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Mantelzorgers in het zonnetje
In de week van 15 november zijn tiental-
len pakketjes verstuurd naar mantelzorg-
ontvangers in de gemeente Koggenland. 
De waardering bestaat uit een cadeau-
bon die de zorgontvangers kunnen 
geven aan hun mantelzorger(s), om hen 
te bedanken voor hun tomeloze inzet. 
Wethouder Win Bijman overhandigde 
de eerste mantelzorgwaardering aan 
mevrouw Smal-Meester uit Avenhorn.

Mevrouw Smal-Meester heeft de waar-
dering aangevraagd voor haar kinderen. 
Als zorgvrager kan zij zo persoonlijk haar 
waardering overbrengen aan haar man-
telzorgers. Wethouder Bijman overhan-
digde het pakket met een bos bloemen 
aan een stralende mevrouw Smal-Mees-
ter. De wethouder noemde het een be-
langrijk gebaar: ‘Want mantelzorgers zijn 
onmisbaar in onze samenleving.’  

De mantelzorgwaardering wordt jaarlijks 
uitgedeeld rondom de week van de man-
telzorg. Het is een blijk van waardering 
voor inwoners die anderen intensief 
begeleiden of verzorgen. De mantelzorg-
waardering bestaat uit meerdere 
cadeaubonnen met een totale waarde 
van € 100. 

Wethouder Win Bijman overhandigde de eerste mantelzorgwaardering aan mevrouw 
Smal-Meester uit Avenhorn.

Koggenland kort

Gemeente zoekt 
vrijwilligers voor 
Rustenburgerschutsluis

De gemeente Koggenland zoekt extra 
vrijwilligers die met ingang van het 
nieuwe vaarseizoen de sluis bij Rus-
tenburg willen bedienen, zodat de re-
creanten en toeristen gebruik kunnen 
blijven maken van de vaarroute. Men-
sen die zich willen aanmelden als vrij-
williger of meer informatie willen, 
kunnen contact opnemen met Sandra 
Reus via s.reus@koggenland.nl of tele-
fonisch via (0229) 58 85 20.

Aangepaste 
openingstijden
In verband met de aangescherpte co-
ronamaatregelen zijn de openingstij-
den van het gemeentehuis tot nader 
order aangepast. Op maandag en 
donderdag sluit het gemeentehuis 
een uur eerder. De nieuwe openings-
tijden zijn:
• Maandag  09:00 - 18:00 uur
• Dinsdag 09:00 - 16:30 uur
• Woensdag 09:00 - 16:30 uur
• Donderdag 09:00 - 18:00 uur
• Vrijdag 09:00 - 12:00 uur

Formulierenbrigade 
geopend
Inwoners die hulp nodig hebben bij 
het invullen van formulieren kunnen 
elke woensdagmiddag binnenlopen bij 
de Formulierenbrigade. Tussen 14.00 
en 16.00 uur zitten de vrijwilligers 
klaar om te helpen, ook bij vragen over 
de coronapas of DigiD. De Formulieren-
brigade is gevestigd in de bibliotheek 
in De Goorn (Dwingel 3).

Stichting Help een Handje gaat inwoners 
die niet zelfstandig kunnen reizen helpen 
met vervoer. Bijvoorbeeld voor een be-
zoek aan de tandarts of het ziekenhuis. 
De stichting is op zoek naar chauffeurs 
met een eigen auto, die af en toe willen 
rijden. Zij krijgen een kilometervergoe-
ding. Wethouder Win Bijman is een van 
de vrijwillige chauffeurs.

Stichting Help een Handje is nu vooral 
actief in Obdam, waar vrijwilligers onder 
meer bezoekjes brengen aan ouderen en 
helpen met het vervoer. Wethouder Bij-
man heeft de stichting gevraagd de ver-
voersdiensten uit te breiden naar de rest 
van de gemeente, zodat de inwoners van 
alle dorpen geholpen kunnen worden als 
zij vervoer nodig hebben. De stichting 
wordt bijgestaan door Vrijwilligerspunt 
Westfriesland.

Goede oplossing
“Niet al onze inwoners beschikken over 
eigen vervoer of de mogelijkheid ge-
bruik te maken van het openbaar ver-
voer,” licht wethouder Bijman toe. “In 
Obdam worden mensen al geholpen 
door de vrijwillige chauffeurs van Stich-
ting Help een Handje. Dat werkt al heel 
lang heel goed. Daarom heb ik de stich-
ting gevraagd ook in de andere dorpen 
te helpen. Met dit initiatief willen we 
ook inspelen op het plan van een aantal 
huisartsenpraktijken om samen te wer-

Vrijwillige chauffeurs helpen met vervoer

ken onder één dak. Hierdoor zal de be-
hoefte aan vervoer toenemen. De inzet 
van vrijwilligers biedt een goede oplos-
sing. Daarom heb ik mezelf ook aange-
meld als vrijwilliger.”

Chauffeurs gezocht
Om de vervoersdienst succesvol uit te 
breiden is Stichting Help een Handje op 
zoek naar chauffeurs die een keer in de 

twee à drie weken (afhankelijk van de 
vraag) iemand uit hun eigen woonomge-
ving willen vervoeren naar een afspraak 
bij bijvoorbeeld de huisarts. Chauffeurs 
ontvangen een kilometervergoeding. 
Mensen die willen helpen kunnen zich 
aanmelden bij Hans Knijn via 
h.knijn@quicknet.nl of telefoonnummer 
(06) 22 52 32 43, onder vermelding van 
naam, adres en telefoonnummer.

Zorgvragers die hun waardering willen 
overbrengen aan hun mantelzorgers kun-
nen de mantelzorgwaardering nog tot 31 
december aanvragen. 

Kijk voor meer informatie op 
koggenland.nl/mantelzorgwaardering. 

Subsidieregeling 2022

Op 9 november 2021 heeft het college 
de Subsidieregeling Koggenland 2022 
vastgesteld. Daarin is beschreven wel-
ke subsidievormen de gemeente kent 
op het gebied van welzijn en aan 
welke voorwaarden moet worden 
voldaan om voor subsidie in aanmer-
king te komen. Ook wordt erin aange-
geven welke organisaties voor subsi-
dieverlening in aanmerking kunnen 
komen. De Subsidieregeling Koggen-
land 2022 is te vinden op 
www.koggenland.nl/subsidiebeleid. 
Neem voor nadere informatie contact 
op met Nico Koppes via telefoonnum-
mer (0229) 54 83 74.



Speciaal voor inwoners met een laag 
inkomen heeft Univé samen met de ge-
meente Koggenland een aantrekkelijke 
zorgverzekering samengesteld, ook wel 
de gemeentepolis genoemd. De gemeen-
tepolis is met name interessant voor 
mensen met hoge zorgkosten.

De gemeentepolis biedt de keuze uit drie 
verschillende pakketten. Inwoners van 
Koggenland kunnen het pakket kiezen 
dat het best past bij hun zorgvraag. Alle 
drie de pakketten bieden een ruime 
dekking tegen een relatief lage premie.

Hoe werkt het?
Univé geeft de deelnemers een korting 

Zorgverzekering voor inwoners met laag inkomen
en de gemeente betaalt een deel van de 
premie in de vorm van bijzondere bij-
stand. De collectieve zorgverzekering 
bestaat uit een basisverzekering en een 
aanvullende verzekering. De dekking van 
de aanvullende verzekering biedt ruime 
vergoedingen voor medische kosten 
zoals een bril, fysiotherapie en de tand-
arts. Een medische keuring is niet nodig. 
Univé accepteert iedereen, ook mensen 
met een minder goede gezondheid.

Meeverzekeren eigen risico goedkoper
Bij het hoogste aanvullende pakket van 
de gemeentepolis kunnen inwoners het 
wettelijke eigen risico meeverzekeren. 
Voor inwoners die voorheen gebruik-

maakten van een van de lagere pakket-
ten, kan het voordeliger zijn te kiezen 
voor het ruimere pakket en het eigen 
risico mee te verzekeren.

Meer informatie 
Overstappen kan tot 1 januari 2022. 
Kijk op de website 
www.gezondverzekerd.nl/koggenland 
voor volledige informatie over de voor-
waarden en het afsluiten van de 
gemeentepolis. U kunt ook bellen met 
het Zorgteam via (0229) 54 83 70 of met 
Univé, afdeling gemeentepakket via 
(072) 527 76 22. 

Cliënten die in Koggenland gebruik 
maken van jeugdhulp of Wmo-voorzie-
ningen zijn positief over de kwaliteit van 
de ondersteuning. Van de jeugdhulp-
cliënten voelt 83 procent zich beter door 
de hulp. Van de Wmo-cliënten geeft ruim 
90 procent aan dat de ondersteuning 
voldoet aan de wensen en behoeften. 
Dit blijkt uit het cliënt-ervaringsonder-
zoek dat onderzoeksbureau I&O 
Research heeft uitgevoerd in opdracht 
van de gemeente. 

Via de Wet maatschappelijke ondersteu-
ning (Wmo) geeft de gemeente onder-
steuning bij mensen thuis, zodat ze zo 
lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven 
wonen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om 
begeleiding en dagbesteding, vervoer of 
huishoudelijke hulp. Jeugdhulp is hulp 
voor jongeren tot 18 jaar. Er zijn verschil-
lende vormen, zoals ondersteuning voor 
jongeren met een beperking, zorg voor 
ernstig zieke kinderen en hulp aan huis 
bij problemen tussen ouders en kinderen. 
De gemeente laat jaarlijks het cliënt-er-
varingsonderzoek uitvoeren om inzicht 
te krijgen in (de effecten van) de jeugd-
hulp en de ondersteuning van Wmo-cli-
enten.

Ondersteuning Zorgteam
Ruim de helft van de jeugdhulpcliënten 
(57%) heeft hulp of begeleiding ontvan-
gen van het Zorgteam van de gemeente 
Koggenland. Het Zorgteam verwijst 
cliënten ook vaak door naar andere zorg-

aanbieders (46%). Men is positief over de 
ondersteuning vanuit het Zorgteam:
gemiddeld geven cliënten een 7,3. 
Cliënten waarderen de betrokkenheid 
van de medewerkers en ervaren dat het 
belang van hun kind voorop wordt 
gesteld. Naast, of in plaats van onder-
steuning vanuit het Zorgteam ontvangt 
72 procent hulp van andere zorgaanbie-
ders. Dit is voornamelijk de geestelijke 
gezondheidszorg (26%) of ambulante 
jeugdhulp (15%). Ook hierover is men 
tevreden; een 8,1 is het gemiddelde 
rapportcijfer voor deze hulp en voor 
86 procent voldoet de ondersteuning 
(grotendeels of helemaal) aan hun 
wensen en behoeften.

De cliënten is gevraagd wat het effect 
van hulp is op hun zelfstandigheid, hoe 
ze meedoen, hun zelfredzaamheid en 
hoe ze opgroeien. De meeste cliënten 
ervaren een positief effect op hoe zij zich 
voelen (83% voelt zich beter door de 
hulp). Daarnaast gaat het bij driekwart 
van de cliënten beter op school, werk of 
dagbesteding. 

Cliënten zijn tevreden over de ontvangen 
ondersteuning
Bijna negen van de tien Wmo-cliënten 
zijn positief over de ondersteuning of 
voorziening die ze ontvangen: deze is van 
goede kwaliteit en passend. Ruim 90 pro-
cent geeft aan dat de ondersteuning vol-
doet aan de wensen en behoeften. Meer 
dan negentig procent van de cliënten kan 

zich beter redden door de ondersteu-
ning. Dat is een stijging ten opzichte van 
vorig jaar. Ook ervaren meer cliënten een 
positief effect op de kwaliteit van 
leven en op de mate van zelfstandigheid. 
Concreet heeft de ondersteuning het 
meest effect op het huishouden, mobili-
teit in en om het huis, en het onderhou-
den van contacten. 

Effect coronacrisis
Bij ruim de helft van de jeugdhulpcliën-
ten (59%) heeft de coronacrisis geen 
effect op de ondersteuning die zij ont-
vingen. Zestien procent kreeg andere 
ondersteuning en 10 procent krijgt 

minder ondersteuning. Bij slechts een 
enkeling is de ondersteuning stopgezet 
door de coronacrisis. 

Ook voor de meerderheid van de Wmo-
cliënten is de ondersteuning tijdens de 
coronacrisis niet veranderd. Van de cliën-
ten voor wie de ondersteuning wel ver-
anderde kreeg 20 procent ondersteuning 
in de vorm van beeldbellen. Voor het 
grootste deel van deze groep cliënten 
was alternatieve ondersteuning niet 
mogelijk. Met name voor cliënten met 
huishoudelijke ondersteuning kon de 
hulp wél doorgaan.

Cliënten positief over jeugdhulp en Wmo-voorzieningen

Boomplantdag in 
Ursem
Op woensdag 10 november hebben 
de leerlingen uit groep 7 van de Bavo-
school in Ursem een fruithaag geplant 
met meerdere bomen en struiken. Dat 
deden zij als aanvulling van de ver-
nieuwde schooltuin, in het kader van 
de Boomplantdag. De aanleg van de 
eetbare beplanting was een initiatief 
van Tinda Kuijper-van der Roest. De 
gemeente Koggenland droeg een 
steentje bij door struiken, bomen én 
mankracht te leveren. Wethouders 
Jan Houtenbos en Win Bijman waren 
beiden naar de schooltuin in Ursem 

gekomen om samen met de kinderen 
en leerkrachten de handen uit de 
mouwen te steken.

Koninklijke onderscheiding 
voor Zuidermeerse radiomaker
Sander Verschoor uit Zuidermeer is be-
noemd tot Lid in de Orde van Oranje-
Nassau. Dat gebeurde tijdens de jaarlijk-
se medewerkersavond van Omroep 
Castricum, waar Verschoor sinds 2001 
actief is als vrijwilliger. Wethouder en 
locoburgemeester van Koggenland Win 
Bijman reikte de onderscheiding uit aan 
Verschoor.

Verschoor is al twintig jaar actief bij Om-
roep Castricum, waarvan vijftien jaar als 
hoofdredacteur. Volgens zijn collega’s is 
hij niet weg te denken bij de omroep. De 
Castricumse burgemeester Toon Mans 

loofde de Zuidermeerder als actieve dui-
zendpoot. “En niet alleen dat, je bent ook 
vernieuwend, betrokken en goed in het 
onderhouden van relaties. De mensen om 
je heen zeggen dat jij Omroep Castricum 
groot gemaakt hebt en dat je de drijven-
de kracht bent achter nieuwe program-
ma’s. Bovendien ben je degene geweest 
die de stap heeft gemaakt om tv te gaan 
maken voor de omroep.” Naast Sander 
Verschoor ontvingen ook zijn (eveneens 
vrijwillige) omroepcollega’s Tino Klein en 
Jan Uiterwijk een lintje.

Vlnr: Jan Uiterwijk, burgemeester Castricum Toon Mans, Tino Klein, Sander Verschoor 
en locoburgemeester Koggenland Win Bijman. Foto gemaakt door Cees Dekker/Omroep 
Castricum.



Info en Agenda
Raadsvergaderingen
De eerstvolgende raadsvergadering is op 13 december 2021. De vergadering is on-
line te volgen via raad.koggenland.nl.

Welstand
De komende (online) vergadering van de Welstandscommissie vindt plaats op 
2 december. 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 - 18:00 uur
  Dinsdag 09:00 - 16:30 uur
  Woensdag 09:00 - 16:30 uur
  
Telefonische bereikbaarheid
  Maandag tot en met donderdag  09:00 - 16:30 uur
  Vrijdag  09:00 - 12:00 uur

Officiële publicaties         25 november 2021 

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

Ontvangen aanvragen voor een omgevingsvergunning
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2021-001316 realiseren van 30 woningen  Baansloot , Berkhout
2021-001307 omzetten van mantelzorgwoning  Westeinde 343, Berkhout
 naar generatiewoning      
 
2021-001322 bouwen van een woning Spierland 2, Spierdijk
2021-001328 plaatsen dakkapel West 84, Avenhorn
2021-001321 plaatsen dakkapel Henneland 26, Ursem
2021-001312 realiseren van een veranda Zuid-Spierdijkerweg 70, 
  Spierdijk
2021-001332 plaatsen  dakkapel Zuid-Spierdijkerweg 74B, 
  Spierdijk
2021-001337 plaatsen dakopbouw en dakkapel Wieken 64, Avenhorn
2021-001353 aanleggen van een uitrit Lange Weide 28, Oudendijk
2021-001352 bouwen van een facilitair gebouw  Lijsbeth Tijsweg 7, Berkhout
 (park Westerkogge)      
2021-001334 bouwen van een steiger Spierland 1, Akkerland 3,
  Bronland 2,4,6,8,10 in Spierdijk 
2021-001381 realiseren erker aan de voorzijde  Gladiolenstraat 1, Obdam
 van de woning      
2021-001380 aanpassen van bedrijfsruimte in appar- Walingsdijk 133, Avenhorn  
 tementen in bestaande stolpboerderij   
2021-001371 verbouwen en renoveren enkele  Spierdijkerweg 90A, Spierdijk
 opstallen
2021-001373 verbreden van de inrit Braken 15, Obdam
2021-001417 verplaatsen in/uitrit Noorddijkerweg 26, Ursem
2021-001394 herstellen fundering van de woning Zuid-Spierdijkerweg 41, 
  De Goorn
Deze aanvragen zijn ontvangen, er kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2021-000987 bouwen van een schuur Dorpsweg 55, Hensbroek
2021-000805 realiseren van een dakopbouw Zesstedenweg 8, Scharwoude
2021-001321 plaatsen van een dakkapel Henneland 26, Ursem
2021-001176  realiseren van een generatiewoning Wogmeer 48A, Hensbroek
                           en dakkapel      
2021-001394 herstellen van fundering van woning Zuid-Spierdijkerweg 41, 
  De Goorn 
2021-001337 plaatsen van dakopbouw  Wieken 64, Avenhorn
 en dakkapel 
2021-001381 realiseren van een erker aan  Gladiolenstraat 1, Obdam
 voorzijde van woning      
  
Geweigerde omgevingsvergunningen
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2021-001353 aanleggen van een inrit Lange Weide 28, Oudendijk

Huisnummers:
Burgemeester en Wethouders hebben besloten het volgende huisnummer vast te stellen:
Document            Datum          Adres                                           Gebruiksfunctie                                      
D21.012062          5-11-2021      Veldhuizerweg 1D, Berkhout    woonfunctie 
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Kennisgeving meldingen artikel 8.41 Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van de gemeente Koggenland maken ter uitvoering van 
de Wet milieubeheer bekend dat op grond van artikel 8.41 van deze wet de volgende 
melding is ontvangen:

Activiteitenbesluit milieubeheer 
• Alliander, Wogmeer (nabij) 37 in Hensbroek, het vervangen van een gasdrukregel-

station;
• S. Zuidhof, Bobeldijk 5, (1647CD) in Berkhout, het plaatsen van een 1500 liter prop-

aantank, tijdelijk tot het najaar van 2021, voor het verwarmen van een tijdelijke 
 woning;
• Borst Flowers, Lutkedijk 4a (1713KP) in Obdam, het uitbreiden van de loods voor de 

opslag van pioenen (tijdens oogstseizoen) en/of machineberging (buiten het 
 seizoen).
• Agrofocus B.V., Wogmeer 52 (1711ST) in Hensbroek, het uitbreiden van de 
 tuinbouwkas voor de teelt en broei van tulpen.
• HVC Grondstoffen NV, Wieder 23 (1648GA) in De Goorn, het oprichten van een 
 bedrijf voor het opslaan van containers voor inzameling van huishoudelijk afval, als-

mede het tijdelijk opslaan van lege inzamelcontainers;
• Nifra Constructiewerken B.V., Poel 19, (1713GL) in Obdam, het veranderen van het 

bedrijf, betreft niet eerder gemelde verandering;
• D. Groot, Oosteinde 109 (1647AG) in Berkhout, het oprichten van een bedrijf voor 

het vervaardigen van kunststof kozijnen middels het bewerken van een 

Gemeenteraadsverkiezingen 2022
Op 16 maart 2022 kiezen de inwoners van Koggenland de leden van de nieuwe 
gemeenteraad. De Kiesraad houdt een aantal formele momenten aan:

20 december 2021 Laatste dag registratie aanduiding politieke partij
31 januari 2022  Laatste dag kandidaatstelling
16 maart 2022*  Gemeenteraadsverkiezingen
*Mogelijk worden de verkiezingen verspreid over drie dagen

Neem voor vragen contact op met de gemeente (afdeling Burgerzaken) via 
verkiezingen@koggenland.nl. 

 aangeleverd profiel (boren, schroeven en lassen d.m.v. lasspiegel);
• Kranenburg Dairy, Lutkedijk 44 (1643NR) in Spierdijk, het uitbreiden van de  
 dieraantallen;
• Albert Heijn, Vijverhof 9 (1633DS) in Avenhorn, het ombouwen van een Deen
 supermarkt naar een Albert Heijn;
• Firma C&B Hartog, Bobeldijk 4b (1647CD) in Berkhout, het veranderen en uitbrei-

den betreft ‘het melden van het juiste aantal dieren wat overeenkomt met de 
 aanwezige capaciteit sinds 2007’;
• Albert Heijn, Dorpsstraat 119 (1713HD) in Obdam, het ombouwen van een Deen 
 supermarkt naar een Albert Heijn; 
• J. Kunis Bloembollen, Geveland 2 (1713GD) in Obdam, het uitbreiden van een 
 bollenkweker met huisvesting voor arbeiders;
• Pronk Tulpen B.V., Julianastraat 21A, (1633AL) in Avenhorn, het realiseren van 
 huisvesting voor arbeidsmigranten in één van de bestaande kassen;
• M. Knippels, Wogmeer 80a (1711ST) in Hensbroek, het oprichten van een bedrijf 

voor de reparatie aan landbouwvoertuigen, vrachtwagens, personenauto's en 
 boten;
• H. Smal Bloembollen, Dorpsweg 90 (1631DJ) in Oudendijk, het vervangen van de 

bestaande bedrijfsopstallen door het bouwen van een nieuwe bedrijfshal.
 
In genoemd Besluit zijn voorschriften gesteld waaraan de daaronder vallende bedrij-
ven moeten voldoen. Deze voorschriften richten zich op de bescherming van het mili-
eu. Wij controleren deze bedrijven periodiek op de naleving van deze voorschriften.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Noord-Hol-
land Noord (OD NHN) telefoonnummer 088-102 1300.

Donderdag 09:00 - 18:00 uur
Vrijdag 09:00 - 12:00 uur


