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Kindergemeenteraad geeft stokje door

Koggenland kort

Burgemeester Monique Bonsen nam op 2 november afscheid van de eerste Koggenlandse 
kindergemeenteraad, die werd gevormd door (vlnr op de foto) Julka, Anne, Sonna, 
kinderburgemeester Amber, Mees, Bink en Luuk. Kinderraadslid Jalisa kon er tijdens het 
afscheid niet bij zijn.

Op 3 november 2021 installeerde 
burgemeester Monique Bonsen de eerste 
kindergemeenteraad van Koggenland. Een 
jaar later neemt de gemeente afscheid van 
kinderraadsleden Bink, Luuk, Sonna, Julka, 
Mees, Anne en Jalisa en kinderburge-
meester Amber. Zij dragen het stokje over 
aan een nieuwe kinderraad.  

Amber slaat met de houten 
voorzittershamer op het slagblok. ‘De 
vergadering is geopend,’ zegt de 
kinderburgemeester nog één keer. De 
kinderraadsleden komen voor de laatste 
keer samen in het gemeentehuis, onder 
leiding van Amber. Samen met hun 
opvolgers zitten ze aan de cirkelvormige 
vergadertafel in de raadzaal. Ook de 
ouders van de jonge raadsleden zijn 
vandaag aanwezig. Met de telefoons in de 
aanslag zitten zij op de publieke tribune, 
klaar om dit bijzondere moment vast te 
leggen.

Prachtige afsluiting
Amber geeft haar volwassen ambtsgenoot 
Monique Bonsen het woord: ‘Voordat we 
de nieuwe kinderraad installeren, nemen 
we afscheid van de huidige raad,’ zegt de 
burgemeester. ‘Jullie kwamen hier met een 
tas vol goede ideeën. Het afgelopen jaar 
hebben jullie stappen gezet om tot 
concrete plannen te komen. Het is heel 
knap hoe jullie samen overeenstemming 
hebben bereikt. Jullie hebben bij de raad 
geld gevraagd voor het uitvoeren van jullie 
idee: het aankleden van de afvalbakken 

met jullie eigen ontwerpen. De raad was 
heel enthousiast. Dat jullie plan nu is 
uitgevoerd is een prachtige afsluiting van 
deze raadsperiode.’

Lekker praten
Burgemeester Bonsen wil van de 
raadsleden weten of zij nog iets willen 
zeggen. Bink steekt zijn hand op en drukt 
routineus op de knop van zijn microfoon. 
‘Ik heb een tip voor de volgende 
kinderraad. Toen wij begonnen waren we 

heel verlegen en durfden we niet zo veel te 
zeggen. Als ik jullie was zou ik dat anders 
doen: ga gewoon meteen lekker met 
elkaar praten.’

Dan is het tijd voor de offi ciële installatie 
van de nieuwe Koggenlandse 
kindergemeenteraad. De nieuwe raad 
bestaat, net als de vorige, uit acht 
leerlingen van acht verschillende 
basisscholen. Het komende jaar wordt de 
kinderraad gevormd door Roan, Fiene, 

Gemeente zoekt 
bijzondere Koggenlanders

Onder luid gejuich van de aanwezige 
kinderen opende sportwethouder Bart 
Krijnen op 1 november het 
multifunctionele sport- en speelveld bij 
Kindcentrum de Droomgaard in 
Avenhorn. Het zogeheten multicourt 
werd direct in gebruik genomen.

Nadat wethouder Krijnen het rode 
openingslint doorknipte, bestormden de 
leerlingen van basisscholen de Leveling en 
de Sprankeling het veld. Klaar om de vele 
mogelijkheden van het kleurrijke 
sportveld te ontdekken. Die 
mogelijkheden zijn eindeloos: van 
voetbal, basketbal en badminton, tot 
twister, kingen en hinkelen. En nog heel 
veel meer.

Multifunctioneel sportveld Avenhorn offi cieel geopend

Gymleraar Wouter Snoek organiseerde 
voor de offi ciële opening een extra 
gymles. Bij het eerste spel mochten de 
kinderen meteen vol in actie komen. 
Snoek riep opdrachten – ‘raak een witte 
lijn aan, raak een doelpaal aan’ – waarbij 
de refl exen van de kinderen fl ink op de 
proef werden gesteld. Ook wethouder 
Krijnen, die twee dagen ervoor nog een 
marathon had gelopen, deed fanatiek 
mee.

Creatief
Voor de juffen en meesters van de 
Sprankeling en de Leveling maakt 
gymleraar Snoek een instructieboekje, 
waarin hij de vele sport- en spelopties op 
een rijtje zet. Tijdens de opening 

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 vrijwil-
ligers. Daarnaast zijn er twee nieuwe 
categorieën: de jonge sporter en de 
cultuurdrager van het jaar. De gemeen-
te roept inwoners op om mensen te 
nomineren. Welke Koggenlander 
blonk in 2022 uit door bijzondere 
prestaties? 

Nominaties kunnen tot uiterlijk 
15 november worden gemaild naar 
Angie van Kerkhof-Luik, via 
a.vankerkhof@koggenland.nl. Zij is ook 
bereikbaar voor vragen via telefoon-
nummer (0229) 54 84 25. De uitreiking 
van de onderscheidingen vindt plaats 
op maandag 16 januari tijdens de 
Nieuwjaarsontmoeting in het 
gemeentehuis

Lars, Vincent, Jolijn, Loïs, Anthony en 
Bram. Binnenkort beslissen deze kersverse 
raadsleden via een stemming wie van hen 
de nieuwe kinderburgemeester wordt.

moedigde wethouder Krijnen de 
leerlingen aan ook zélf spelletjes te 
verzinnen. ‘Kinderen zijn creatief. Maak 
daar gebruik van en bedenk zelf wat jullie 
leuk vinden om hier te doen.’ 

Welkom 
De wethouder voegde eraan toe dat de 
kinderen ook na schooltijd van harte 
welkom zijn om van het multicourt 
gebruik te maken. Dat geldt ook voor 
kinderen uit de buurt. ‘Het is een leuke 
plek om elkaar te ontmoeten en samen te 
spelen en te sporten.’

Bij overlast of vernielingen kunt u hiervan 
melding doen via www.koggenland.nl/
meldingen-en-klachten.

De kinderraad
De kindergemeenteraad is vorig jaar 
door burgemeester Monique Bonsen 
in het leven geroepen om kinderen 
kennis te laten maken met de lokale 
politiek. De kinderraadsleden, 
allemaal afkomstig uit groep 7, 
vergaderen één keer per maand en 
geven gevraagd en ongevraagd 
advies aan hun volwassen collega’s in 
de gemeenteraad. De kinderen 
praten en denken mee over actuele 
onderwerpen die zij belangrijk 
vinden. Ze bedenken hun eigen 
plannen. De gemeente helpt de 
kinderen met het uitvoeren van de 
plannen. Zo leren de kinderen 
samenwerken en ontdekken zij wat 
ze kunnen betekenen voor hun 
omgeving. De kinderraad wordt voor 
één jaar aangesteld.



Begroting 2023 in één oogopslag

De begroting geeft aan waar de gemeente volgend jaar geld aan uitgeeft 
en welke inkomsten worden verwacht. Daarmee laat de gemeente zien 
wat er met het geld wordt gedaan en of de financiën op orde zijn.

De bedragen zijn voor dit overzicht afgerond. 
De uitgebreide begroting vindt u op 
https://koggenland.begroting-2023.nl/

‘De financiële positie van Koggenland is stabiel en de begroting 
is sluitend. De gemeente Koggenland kan volgend jaar aan de 
slag met het realiseren van veel ambities op het gebied van 
dienstverlening, sociale netwerken in dorpen versterken, 
veiligheid, verkeer, wonen en duurzaamheid. Versnelling van 
woningbouw, de aanpak van energiearmoede, verbeteren 
van de verkeersveiligheid en het optimaliseren van de 
dienstverlening hebben prioriteit. ’

Bart Krijnen
Wethouder Financiën

UITGAVEN

Bedrijfsvoering (huisvesting, ict, 
personeel en bestuur) 23,1
Openbare ruimte 8,7
Jeugdzorg 7,4
Uitgaven Woningbedrijf 6,0
Inkomensondersteuning 5,7
Grondbedrijf 5,7
Zorg (o.a. WMO, toegangkelijkheid) 5,1
Bijdrage aan de reserves 4,2
Rente en afschrijvingskosten 3,4
Overige uitgaven 2,7
Onderwijs (o.a. huisvesting) 2,2
Openbare orde en veiligheid 1,9
Sport en recreatie 1,4
Milieu en omgevingstaken 1,1
Burgerzaken (o.a. verkiezingen) 0,2

78.9
MILJOEN

INKOMSTEN

Bijdrage vanuit Rijksoverheid 39,3
Overige inkomsten 14,6
Inkomsten Woningbedrijf 6,5
Inkomsten Grondbedrijf 5,7
Overige heffingen en leges 5,7
Bijdrage vanuit de reserves 2,6
OZB 3,8
Wegenheffing via OZB 0,8

78.9
MILJOEN

OZB WOZ waarde € 300.000 € 220

Wegenheffing via OZB* €  60
WOZ waarde € 300.000

Afvalstoffenheffing
Meerpersoonshuishoudens € 397
Eenpersoonshuishoudens € 295

Rioolheffing
WOZ waarde € 300.000 € 98

*Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
heft dit niet meer.

Wat betaal ik in 2023 aan…



Op zoek naar middeleeuwse resten in Ursem
Op 2 en 4 november kregen leerlingen 
van de Langereisschool en de Bavoschool 
in Ursem een bijzondere les. Samen met 
de professionele archeologen van 
Archeologie West-Friesland gingen de 
leerlingen van groep 7 en 8 op zoek naar 
middeleeuwse resten. En die vonden ze.

Gewapend met metaaldetectoren 
speuren de kinderen het weiland af, 

Gladheidsbestrijding in Koggenland

De herfst is begonnen en dat betekent dat 
het gladheidsseizoen weer voor de deur 
staat. Van 1 november tot en met 25 maart 
staan de medewerkers van de 
buitendienst klaar om te strooien en – bij 
hevige sneeuwval – te schuiven. 

De gemeente is verantwoordelijk voor de 
gladheidsbestrijding op de wegen en 
fi etspaden binnen de bebouwde kom en 
het fi etspad Grosthuizen – Oudendijk 

Fietslessen voor senioren    
Team Sportservice organiseert in 
november voor de tweede maal een 
aantal fi etslessen voor senioren. Oudere 
fi etsers zijn vaak kwetsbare verkeers-
deelnemers, omdat ze bij ongevallen 
sneller gewond raken. Bovendien brengt 
het groeiend gebruik van elektrische 
fi etsen risico’s met zich mee.  

‘Met dit programma willen wij senioren 
bereiken die al fi etsen, maar toch wat 
ondersteuning en tips kunnen gebruiken,’ 
zeg projectcoördinator Paul Molenaar van 
Team Sportservice. ‘De lessen worden in 
kleine groepen gegeven. Tijdens de lessen 
gaan we vooral in op persoonlijke 
wensen.’ Die wensen kunnen variëren van 
hulp bij op- en afstappen, tot leren 
fi etsen op een nieuwe elektrische fi ets of 
balans houden tijdens het omkijken. 

Bewegingsagoog Ramon Kolenberg van 
Team Sportservice begeleidt de lessen.

Informatiebijeenkomst
Er zijn twee informatiebijeenkomsten 
gepland. Mensen die zich daarna willen 
aanmelden kunnen dit doen tijdens een 
van deze bijeenkomsten:
- Woensdag 9 november, 14.00 – 15.00 uur 
in Dorpshuis de Schalm, Dr. Nuijensstraat 
14 B in Westwoud  
- Donderdag 10 november, 14.00 – 15.00 
uur in Bibliotheek Obdam, Dorpsstraat 
155 in Obdam. 

Lesprogramma en locaties
De lessen vinden plaats in de periode van 
16 november tot en met 2 december. 
Meedoen kan op één van de volgende 
locaties: 

wachtend op een signaal van de detector. 
Het stuk grond dat zij doorzoeken is 
vooraf gefreesd door medewerkers van de 
gemeente. Dat maakt de zoektocht wat 
makkelijker. De metaaldetector van 
Hamuda piept. De leerling van de 
Langereisschool begint te graven en niet 
veel later laat hij zijn vondst triomfantelijk 
zien. ‘Een muntje, waarschijnlijk uit de 
zeventiende eeuw,’ zegt projectleider 
Sander Gerritsen van Archeologie West-
Friesland. 

De zoektocht vindt plaats op de plek waar 
volgend jaar het tweede deel van de 
nieuwbouwwijk De Tuinen wordt 
gebouwd. Voordat de bouw van start 
gaat doet Archeologie West-Friesland op 
deze plaats onderzoek naar middeleeuwse 
bewoning. ‘Aan de hand van de sporen 
die we vinden kunnen we vaststellen hoe 
een woning er vroeger ongeveer uitzag. 
Op de plaats waar we veel as vinden, was 

waarschijnlijk de open haard. Als we 
ergens veel scherven vinden is de kans 
groot dat daar vroeger de keuken was.’

Het idee om de leerlingen van de 
Ursemmer basisscholen bij het onderzoek 
te betrekken kwam van Gerritsen. ‘Zo 
kunnen we hen de geschiedenis van hun 
eigen woonplaats leren. Voordat we met 
de kinderen hiernaartoe gingen zijn we bij 
hen in de klas geweest. Daar hebben we 
een korte archeologie-les gegeven, om 
hen enthousiast te maken.’ Wethouder 
Marian van Kampen is ook enthousiast 
‘Het is voor de kinderen heel interessant 
om te weten wat de geschiedenis van het 
dorp is. Maar ook het buiten in de praktijk 
brengen van waar je in de klas over hebt 
geleerd vind ik een hele goede en mooie 
vorm van onderwijs.’

Vol overgave doorzoeken de kinderen de 
omgespitte bodem. ‘Ze zijn gelukkig niet 

bang om een beetje vies te worden,’ 
merkt Gerritsen op. Dat geldt ook voor 
leerling Benthe van de Bavoschool. ‘Ik 
vind die oude voorwerpen wel bijzonder,’ 
zegt ze. ‘Ik woon hier heel dichtbij en was 
benieuwd hoe de mensen hier vroeger 
leefden en dat leren we nu. Ik wist niet 
dat potjes zo lang kunnen blijven 
bestaan.’

langs de N247. Het 
Hoogheemraadschap zorgt voor de 
doorgaande wegen binnen de 
bebouwde kom en voor de wegen en 
fi etspaden buiten de bebouwde kom. 
Kijk voor meer informatie op 
www.koggenland.nl/gladheid-
bestrijden. Hier zijn onder meer de 
gemeentelijke strooiroutes te vinden. 
Een melding doen over gladheid kan 
via www.fi xi.nl.

Extraatje voor minima     
   
Het Koggenfonds van de gemeente 
Koggenland biedt minima een extraatje 
in de dure decembermaand. Ieder 
huishouden dat voldoet aan de 
voorwaarden komt in aanmerking voor 
een VVV-cadeaukaart van € 100,-  of
€ 200,-.  

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 
huishoudens 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 via 
het online aanvraagformulier op 
www.koggenland.nl. De aanvraag 
moet vóór 1 december 2022 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.

Waar? Wanneer?
Parkeerterrein Zwembad Buitenmeere Woensdag 16, 23, 30 november
Stationsweg 2 in Obdam 11.00 – 12.00 uur

Parkeerplaats  IJsbaan de Westfries Woensdag 16, 23, 30 november
Westfriese Parkweg 5 in Hoorn 13.00 – 14.00 uur

IJsbaan Hoogkarspel Vrijdag 18, 25 nov en 2 december
Sluisweg 6 in Hoogkarspel 13.00 – 14.00 uur

Aanmelden
De kosten voor de fi etslessen bedragen 
5 euro per persoon per les (op de locatie 
contant te voldoen). Aanmelden kan bij 
Ramon Kolenberg, via 
rkolenberg@teamsportservice.nl of 
(06) 13 10 74 34. 

Dit lesaanbod is tot stand gekomen met 
dank aan Doortrappen West-Friesland en 
Team Sportservice.

Wethouder Marian van Kampen krijg 
uitleg over vondsten gedaan door kinderen 
van de Bavoschool.

Hamuda (met opgegraven muntje in zijn 
hand) en Oliver van de Langereisschool.



Info en Agenda
Raadsvergaderingen
De eerstvolgende raadsvergadering vindt plaats op 14 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 16 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 onder-
nemersspreekuur. 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         9 november 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.
- O. Perepelytsia  Geboren op 03-12-1979
- I. Sapunov   Geboren op 23-09-1988
- Y.  Voronin   Geboren op 10-08-1999      
- Y. Giebing   Geboren op 20-02-1993
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
Dat zij heeft besloten om een laadpaal te plaatsen op het Veer in Avenhorn. 

Dit besluit is gepubliceerd op de website www.officielebekendmakingen.nl/
gemeenteblad

Ontvangen aanvragen voor een omgevingsvergunning
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2022-002277 wijzigen van dakbedekking Bobeldijk 149, Spierdijk
2022-002272 brand veilig in gebruik nemen Overweg 1 t/m 4 ZC, Obdam
2022-002278 tijdelijk bewonen schuur/ Grosthuizen 107, Avenhorn
 bijgebouw 
2022-002280 verbouw stolp voor dubbele  Westeinde 286, Berkhout
 bewoning 
Z2022-00000002 plaatsen van een dakkapel Wogmeer 89, Hensbroek
Z2022-00000004 inpandig verbouwen boerderij West 25, Avenhorn
Z2022-00000006 verbouwen/uitbouwen garage  Wezenweid 29, Spierdijk
 tot woning 
Z2022-00000008 realiseren camping en B&B Noord-Spierdijkweg 200/202, 
  Spierdijk
Z2022-00000017 verbouwen woning Haverkampstraat 9, Ursem
Z2022-00000011 renoveren woning Dorpsstraat 243, Obdam

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

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2022-001775 aanpassen van parkeerterrein van Overweg 1, Obdam 
                           het Gezondheidscentrum   
2022-001298 verbouwen appartementencomplex T. van der Meerstraat 55-75,
                           (tweede fase) Scharwoude    

Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Verleende evenementenvergunningen
De afgelopen periode zijn de volgende vergunningen verleend:
Datum evenement Activiteiten Locatie
Winterseizoen 2022-2023Vijfdorpentocht Langs de dorpen Avenhorn, 
  Ursem, Schermerhorn,
  Oudendijk, Beets, Grosthuizen, 
  Berkhout en Bobeldijk.
11 december 2022 St. George Cross Omringdijk Wogmeer/ St George
1 april 2023 2e hands rommel- en  De Stap, Obdam
 kledingmarkt 
7 oktober 2023 2e hands rommel- en  De Stap, Obdam
 kledingmarkt  

Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

KENNISGEVING 
Wabo, reguliere procedure, vergunning verleend
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en 
wethouders van de gemeente Koggenland bekend dat zij een vergunning ingevolge de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft verleend.

Het betreft een vergunning voor het aanleggen van een dijkopgang (module 3), ten 
noorden van gemaal Westerkogge, ter hoogte van de boerderij aan de IJsselmeerdijk 6, 
bij dijkpaal 44, kadastraal bekend onder  perceelnummer 481, sectie AE, gemeente 
Koggenland. De vergunning is onderdeel van het project
Versterking Markermeerdijken.

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

Datum besluit: 27 oktober 2022
Aanvrager: Unie van Marken V.O.F.
Zaaknummer: 11305336

Meer informatie over deze vergunning kunt u vinden op loket.odnzkg.nl onder 
bekendmakingen. Heeft u een vraag over deze procedure, dan kunt u gebruik maken van 
het contactformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.

Bezwaar
Als u belanghebbende bent bij het besluit, kunt u binnen zes weken na de dag van 
bekendmaking daarvan een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders 
van de gemeente Koggenland, Postbus 21 1633 ZG Avenhorn. Vermeld in uw 
bezwaarschrift altijd de datum, uw naam, adres, handtekening en de reden(en) waarom 
u bezwaar maakt. Stuur ook een kopie van dit besluit mee en vermeld het 
referentienummer/kenmerk van dit besluit. Dient iemand anders namens u een 
bezwaarschrift in, stuur dan een machtiging mee. Verder verzoeken wij u om uw 
telefoonnummer in het bezwaarschrift te vermelden.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. In 
spoedgevallen kan tijdens de bezwaarschriftprocedure een voorlopige voorziening 
worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, Sector 
Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Voor het behandelen van het verzoek 
worden griffiekosten in rekening gebracht. U kunt ook digitaal het verzoekschrift 
indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Voor meer informatie over het instellen van beroep kunt u de brochure 'Bezwaar en 
beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden van de website www.
rijksoverheid.nl. Voor algemene informatie over procedures kunt u ook bellen met de 
rijksoverheid op telefoonnummer 1400 (lokaal tarief).

De bekendmaking van het besluit is gelijk aan de hierboven genoemde datum van het 
besluit.


