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval bevat onder meer voorschriften ter 
beperking van geluids- en stofoverlast. Het is niet mogelijk tegen deze kennisgeving 
bezwaar te maken. Deze dient slechts ter informatie. 

Informatie
Informatie kunt u tijdens kantooruren verkrijgen bij de Omgevingsdienst 
Noord-Holland Noord, Dampten 2 te Hoorn, telefoonnummer 088 – 102 13 00.

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.ruimtelijkeplannen.nl en www.koggenland.nl/ruimtelijkeplannen onder de kop 
‘in procedure’.

Naam/IMRO-nummer Adres / Plaats Omschrijving Status Ter inzage 
NL.IMRO.1598.BPHLD ‘Hofland  bestemmings- Vaststelling 15-10-21
spoor-va01 Dubbelspoor planprocedure   t/m
 te Obdam t.b.v. woningbouw 26-11-21
  incl. hogere grenswaarde 
  geluid
NL.IMRO.1598.WPLG Mijzerdijk 1 Vergroten Ontwerp 22-10-21
Mijzerdijk1-on01         Ursem          bouwvlak  t/m
    03-12-21

Op 2 november 2021 organiseert de gemeente een inloopavond in De Brink in Obdam 
over het nieuwbouwplan Tuindersweijde-Zuid. Aanwezigen worden geïnformeerd 
over het voorontwerp van het bestemmingsplan van fase 1. 


