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Kindergemeenteraad onthult zelf ontworpen afvalbakken

Koggenland kort

Leden van de kindergemeenteraad 
hebben samen met burgemeester 
Monique Bonsen een paar bijzondere 
afvalbakken onthuld. Dat deden zij op 
woensdag 5 oktober bij het Koggenbad in 
De Goorn, onder belangstelling van 
vrienden, familie en pers.  

De kindergemeenteraad van Koggenland 
bestaat uit Bink, Luuk, Sonna, Julka, Mees, 
Anne en Jalisa, onder leiding van 
kinderburgemeester Amber. Zij vormen de 
eerste kindergemeenteraad van 
Koggenland en mochten het resultaat van 
hun eigen raadsvoorstel aan de 
gemeenteraad onthullen. Naast de twee 
bakken bij het Koggenbad, worden er in 
de gemeente nog achttien bakken 

voorzien van de ontwerpen van de 
kindergemeenteraad.

Want hoewel Koggenland al mooie cijfers 
scoort op de jaarlijkse Zwerfafvalindex (in 
2021 een 9,1), zagen de kinderraadsleden 
nog een kans voor verbetering. 'De nieuwe 
bakken maken de buurt vrolijker én 
nodigen mensen extra uit om er nog meer 
afval in te gooien', aldus de leden de 
kinderraad. 

Burgemeester Bonsen is trots op de 
kindergemeenteraad: ‘De kinderen 
hebben met elkaar gesproken over wat zij 
écht belangrijk vinden en waar ze als 
kindergemeenteraad aan wilden 
bijdragen. Ze zijn daarna met het voorstel 

voor deze bakken gekomen en hebben 
samengewerkt aan een echt raadsvoorstel 
om budget te vragen aan de gemeente-
raad. Met hulp van twee kunstenaars 
werkten de kinderen ook aan de realisatie 
van de bakken en het organiseren van de 
onthulling. Ze hebben het afgelopen jaar 
door hun deelname dan ook veel geleerd 
over de gemeente en een democratie, 
maar óók van elkaar.’

Woensdag 2 november vergadert deze 
kinderraad voor het laatst en zal de nieuwe 
kinderraad geïnstalleerd worden. De 
nieuwe kinderraad kiest dan ook een 
nieuwe kinderburgemeester. Meer weten? 
Kijk op www.koggenland.nl/
kindergemeenteraad.

Gratis adviesgesprek 
verduurzamen woning

Rennen over een luchtkussen-parcours, 
roetsjen van een metershoge tokkelbaan 
of streetdancen: afgelopen 
herfstvakantie konden kinderen in 
Koggenland zich weer volop uitleven 
tijdens de sport- en speldagen.

‘Het waren twee mooie dagen,’ zegt 
organisator en jongerenwerker Nick 
Ninteman. ‘We hadden in totaal 320 
aanmeldingen en iedereen is netjes 
gekomen. Alles is goed verlopen. Ik heb 
alleen maar blije kinderen gezien. De 
ouders hoefden er niet bij te blijven, dus 

Blije kinderen en blije ouders

zij waren blij dat ze even tijd voor zichzelf 
hadden.’ 

De sport- en speldagen vonden plaats in 
De Stap in Obdam en in De Koggenhal in 
De Goorn. Wethouder Jeugd Marian van 
Kampen keek haar ogen uit. ‘Het is een 
ontzettend leuke en diverse happening. 
De kinderen konden meedoen met 
streetdance, unihockey of boarding-
voetbal, maar ze konden ook gewoon aan 
een tafel kleuren.’ 

De wethouder prijst de betrokkenheid van 

De gemeente Koggenland en het 
Duurzaam Bouwloket organiseren 
spreekuren op wisselende locaties in 
de gemeente. Inwoners kunnen hier 
terecht voor advies over het verduur-
zamen van hun woning. Een onafhan-
kelijk adviseur van het Duurzaam 
Bouwloket laat zien welke maatrege-
len er mogelijk zijn om de woning 
stapsgewijs energiezuinig en eventu-
eel gasvrij te maken. Ook is er de 
gelegenheid vragen te stellen. Het 
gesprek duurt een half uur en wordt 
kosteloos aangeboden door de 
gemeente.
Het eerstvolgende spreekuur vindt 
plaats op woensdag 23 november, van 
14.00 en 16.00 uur, in Sociaal-Cultureel 
Centrum De Brink Obdam. Inwoners 
kunnen zich inschrijven voor een ge-
sprek via 
www.duurzaambouwloket.nl/
spreekuur-koggenland. Let op: er zijn 
per datum vier plekken beschikbaar.

WAS-paal in Avenhorn 
verplaatst
Op vrijdag 21 oktober is het waarschu-
wings- en alarmeringssysteem (WAS) 
aan Het Veer in Avenhorn verplaatst. 
Op de zogeheten WAS-paal staat de 
sirene die elke eerste maandag van de 
maand te horen is als deze wordt 
getest. De WAS-paal is verplaatst van 
het terrein waar voorheen de basis-
scholen De Overhaal en De Ieveling 
gevestigd waren, naar de overkant van 
de weg. Dit is vanwege toekomstige 
woningbouw nodig. Op maandag 
7 november zullen de sirenes om 12.00 
uur weer, als test, geluid maken. 
Kijk voor meer informatie over het 
waarschuwings- en alarmeringssysteem 
op www.vrnhn.nl/informatie-bij-
incidenten/sirene.

de jongeren die bij het evenement 
hebben geholpen. ‘Bij elk sport- en 
spelonderdeel stond een jonge vrijwilliger 
die hielp om alles in goede banen te 
leiden. Ik vind het erg mooi dat zij zich 
hiervoor in hun vrije tijd inzetten.’ 
Ninteman zegt dat er twaalf vrijwilligers 
hielpen bij de sport- en speldagen. ‘Dat 
zijn jongeren die wij kennen van het 
buurthuis in Avenhorn, waar ook het 
kantoor van jongerenwerk gevestigd is. 
Die jongeren kunnen voor hulp bij ons 
terecht en zij vinden het leuk om nu zelf 
iets te doen voor de kinderen.’



Mijn buurtje
De buurtbewoner als buurtverbinder: dat 
is het idee achter Mijnbuurtje.nl. 
Mijnbuurtje.nl is een online platform 
waar buurtbewoners, verenigingen en 
organisaties elkaar kunnen vinden en 
kunnen laten zien wat hun buurt te 
bieden heeft. Om het digitale platform zo 
succesvol mogelijk te maken organiseert 
de gemeente op donderdag 17 november 
een informatiebijeenkomst in ’t Wapen 
van Wogmeer.

Burgemeester Monique Bonsen, die 
samen met wethouder Marian van 
Kampen aanwezig zal zijn bij de 
bijeenkomst, is erg enthousiast over het 
initiatief: ‘Koggenland is een fi jne plek 
om te wonen, waar mensen ontzettend 
betrokken zijn met elkaar. Die verbinding 
gun ik iedereen in zijn of haar dorp. Met 
MijnBuurtje.nl zorgen we daarom dat het 
nog makkelijker wordt om deel te nemen 
aan een sociaal netwerk in je eigen buurt 
en dorp’.

Netwerk
Met Mijnbuurtje.nl biedt de gemeente 

één plek waar iedereen elkaar kan vinden 
en informatie over de buurt kan delen. 
Denk bijvoorbeeld aan nuttige 
voorzieningen, leuke activiteiten, mooie 
plekken, ideeën of oproepjes. Op het 
online platform is ook een sociale kaart te 
vinden, met verenigingen en 
voorzieningen op het gebied van zorg en 
ondersteuning. Zo ontstaat een netwerk 
waaraan iedereen kan deelnemen en 
worden de buurten en dorpen nóg fi jnere 
plekken om te wonen. De gemeente 
Koggenland heeft gekozen voor de 
aanpak van mijnbuurtje.nl omdat het 
platform zich al heeft bewezen in veel 
andere buurten in Nederland.

Informatieavond
De gemeente is op zoek naar enthousiaste 
en betrokken inwoners die zich ook willen 
inzetten om van het digitale platform een 
succes te maken. Tijdens de 
informatieavond wordt hier meer 
informatie over gegeven. Op de 
afbeelding naast dit bericht is informatie 
te vinden over de tijd, locatie en de 
mogelijkheid om je vooraf aan te melden.

‘Peuken op straat. 
Dat kan echt niet meer.’
Eind oktober start de gemeente 
Koggenland de campagne ‘Peuken op 
straat. Dat kan echt niet meer.’ Jaarlijks 
worden in Nederland maar liefst 
10 miljoen peuken op straat gegooid. 
Daarmee vormen peuken het meest 
gevonden zwerfafval, ook in Koggenland. 
Peuken zijn ook het meest geaccepteerde 
zwerfafval, omdat veel mensen denken 
dat de peuken verteren en geen schade 
aanrichten. Het tegenovergestelde is waar. 

In peuken zitten veel giftige stoffen, zoals 
nicotine, teer, koofstofmonoxide, benzeen 
en azijnzuur. In peuken met een fi lter, 
zo’n driekwart van alle peuken, zit ook 
nog eens celluloseacetaat, oftewel 
microplastics. Het duurt gemiddeld tot 15 
jaar voordat een peuk zonder fi lter 
verteerd is. De microplastics in de fi lter 
verteren nooit. Deze komen via het 
grondwater in de zee en zeedieren 
terecht, ook in de vissen die uiteindelijk 
op het bord van de consument belanden. 
Daarnaast worden peuken door vogels 

vaak voor voedsel aangezien, met alle 
schadelijke gevolgen van dien.

Met de campagne ‘Peuken op straat. 
Dat kan echt niet meer’ wil de 
gemeente rokers bewust maken van 
de schade die peuken aanrichten. 
Want de meeste rokers weten niet hoe 
schadelijk hun peuk is. De campagne 
richt zich met video’s, stories en 
berichten op sociale media 
voornamelijk op jonge mensen. Juist 
deze doelgroep vindt het belangrijk 
om duurzamer te leven en spreekt 
elkaar dan ook geregeld aan op 
elkaars gedrag. 

Burgemeester en 
brandweer doen 
‘woningcheck’
Burgemeester Monique Bonsen ging op 
19 oktober samen met een medewerker 
van de brandweer op bezoek bij de 
familie Keizer in De Goorn. De familie had 
zich aangemeld voor een woningcheck, 
om te laten controleren hoe goed hun 
huis beveiligd is tegen brand en 
valongelukken. De woningcheck is 
onderdeel van ‘Woongemak is 
kinderspel’, een campagne die gericht is 
op het veiliger maken van woningen.  

Samen met Ramona Pelk van Brandweer 
Noord-Holland Noord en burgemeester 
Bonsen loopt de familie Keizer door het 
huis, waar het echtpaar de ene na de 
andere tip krijgt. In de keuken laat de 
brandweerexpert zien wat je kan doen als 
de vlam in de pan slaat en wat de beste 
plek is voor een koolmonixidemelder. Bij 
de trap legt Pelk uit hoe je kan 
voorkomen dat je naar beneden valt.

Ongelukken voorkomen
‘Een ongeluk zit in een klein hoekje,’ zegt 
burgemeester Bonsen. ‘Ik ben blij dat we 
met de campagne ‘Woongemak is 
kinderspel’ aandacht kunnen vragen voor 
het belang van een veilige woning en dat 
inwoners, waaronder de familie Keizer, 
dat heel serieus nemen. Samen doen we 
er alles aan om de woonomgeving van 
onze inwoners zo veilig mogelijk te 
houden om ongelukken te voorkomen.’

Ook de familie Keizer is blij met de 
woningcheck. Zelf waren ze al bezig met 

het brand- en valveilig maken van hun 
woning, onder meer door rookmelders op 
te hangen. Om meer over het onderwerp 
te weten te komen bezochten zij eind 
september de informatiebijeenkomst 
‘brand- en valpreventie’. Daar meldden zij 
zich aan voor de woningcheck. 

Doe zelf een woningcheck
Inwoners die willen weten of hun huis 
brand- en valveilig is kunnen zelf een 
woningcheck doen op
www.woongemakiskinderspel.nl. Op de 
site staan handige en praktische tips om 
woningen in een handomdraai een stukje 
veiliger te maken. Liever hulp van een 
expert? Op de website zijn ook 
verschillende organisaties in Koggenland 
te vinden die kunnen helpen. De 
campagne ‘Woongemak is kinderspel’ is 
een initiatief van Brandweer Noord-
Holland Noord, Veiligheidsregio 
Noord-Holland Noord, het Rode Kruis en 
GGD Hollands Noorden.

Brandweerexpert Ramona Pelk (links) en 
burgemeester Bonsen (rechts) gingen op 
bezoek bij de familie Keizer in De Goorn, die 
zich had aangemeld voor een woningcheck. 



Info en Agenda
Raadsvergaderingen
De eerstvolgende raadsvergadering vindt plaats op 7 november 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 2 november. 
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 
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 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

Officiële publicaties         26 oktober 2022 

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 
personen 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 
gekomen dat de onderstaande personen waarschijnlijk niet meer woonachtig zijn op 
het adres waar zij in de BRP staan geregistreerd.
- L. Balan Geboren op 23-03-2022
- B.D. Balan Geboren op 26-03-2000
- A. Balan Geboren op 16-07-1997
- S. Tun Geboren op 11-03-1998
- D. de Vries Geboren op 08-01-1992
- J. Narożnik Geboren op 21-12-1982
- O.C. Biżkowski Geboren op 12-02-2011
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 
Nederland, zoals uitkeringen, kinderbijslag, pensioen e.d. komen te vervallen.

Publicatie tot verkeersbesluit
Het college van burgemeester en wethouders van Koggenland maakt het volgende 
bekend: Dat zij heeft besloten om een laadpaal te plaatsen op Ariżns in Avenhorn. 
Dit besluit is gepubliceerd op de website 
www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad

Ontvangen aanvragen voor een omgevingsvergunning
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2022-002210 uitbreiding/verbouwing  Zuidermeerweg 58, Zuidermeer
 schoolgebouw 
2022-002211 brandveilig in gebruik nemen Zuidermeerweg 58, Zuidermeer
2022-002205 vervangen inrijpoort Bobeldijk 8, Berkhout
2022-002200 wijzigen gevel en constructie Het Veer 71, Avenhorn
2022-002188 plaatsen tijdelijk personeelsverblijf Lutkedijk 4A, Obdam
2022-002236 realiseren toegangspoort Bobeldijk 2, Berkhout
2022-002231 realiseren 3 bedrijfspanden  Schoffel KGL02 AB 2043, 
  De Goorn
2022-002264 verbouw/uitbreiding bedrijfsruimte Rietsikkel 25, De Goorn
2022-002258 legalisering plaatsen zonnepanelen Reigerlaan 15, Ursem
2022-002251 realiseren dakopbouw Oprijlaan 3, De Goorn
2022-002250 verbouwen/uitbreiden woning Wogmeerdijk 5, Hensbroek
2022-002249 uitbreiden woning Westeinde 269A, Berkhout
2022-002238 plaatsen dakopbouw Zuidermeerweg 38, Zuidermeer
Deze aanvragen zijn ontvangen, er kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2022-001987 plaatsen bijgebouw Dorpsvaart 29, De Goorn
2022-002129 verbreden inrit Wildbaan 64, De Goorn
2022-001831 plaatsen 1MW accu ivm beperkingen   Julianastraat 27, Avenhorn
                         netcapaciteit    
2022-001923 wijzigen gebruiksfunctie Dorpsstraat 106, Obdam
2022-001513 uitbreiden van een bedrijfsgebouw Wieder 9, De Goorn
2022-001995 plaatsen van een  kleine windmolen Bobeldijk 12, Berkhout
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Verleende evenementenvergunningen
De afgelopen periode zijn de volgende vergunningen verleend:
Datum evenement Activiteiten Locatie
13 november 2022 Sinterklaasintocht  Route door
 Avenhorn/ De Goorn Avenhorn- De Goorn
13 november 2022 Sinterklaasintocht Obdam  Route door Obdam – Kerkplein
13 november 2022 Sinterklaasintocht Berkhout Route door Berkhout  
20 november 2022 Sinterklaasintocht  Route door Wogmeer- Hensbroek
 Wogmeer- Hensbroek 
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

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

Op maandag 17 oktober opende 
burgemeester Monique Bonsen een 
nieuwe expositie in het gemeentehuis, 
met werken van kunstenaars Marieke 
Warmelink, Viola van Poelje en Shirley 
Weiffenbach. De geëngageerde 
schilder Warmelink had zich voor een 
van haar werken laten inspireren door 
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Over uw buurt
Via de website www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt kunnen inwoners op de 
hoogte blijven van ontwikkelingen in hun wijk of buurt.

Informatie over besluiten die direct invloed hebben op de eigen omgeving, zoals 
vergunningen, plannen en plaatselijke regelgeving kunnen hier worden ingezien. 
Daarbij kunnen inwoners zelf instellen voor welke buurt zij berichten willen 
ontvangen. De gemeente Koggenland publiceert alle officiële kennisgevingen en 
bekendmakingen digitaal op deze site. Daarnaast bevat de website informatie van 
provincie en waterschap.

burgemeester Bonsen. Het schilderij is 
onderdeel van het project ‘Ronduit 
uitgesproken’, dat bestaat uit portretten 
van 22 bijzondere Noord-Hollandse 
vrouwen. Met het project wil Warmelink 
aandacht geven aan de kracht van 
vrouwen.


