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Bij de term mantelzorg denken mensen 
al snel aan iemand die boodschappen 
doet voor een moeder met dementie. Of 
aan iemand die een (lichamelijk) zieke 
partner verzorgt. Minder bekend is de 
mantelzorg voor een depressief kind, of 
voor een partner met een bipolaire 
stoornis. Mensen die voor een psychisch 

kwetsbare naaste zorgen zien zichzelf 
vaak niet als mantelzorger. Laat staan dat 
hun omgeving hen zo ziet. Dat is onte-
recht, stellen deskundigen. Want ook 
deze mantelzorgers bieden vaak lange en 
intensieve zorg. De mentale en emotio-
nele impact is voor mantelzorgers vaak 
groot en wordt veelvuldig onderschat.

Ervaringsdeskundige
Tijdens de interactieve webinar worden 
verschillende mentale aspecten van man-
telzorg besproken. Er wordt antwoord 
gegeven op vragen waar veel mantelzor-
gers mee te maken krijgen, zoals: ‘waar-
om is het belangrijk om zelf in balans te 
blijven en hoe doe je dat?’, ‘wat is de im-
pact van de aandoening van een naaste?’ 
en ‘hoe is het om samen te leven in coro-
natijd?’ Verder is er aandacht voor het 
vragen van hulp en kunnen de deelne-
mers van de webinar meedoen aan een 
mentale oefening om stil te staan bij de 
eigen balans. Tijdens deze webinar 
spreekt Ingrid Schoen. Zij is ervaringsdes-
kundige, auteur en psychosociaal ver-
pleegkundige. 
 
Wanneer?
Dit webinar vindt plaats op 26 november 
van 19.15 tot 21.00 uur. Deelname is gra-
tis.

Aanmelden
Mantelzorgers die bij de webinar aanwe-
zig willen zijn kunnen zich aanmelden via 
de website www.ikzorg.nu.

Eens per maand schrijft Monique Bonsen 
een column over haar ervaringen als 
burgemeester van Koggenland. 

Mijn eerste column schrijf ik vanuit ons 
nieuwe huis in Berkhout, met uitzicht op 
de mooie Koggenlandse weilanden. 
Vorige week zijn wij verhuisd vanuit 
Hillegom en inmiddels hebben we de 
meeste dozen uitgepakt. Heerlijk om nu 
helemaal in Koggenland te zijn. Net als 
de meeste Nederlanders werk ik thuis 
vandaag. Intussen gaan de vergaderin-
gen en de kennismakingsgesprekken 
gewoon door. Bijna allemaal digitaal, 
helaas. 

Gelukkig raken we steeds meer gewend 
aan de situatie en biedt de digitale tech-
nologie een manier om mensen in de re-
gio te leren kennen. Iedere week spreek 
ik (vanachter mijn computer) met de 
burgemeesters van Noord-Holland Noord 
over de ontwikkelingen rond de corona-
pandemie. Zo hebben we het bijvoor-
beeld over de besmettingscijfers, de druk 
op de ziekenhuizen en de ambulance-
zorg. Deze week zien we landelijk geluk-
kig een daling van het aantal besmettin-
gen. Dat betekent dat de maatregelen 
zin hebben. Voor Koggenland is de da-
ling nog wat minder, maar het gaat de 
goede kant op. Ik hoop van harte dat er 
ook weer perspectief komt op fysieke 
ontmoetingen.

Digitaal sociaal

Want het liefst zou ik inwoners van Kog-
genland in levende lijve leren kennen. 
Maar zolang de strenge maatregelen van 
kracht zijn, moeten we het vooral doen 
met digitale alternatieven. Ik ben blij dat 
ik deze week digitaal kennis kon maken 
met de Adviesraad Sociaal Domein. Om 
mij heen zie ik dat het videobellen ook 
ingezet wordt om het sociale contact in 
stand te houden. Zo hoorde ik van een 
van de leden van de Adviesraad dat zij 
samen met anderen muziek maakt, met 
behulp van een digitaal programma. Ge-
weldig toch? Mensen organiseren digita-

le verjaardagsfeestjes en brengen via de 
tablet een bezoek aan opa en oma. 

Ik heb zelfs vernomen dat Sinterklaas van 
plan is digitaal contact te zoeken met de 
kinderen. De kinderen zijn hier vast snel-
ler aan gewend dan wij. Ik ben benieuwd 
hoe u digitaal contact houdt met uw fa-
milie en vrienden. 

Als u mij digitaal wilt ontmoeten kan dat 
natuurlijk ook. Laat u het mij weten? U 
kunt mij bereiken door een email te stu-
ren naar burgemeester@koggenland.nl.

Deze week werd in het Sinterklaas-
journaal bekendgemaakt dat Neder-
landse burgemeesters een afspraak 
hebben met Sinterklaas. Na zijn aan-
komst in het onbekende dorp Zwalk 
komt de Sint zo snel mogelijk naar 
Koggenland, waar burgemeester 
Monique Bonsen hem verwelkomt. 
Kinderen die een tekening voor de 
Sint hebben, kunnen deze naar burge-
meester Bonsen sturen, zodat zij de 
tekening aan Sinterklaas kan geven. 
Insturen kan via de website 
sinterklaasjournaal.ntr.nl. 

De Westfriese gemeenten organiseren samen met het Kennisplatform West-Friesland 
een interactieve webinar (een online bijeenkomst) over mantelzorg. Tijdens de webi-
nar is onder meer aandacht voor de mensen die mantelzorg leveren aan naasten die 
psychisch kwetsbaar zijn.

Meepraten over 
bezuinigingen
De gemeente Koggenland verwacht 
in 2022 een begrotingstekort en gaat 
daarom onderzoek doen naar moge-
lijkheden om te bezuinigen. Dit on-
derzoek start aan het eind van dit jaar 
of het begin van volgend jaar. De ge-
meente nodigt inwoners en onderne-
mers uit om mee te denken via het in-
wonerpanel. Digitaal aanmelden kan 
via www.koggenlandspreekt.nl. Deel-
nemers ontvangen een email met een 
link naar een digitale vragenlijst. Het 
is ook mogelijk de vragenlijst per post 
te ontvangen. Hiervoor kunt u telefo-
nisch contact opnemen met onder-
zoek- en adviesbureau Moventem via 
(0575) 760 227.
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Vuurwerkoverlast neemt toe
‘Spreek elkaar aan’

In iedere editie van het Koggennieuws 
deelt een raadslid een persoonlijke vi-
sie 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.  

Trots 

Regelmatig ga ik met de fiets vanuit 
Obdam naar het gemeentehuis. Als ik 
dan om me heen kijk, ben ik zo trots 
op onze mooie, groene gemeente! 
Ieder dorp heeft zijn eigen identiteit. 
Zijn eigen clubs en verengingen die 
met behulp van heel veel vrijwilligers 
draaien. Zijn eigen bedrijven en on-
dernemingen die voor werkgelegen-
heid zorgen. Waar de Doe-teams al-
lerlei projecten ontwikkelen. Samen 
vormen deze dorpen een prachtige 
gemeente. Daar mogen we ook trots 
op zijn. 

Ook binnen de gemeenteraad proef 
ik de trots op onze gemeente. We zijn 
het, uiteraard, niet altijd met elkaar 
eens. Gelukkig maar, anders zou het 
ook maar een saaie boel worden. 
Maar uiteindelijk staan we voor het-
zelfde: we willen een mooie gemeen-
te, waarin het fijn wonen en werken 
is. Waar onze kinderen veilig kunnen 
opgroeien. Waar onze ouderen kun-
nen blijven wonen, maar waar ook 
onze jongeren een woning kunnen 
vinden. Waarin we zorgen voor el-
kaar en elkaar zien. Juist in deze peri-
ode is dat nog belangrijker gewor-
den. Met alle initiatieven die er nu, 
ook door onze inwoners, worden 
ontplooid, zie ik dat we dat ook echt 
doen. Ook daar mogen we, met zijn 
allen, trots op zijn!

Trots ben ik bovenal op mijn gezin! 
Het raadswerk vergt best veel tijd, 
met juist vaak ’s avonds vergaderen. 
Natuurlijk zeggen mijn dochters dan 
ook wel: mam, moet je nu alwéér 
naar het gemeentehuis? Gelukkig is 
mijn man dan thuis en kan ik met een 
gerust hart gaan. Hier zit dus een 
trots en tevreden mens!

Met de jaarwisseling in zicht neemt de 
vuurwerkoverlast in Koggenland weer 
toe. In samenwerking met de politie 
neemt de gemeente diverse maatregelen 
om het illegaal afsteken van vuurwerk 
terug te dringen, zoals handhaving op 
straat en voorlichting aan jongeren. Bur-
gemeester Monique Bonsen roept inwo-
ners op om ook elkaar aan te spreken op 
onwenselijk gedrag.
 
“We ontvangen dagelijks meldingen van 
mensen die overlast door vuurwerk erva-

ren,” zegt burgemeester Bonsen. “De ge-
meente is hier druk mee bezig. Zo hebben 
de boa’s en politie al meerdere mensen 
staande gehouden voor het afsteken van 
vuurwerk. Daarnaast geven onze jongeren-
werkers voorlichting aan de jeugd, om hen 
te wijzen op de gevaren van vuurwerk en 
de overlast voor mensen en dieren. Maar 
we hebben ook de hulp van de mensen in 
de dorpen nodig. Daarom vraag ik onze in-
woners om hun kinderen goed te informe-
ren over de risico’s van vuurwerk en elkaar 
aan te spreken op onwenselijk gedrag.”

Dit najaar laat de gemeente aan ver-
schillende voetgangers- en fiets-
bruggen groot onderhoud uitvoe-
ren. Ook worden er een aantal 
bruggen vervangen.

Aan de Scholekster in Obdam en aan 
het fietspad van de Regenboogforel-
Buitenhof in Avenhorn zijn twee 
houten bruggen vervangen. De 
bruggen zijn vervangen door brug-
gen van composiet. Door die materi-
aalkeuze hebben de nieuwe brug-
gen een lange levensduur en zijn ze 
onderhoudsarm. Ook in het park De 
Tuinen in Ursem is een nieuwe com-
posietbrug geplaatst. Die brug ver-
bindt het wandelpad in het park met 
de aangrenzende woonwijk.

Bruggen vervangen in Avenhorn
De brug van het fietspad Regen-
boogforel naar West 48A/bushalte 
in Avenhorn wordt deze week ver-
vangen. De brug is tijdens de werk-
zaamheden afgesloten. Vanaf 23 no-
vember wordt er gestart met het 
vervangen van twee bruggen aan de 
Rietvoornlaan in Avenhorn. Doordat 
de bruggen tegelijk worden vervan-
gen, is het park vanaf de Rietvoorn-
laan niet toegankelijk. Voetgangers 
en fietsers kunnen via de Rietvoorn-
laan en het fietspad langs de Ko-
ningsspil de andere zijde van het 
park en de aangrenzende woonwijk 
bereiken. 

Melding maken
Het is belangrijk dat de openbare 
ruimte veilig en netjes is. Inwoners 
die zien dat iets kapot is of opge-
ruimd moet worden, kunnen dit bij 
de gemeente aangeven. 
Een melding maken kan via 
www.koggenland.nl/melding of via 
de app Fixi. 

Groot onderhoud en 
vervanging bruggen

Jaarlijks zet de gemeente bijzondere sporters 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 Koggenlander zet zich extra in als vrijwilliger of 
heeft dit jaar op sportief gebied iets bijzonders gepresteerd? 

Koggenland zoekt vrijwilliger 
en sporter van het jaar

Vrijwilliger van het jaar
Vrijwilligers zijn de onzichtbare helden 
van onze samenleving. Vaak op de ach-
tergrond, zetten zij zich belangeloos in 
voor anderen. Of het nu gaat om de 
mantelzorger of de voetbalcoach, de 
hulpouder op school of het bestuurslid 
van een vereniging; allemaal zijn ze van 
onschatbare waarde. Door het uitreiken 
van de onderscheiding ‘Vrijwilliger van 
het jaar’ toont de gemeente haar waar-
dering 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 vrijwil-
liger 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 spor-
ter in de schijnwerpers, die een opvallen-
de prestatie heeft geleverd en/of ande-
ren 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.

Uitreiking
De uitreiking van de onderscheidingen 
vindt plaats in januari. Vanwege de coro-
namaatregelen is het niet mogelijk de 
onderscheidingen tijdens de Nieuwjaars-
ontmoeting uit te reiken, zoals voorgaan-
de jaren het geval was. De gemeente 
kijkt naar een alternatieve invulling, die 
past binnen de (corona)situatie op dat 
moment.

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. 

Uw schriftelijke nominatie, bij voorkeur 
via e-mail, kunt u tot uiterlijk 10 decem-
ber 2020 insturen.

Veel bedrijven gebruiken camera’s voor 
het beveiligen van panden en goederen. 
Ook steeds meer particulieren beveiligen 
hun eigendommen met camera’s. De po-
litie vraagt ondernemers en inwoners 
hun camera’s aan te melden bij de digita-
le politiedatabank ‘Camera in beeld’. 
Met deze databank kan de politie came-
rabeelden opvragen als in de buurt van 
de camera een misdaad is gepleegd.

De politie ziet in de databank direct waar 
in de buurt zich camera’s bevinden, als er 
bijvoorbeeld een inbraak is gepleegd. De 
camera’s bevatten mogelijk beelden van 
de dader(s), die hierdoor sneller kunnen 
worden gepakt. De politie kijkt dus niet 
live mee met de camera’s, maar inventari-
seert alleen waar deze hangen. Zo bescher-
men de camera’s niet alleen het bezit van 

de eigenaar, maar helpen ze tegelijkertijd 
met het veiliger maken van buurten.

Meer informatie en aanmelden
Op www.politie.nl vindt u meer informa-
tie over ‘Camera in beeld’ en een digitaal 
formulier waarmee u uw camera kunt 
aanmelden.

Politie brengt camera’s in beeld



Raadsvergaderingen
De eerstvolgende raadsvergadering is op 23 november. De vergadering is online te 
volgen via raad.koggenland.nl.

Welstand
De komende (online) vergadering van de Welstandscommissie vindt plaats op 26 
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.

Collecte      
22 t/m 28 november  Leger des Heils Fondsenwerving
29 november t/m 5 december  vrije periode

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.koggenland.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.koggen-
land.nl/afspraak of bel (0229) 54 84 00. Een afspraak maken kan binnen onder-
staande 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     19 november 2020

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 
persoon 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 persoon waarschijnlijk niet meer woonachtig is op het 
adres waar hij/zij in de BRP staat geregistreerd.
- H. Alnakshbandi                 Geboren 16-11-1977
Deze persoon 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 bovengenoemde, zien wij ons genoodzaakt om betrokkene 
uit te schrijven uit de BRP als ‘vertrokken: Land Onbekend’. Dit heeft tot gevolg dat de 
persoon niet meer als ingezetene van Nederland staat 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 een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in te richten nabij 
de Wieken in Avenhorn.

Dit besluit ligt ter inzage bij de afdeling Wonen & Ondernemen. Voor meer informatie 
over dit besluit verwijzen wij naar de website www.overuwbuurt.overheid.nl.

Ontvangen aanvragen voor een omgevingsvergunning
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2020-HZ-0556 bouwen van een blokhut  Oosteinde 111, Berkhout
 met veranda    
2020-HZ-0557 bouwen van schuur en carport Zomerdijk 9,  Oudendijk
2020-HZ-0559 realiseren van een bredere in/uitrit Bloementuin 13, De Goorn
2020-HZ-0561 bouwen van een carport schuin  Scharwoude 45, Scharwoude
 naast het huis  
2020-HZ-0562 realiseren van diverse gevel- Oosteinde 132 A, Berkhout
 wijzigingen en twee appartementen
 in een bestaand winkelpand  
2020-HZ-0566 maken van een aanbouw aan  Bobeldijk 96, Berkhout
 bestaande bouw  
2020-HZ-0568 plaatsen scheidingswand Noordermeer 10, Zuidermeer
2020-HZ-0569 plaatsen kap met dakhelling  Het Veer 33, Avenhorn
 op garage   
2020-HZ-0573 plaatsen beschoeiing Walingsdijk 99, Ursem
2020-HZ-0575 vervangen/verbreden van  De Tocht 3, Avenhorn
 bestaande dakkapel op woning      
2020-HZ-0567 het aanleggen van een MS kabel Ariens 32 (thv), Avenhorn
2020-HZ-0555 aanvragen van vergunning Beetskoogkade 1, Oudendijk  
 beperkte milieutoets en 
 handelingen met gevolgen voor 
 beschermde natuurgebieden      
2020-HZ-0582 plaatsen dakkapel aan de voorgevel Kloet 83, Obdam

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

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
Zaaknummer Activiteiten      Perceel
2020-HZ-0501 plaatsen beschoeiing De Omloop 10, Zuidermeer
2020-HZ-0393 uitbreiden bestaande hal Lutkedijk 4A, Obdam
2020-HZ-0547 renoveren van het dak Dorpsstraat 122 a, Obdam 
2020-HZ-0551 maken terrasoverkapping aan  Wogmeer 4, Hensbroek
 bestaande schuur met plat dak   
2020-HZ-0462 het bouwen van een woning Dubbelspoor 9, Obdam 
2020-HZ-0528 plaatsen van een tijdelijke woonunit Dubbelspoor 7, Obdam 
2020-HZ-0449 wijzigen van voorgevel en indeling Breeuwhamer 9, De Goorn 
2020-HZ-0515 vervangen bestaande brug tegenover Dorpsweg 13, 
  Oudendijk
2020-HZ-0533 plaatsen van een carport Gemaalweg 12A, Hensbroek
2020-HZ-0461 plaatsen dakopbouw op garage Bosstraat 1, Obdam
2020-HZ-0495 plaatsen van hekwerk Het Veer 92B (Volkstuin-
  vereniging Avenhorn)
2020-HZ-0431 uitbouwen van de woning Walingsdijk 53, Ursem
2020-HZ-0559 realiseren van een bredere in-/uitrit Bloementuin 13, De Goorn
2020-HZ-0454 verbouwen en vergroten van woning Rustenburgerdijk 8, Ursem

Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Over uw buurt

Boom weg bij mij 
in de straat?

Zó weet je ervan!
www.overuwbuurt.overheid.nl

e-mailservice & app
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Via de e-mailservice of app van ‘Over uw buurt’ kunnen inwoners op de hoogte 
blijven van ontwikkelingen in hun wijk of buurt.

Informatie over besluiten die direct in-
vloed hebben op de eigen omgeving, 
zoals vergunningen, plannen en plaat-
selijke regelgeving worden automa-
tisch toegestuurd. Daarbij kunnen in-
woners zelf instellen welke berichten 
zij willen ontvangen. ‘Over uw buurt’ 
bevat informatie van gemeente, pro-
vincie en waterschap.

Sinds 1 september 2019 publiceert de 
gemeente Koggenland de officiële 
kennisgevingen en bekendmakingen 
digitaal op ‘Over uw buurt’. Via www.
overuwbuurt.overheid.nl kunnen in-
woners zich abonneren op de e-mail-
service of de app downloaden.

Het afvalbrengstation aan de 
Factorij 29A in Zwaag is sinds 15 novem-
ber ook op zondag open van 12.00 tot 
17.00 uur. Er is dan geen personeel van 

HVC aanwezig. Tijdens deze onbemande 
openingsuren kunnen inwoners van alle 
Westfriese gemeenten hier snoeiafval, 
puin en grond inleveren.

Afvalbrengstation op zondag open


