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De tienjarige Amber Beentjes (tweede van links) werd door de kindergemeenteraad 
verkozen tot kinderburgemeester. Een van de acht kinderraadsleden was ziek en kon 
daardoor niet aanwezig zijn bij de installatie.

Eerste Koggenlandse 
kindergemeenteraad geïnstalleerd

De Droomgaard officieel geopend
Op vrijdagmiddag 5 november is kind-
centrum De Droomgaard in Avenhorn 
officieel geopend door wethouder Win 
Bijman. De wethouder onthulde tijdens 
de opening een plaquette, die een plek 
krijgt bij de entree van het kindcentrum.

Voordat hij de plaquette onthulde richtte 
wethouder Bijman zich, zichtbaar 
enthousiast, tot de aanwezigen. De 
wethouder blikte onder meer terug op 
de totstandkoming van De Droomgaard. 
‘Het begon al in 2013, met een onder-
zoek naar de staat waarin de gebouwen 
van De Overhaal, De Ieveling en De 
Jozefschool destijds verkeerden (...). Ik 
ben blij dat we er toen samen met de 
gemeenteraad voor hebben gekozen om 
te gaan voor één nieuw kindcentrum, 
met twee basisscholen, een kinderop-
vang en een grote moderne gymzaal.
 
Droomplek
‘We hebben gekozen voor een optimaal 
gebouw dat zo goed als energieneutraal 
is. Met dit kindcentrum investeren we in 
de toekomst van de kinderen in 
Avenhorn en De Goorn. Het gebouw is 

voorzien van moderne technieken die 
bewegend leren mogelijk maken. De 
locatie is een droomplek, met veel 
ruimte. Daardoor kon de uitdagende 
buitenspeelruimte achter de school 
gerealiseerd worden. Ik wens alle kinde-
ren en de mensen die hier werken heel 
veel plezier.’   

De bassischolen De leveling en De Spran-
keling (de school die tot stand kwam na 
de fusie van De Overhaal en De Jozef-
school) en Kinderopvang Berend Botje 
hebben eind augustus al hun intrek 
genomen in het nieuwe gemeenschap-
pelijke gebouw aan de Buitenroede. 
Vanwege de coronamaatregelen was een 
officiële opening eerder niet mogelijk.

Koggenland kort

Financiële steun voor 
horeca- en sportsector

Ondernemers in de horeca- en sport-
sector kunnen bij de gemeente Kog-
genland financiële steun aanvragen 
voor het controleren van coronatoe-
gangsbewijzen. Denk bijvoorbeeld 
aan de aanschaf van materialen of het 
inhuren van extra personeel voor de 
controle van het coronatoegangsbe-
wijs. Voor vragen en verzoeken is de 
gemeente bereikbaar via het mail-
adres corona@koggenland.nl.

Herdenken en weerzien

Op donderdag 18 november organi-
seert de gemeente een gelegenheid 
in de Berkhouterkerk in Berkhout, om 
samen stil te staan bij de moeilijke co-
ronaperiode en om elkaar weer te 
ontmoeten. De samenkomst start om 
19.30 uur, de deuren zijn geopend 
vanaf 19.00 uur. Aanmelden is ge-
wenst, vanwege het maximum aantal 
personen dat in de kerk kan plaatsne-
men. Het programma zal voldoen aan 
de dan geldende coronamaatregelen. 
Inwoners die bij de bijeenkomst aan-
wezig willen zijn, kunnen zich aanmel-
den via M.Borst@koggenland.nl.
 Vermeld daarbij uw naam en het 
aantal personen.

Op woensdag 3 november heeft burge-
meester Monique Bonsen de eerste Kog-
genlandse kindergemeenteraad officieel 
geïnstalleerd. Dat gebeurde tijdens een 
feestelijke bijeenkomst in de raadszaal in 
het gemeentehuis. Amber Beentjes uit 
Hensbroek is verkozen tot kinderburge-
meester. Zij kreeg de officiële ambtsket-
ting omgehangen door burgemeester 
Bonsen.

De kindergemeenteraad bestaat uit acht 
leerlingen van acht verschillende basis-
scholen in de gemeente. Uit hun midden 
hebben de kinderraadsleden een (kinder)
burgemeester gekozen. Dat gebeurde, 
net als bij de gemeenteraadsverkiezingen 
voor volwassenen, anoniem via stem-
briefjes. De tienjarige Amber Beentjes 
van Basisschool De Ark in Hensbroek 
kreeg de meeste stemmen. 

Initiatiefnemer en burgermoeder Bonsen 
is blij dat de kinderraad officieel een feit 
is. Tijdens de installatie sprak ze de kin-
deren toe: ‘Voor mij persoonlijk is dit een 
feestelijke dag. Toen ik hier begon zei ik 
meteen: ik zoek een collega, een van jul-
lie formaat. Het komende jaar gaan we 
met elkaar kijken wat we belangrijk vin-
den in de gemeente. Wat kunnen we 
doen om de gemeente leuker te maken? 
Als jullie een goed idee hebben kunnen 

we het voorleggen aan de raad en hope-
lijk wordt het dan echt gerealiseerd.’

De kindergemeenteraad is in het leven 
geroepen om deze jonge doelgroep ken-
nis te laten maken met de lokale politiek. 
De kinderraadsleden, allemaal afkomstig 
uit groep 7, vergaderen één keer maand 

en geven gevraagd en ongevraagd advies 
aan hun volwassen collega’s in de ge-
meenteraad. Zo leren de kinderen sa-
menwerken en ontdekken zij wat ze kun-
nen betekenen voor hun omgeving. De 
kinderraad wordt voor één jaar aange-
steld. Na dit jaar neemt een nieuwe 
groep het stokje over.

 Wethouder Win Bijman onthulde een speciaal ontworpen plaquette, die een plek krijgt in 
het Kindcentrum. Foto door: Hélène de Bruin.



Extraatje voor minima

Op maandag 15 november opent burgemeester Monique Bonsen het tweede deel van de 

expositie ‘Ode aan het Nederlandse landschap’ met onder andere werken van Bente Visser 

(afbeelding links) en Agnes Deen (afbeelding rechts). De opening vindt plaats in het 

gemeentehuis en start om 17.00 uur. De expositie is van 15 november tot en met 13 

december te zien in het gemeentehuis.

‘Niet tobben over wat niet (meer) kan, 
maar genieten van wat (nog) wel kan’. 
Dat is de kern van het Koggenlandse 
Preventieakkoord ‘Koggenland vaart wel 
bij gezondheid’. Op vrijdag 29 oktober 
ondertekenden wethouder Win Bijman 
en de lokale partners het akkoord. Dat 
deden zij tijdens een feestelijke middag 
bij voetbalvereniging Victoria-O in 
Obdam.

Wethouder Bijman opende de middag 
met een toespraak. Daarin sprak hij onder 
meer zijn waardering uit voor de goede 
samenwerking in Koggenland. ‘Het is bij-
zonder om te zien hoe we binnen onze 
gemeente met een grote betrokkenheid 
samenwerken aan een gezond Koggen-
land. Iedereen wil lekker in zijn vel zitten 
en gezondheidsproblemen buiten de deur 
houden. Hier maken we ons samen hard 
voor,’ aldus de wethouder.  

Gezonde leefstijl
De partijen die betrokken zijn bij het pre-
ventieakkoord zetten vooral in op (het 
tegengaan van) roken, alcohol en overge-
wicht. Op basis van lokale gegevens zijn 
daar ook thema’s als drugs, weerbaarheid, 

Koggenland werkt aan gezonde gemeente
sociale veerkracht en dementie aan toege-
voegd. Gezamenlijk streven de partners 
naar een gezonde leefstijl voor alle 
inwoners, met een blijvende aandacht voor 
jong en oud, van wieg tot verzorgingshuis.

Concrete activiteiten
De samenwerking uit zich in een concreet 
activiteitenprogramma van 2021 tot en 
met 2023. De activiteiten zijn gericht op 
alle inwoners en doelgroepen in de 
gemeente. Een aantal voorbeelden: er 
worden gesprekken gevoerd met vereni-
gingen om hun kantines gezonder te 
maken, er is een subsidie om sportclubs 
rookvrij te maken, voor kinderopvang is er 
een subsidie voor de aanschaf van een 
moestuinbak en een workshop bewegen 
met jonge kinderen en in januari is er 
weer een IkPas-actie, waarbij een maand 
lang geen alcohol wordt gedronken. 
Gedurende de looptijd van het preventie-
akkoord kunnen er activiteiten toege-
voegd of verwijderd worden.

Meedoen?
Neem voor meer informatie en/of vragen 
over het preventieakkoord contact op met 
Judith Gielens via j.gielens@koggenland.nl 

of telefoonnummer (0229) 54 84 40. 
Organisaties die willen meedenken over 
activiteiten of andere ideeën hebben die 
in het akkoord passen kunnen ook con-
tact met haar opnemen.

Het Koggenlandse Preventieakkoord is 
een samenwerking tussen de gemeente 

Gratis warmtemeting woningen

Het Koggenfonds van de gemeente 
Koggenland biedt minima een extra-
tje in de dure decembermaand. Ieder 
huishouden dat voldoet aan de voor-
waarden komt in aanmerking voor 
een VVV-cadeaukaart van e 100 of 
e 200.

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

Aanvragen
Minima die niet geregistreerd zijn 
bij het Zorgteam of WerkSaam West-
friesland kunnen het extraatje van 
het Koggenfonds aanvragen via het 

Ode aan het Nederlandse landschap II

online aanvraagformulier op 
www.koggenland.nl. De aanvraag moet 
vóór 1 december 2021 zijn ingediend. 

Voorwaarden
De voorwaarden en verdere informatie 
zijn te vinden op www.koggenland.nl. 
Voor vragen kunt u contact opnemen 
met het Zorgteam via 
zorgteam@koggenland.nl of 
(0229) 54 83 70. De medewerkers van het 
Zorgteam zijn telefonisch bereikbaar op 
werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur.

Koggenland, GGD Hollands Noorden, 
Sportraad Koggenland, Vrijwilligerspunt 
Westfriesland, Sportschool Fit en 
Krachtig, Adviesraad Sociaal Domein, 
Bakkerij Pater, Amarant Bakkers en 
Fysiotherapie Koggenland.

Koggenland Energie Neutraal zoekt vrijwilligers

Het duurzaamheidsplatform Koggenland 
Energie Neutraal (KEN) voert dit najaar 
opnieuw gratis warmtemetingen uit bij 
woningen. Hiervoor is het platform op 
zoek naar extra vrijwilligers die de 
warmtemetingen uitvoeren met infra-
roodcamera’s. De vrijwilligers worden 
opgeleid in het gebruik van de infra-
roodcamera’s. 

De vrijwilligers brengen in beeld op 
welke plekken warmte weglekt uit een 
woning en waar de meeste winst 
behaald kan worden met isolatie. Nadat 

de vrijwilliger een meting heeft uitge-
voerd bij een woning, weten bewoners 
precies waar het huis isolatie behoeft. 
Zij kunnen dan verder kosteloos advies 
vragen bij het Duurzaam Bouwloket, 
of direct een offerte aanvragen bij een 
isolatiebedrijf. De metingen worden 
kosteloos uitgevoerd, een vrijwillige 
bijdrage om de kosten die KEN maakt 
te dekken wordt wel gewaardeerd. 
Inwoners bepalen zelf of zij daadwerke-
lijk isolatiemaatregelen nemen. Het 
warmtemeting-project dient geen 
commerciële belangen.

Burgerinitiatief
KEN is een onafhankelijk platform, dat in 
2017 werd opgericht als burgerinitiatief. 
Doel van het platform is het verstrekken 
van positieve en eerlijke informatie op het 
gebied van energietransitie in de 
gemeente Koggenland. Zo wil KEN draag-
vlak creëren voor een energieneutrale 
gemeente.

Interesse?
Mensen die willen helpen bij de werk-
zaamheden van KEN kunnen contact 
opnemen via 
www.koggenlandenergieneutraal.nl. 

Ook inwoners van Koggenland die een 
warmtemeting willen laten uitvoeren 
kunnen zich aanmelden via deze website.



Info en Agenda

Eerder dit jaar is er aan een vergelijkbare 
brug aan de Oost-Mijzen stormschade 
ontstaan. Die brug is toen verwijderd. 
Naar aanleiding hiervan is uitgebreid 
technisch onderzoek gedaan naar twee 
vergelijkbare bruggen. Uit dit onderzoek 
kwam naar voren dat beide bruggen niet 
veilig zijn, met name bij sterke wind.  
Vanwege de veiligheidsrisico’s zijn de 
bruggen direct en voor langere tijd afge-
sloten. 

Afsluiting voor langere periode
Naar verwachting gaat de afsluiting mi-

nimaal zes maanden duren. In die perio-
de wordt onderzocht of de bruggen nog 
veilig gemaakt kunnen worden of dat ze 
niet behouden kunnen blijven. Zodra hier 
duidelijkheid over is, communiceert de 
gemeente hierover via de website, Face-
book en Koggennieuws.

Nieuwe brug in aanbesteding
De eerder verwijderde brug aan de Oost-
Mijzen wordt vervangen. Hiervoor loopt 
een aanbesteding, de verwachting is dat 
deze brug in het voorjaar van 2022 ge-
plaatst kan worden.

Twee wandelbruggen in de 
Mijzen afgesloten

Raadsvergaderingen
De eerstvolgende raadsvergadering is op 15 november 2021. De vergadering is 
online te volgen via raad.koggenland.nl.

Welstand
De komende (online) vergadering van de Welstandscommissie vindt plaats op 
18 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 vra-
gen? Iedere woensdag tussen 9.00 en 10.00 uur kunt u terecht bij het ondernemers-
spreekuur. 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         11 november 2021 

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.

- K. op den Dreest  Geboren 06-04-1993

Deze personen worden 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 inschrij-
ving in Nederland, zoals uitkeringen, kinderbijslag, pensioen e.d. komen te vervallen.

Ontvangen aanvragen voor een omgevingsvergunning
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2021-001247 realiseren afhaalrestaurant in  Dwingel 5, De Goorn
 bestaand gebouw      
2021-001248 legaliseren van een zorgboerderij Uitgang 1, Ursem
2021-001302 bouwen van bedrijfsunits Schrepel (AB 1219), De Goorn

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

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2021-001099 plaatsen tuinhuis Dobber 25, Obdam 
2021-000865 vervangen bestaande  Dorpsweg 90, Oudendijk
 bedrijfsopstanden voor een nieuw 
 bedrijfsgebouw   
2021-000748 bouwen van een woning en schuur Zomerdijk 13, Oudendijk
2021-001054 vestigen van een Bed & Breakfast Jaagweg 28, Avenhorn 
2021-001088 verbouwen van de woning Grosthuizen 107, Avenhorn
2021-001148 plaatsen van informatie/routeborden Dorpsbos, Avenhorn 
 voor het mountainbike gebied  
2021-000554 splitsen van een stolp Veldhuizerweg 1, Berkhout

Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

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

Document        Datum          Adres                                                          Gebruiksfunctie
D21.011676      22-10-2021   Julianastraat 29B2 en 29B3, Avenhorn     logiesfunctie

Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Twee wandelbruggen in het wandelnetwerk nabij Ursem en Avenhorn en richting de 
Beemster zijn sinds 22 oktober afgesloten. Het betreft een wandelbrug aan de Wa-
lingsdijk ter hoogte van het Zeugenpad en een wandelbrug aan de Oost-Mijzen ter 
hoogte van de Jisperweg. 

Op 19 en 20 oktober vond de Sport- en 
speldag plaats in sporthallen De Stap in 
Obdam en de Koggenhal in De Goorn. 
Driehonderd kinderen in de leeftijd van 6 
tot 12 jaar konden een middag lang tok-
kelen, voetballen, hockeyen, tafeltennis-
sen, apenkooien, gamen en springen op 
springkussens. De organisatie was in han-
den van sportorganisatie Fun2Sport en 
jongerenwerkers Simon Spel en Nick Nin-
teman van de gemeente Koggenland. Zij 
werden geholpen door vijftien jonge vrij-
willigers (zie foto).

Tokkelen, voetballen, 
apenkooien en gamen


