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Campagne ‘Korte Metten’ helpt inwoners energie besparen

Koggenland kort

In een video op sociale media en op de nieuwe website www.duurzaamkoggenland.nl 
introduceerde wethouder Rosalien van Dolder de energiebesparingscampagne ‘Korte Metten’.

Op donderdag 17 november is in 
Koggenland de campagne ‘Korte Metten’ 
van start gegaan, met een video van 
wethouder Rosalien van Dolder. In de 
video legt de wethouder onder meer uit op 
welke toeslagen en tegemoetkomingen 
inwoners mogen rekenen en hoe het 
energieprijsplafond werkt. Tot medio 
december krijgen inwoners van 
Koggenland dagelijks een tip hoe ze met 
betaalbare en kleine ingrepen tot 
honderden euro’s per jaar aan energie 
kunnen besparen en ‘korte metten’ kunnen 
maken met de hoge energierekening.  

De campagne laat ook zien welke 
apparaten in huis stiekeme ‘stroomslurpers’ 
zijn en met welke simpele technische 
snufjes direct duidelijk wordt hoeveel 
stroom een apparaat verbruikt. In januari 
volgt dan nog de campagne Nu voor Later, 
met adviezen voor inwoners waarmee zij 
zelf kunnen werken aan verduurzaming 
van hun woning. Uiteindelijk wil 
Koggenland naar een gemeente zonder 
aardgas. Daarmee levert de gemeente de 
gevraagde bijdrage aan de 
klimaatdoelstelling zoals door het Rijk 
vastgesteld, om in 2030 55 procent minder 
broeikasgas uit te stoten en in 2050 volledig 
klimaatneutraal te zijn. 

Duurzaamkoggenland.nl
De campagne verloopt onder meer via de 
Facebook- en Instagrampagina van de 
gemeente Koggenland. Tegelijkertijd is ook 
de nieuwe website 
www.duurzaamkoggenland.nl 
geïntroduceerd. Deze website is hét 
platform waarop de gemeente Koggenland 

de komende tijd alle informatie zal 
plaatsen over verduurzaming. Hier kunnen 
alle tips nog eens rustig worden nagelezen. 
Op de website komen ook adviezen voor 
een aardgasvrije woning, bouwkundige 
aspecten, informatie over subsidies, links 
naar relevante organisaties en meer. 

Verduurzaming huurwoningen
De gemeente Koggenland gaat ook de 
huurwoningen van het gemeentelijk 
Woningbedrijf de komende jaren 
verduurzamen. Op dit moment loopt een 
pilot waarbij acht woningen in Ursem 
verduurzaamd worden. Deze pilot is 
bedoeld om kennis en ervaring op te doen 
op het gebied van verduurzamings-
maatregelen, het opstellen van scenario’s, 
investeringen, subsidies, aanpassing van 
huurbedragen en het betrekken van 
huurders hierbij. Uiteindelijk zullen alle 

woningen in 2026 minimaal het 
energielabel C hebben. Bij de verduur-
zaming worden de woningen goed 
geïsoleerd en worden er ventilatiesystemen 
aangebracht, die ervoor zorgen dat de 
woningen klaar zijn voor lage 
temperatuurverwarming. Ook wordt er 
gekeken naar de mogelijkheid om 
zonnepanelen aan te brengen op de 
woningen. Hiermee voldoet de gemeente 
ruimschoots aan de planning die de 
Rijksoverheid heeft gesteld. 

Zorgen om geld?
De huidige energieprijzen en dure 
boodschappen zorgen ervoor dat een 
toenemend aantal mensen fi nanciële 
zorgen heeft. Binnen de campagne is hier 
ook aandacht voor. Met een huis-aan-
huisfolder en informatie in lokale bladen 
roept de gemeente inwoners op om niet te 

Gemeentehuis op 
5 december eerder dicht
Op maandag 5 december vieren veel 
gezinnen in Koggenland Pakjesavond. 
Het gemeentehuis is die dag vanaf 
16.00 uur gesloten. Op dinsdag 6 
december is het gemeentehuis vanaf 
9.00 uur weer geopend. Alvast een 
afspraak plannen? Dat kan via 
www.koggenland.nl/afspraak.

Dag van de ondernemer
‘Samen zorgen we voor een goed ondernemersklimaat’

‘Ik was onder de indruk van jouw verhaal,’ 
zegt wethouder Van Dolder tegen 
Lenting. De twee treffen elkaar in het 
gemeentehuis in De Goorn, waar de 
wethouder Lenting heeft uitgenodigd. 
Het is niet de eerste keer dat ze elkaar 
spreken. Eerder dit jaar richtte Lenting de 
Koggenlandse ondernemersvereniging 
op, samen met andere ondernemers uit 
de gemeente. Lenting werd verkozen tot 
voorzitter. Van Dolder heeft sinds de 
oprichting nauw contact met de 
ondernemersvereniging. Zo hoorde ze 
over de hobbelige weg die Lenting de 
afgelopen jaren als ondernemer heeft 
afgelegd. Van Dolder: ‘Het ondernemer-
schap bestaat niet alleen maar uit succes. 
Jouw carrière is geen hosanna-verhaal. Ik 
vind het mooi als iemand zo veel 
veerkracht toont.’

Oliebollen
Voordat de coronacrisis uitbrak had 
Lenting een bedrijf in luxe koekjes. Hij 
had het bedrijf in 2017 opgericht, samen 
met een compagnon. ‘Ik wilde 
ondernemen, iets opbouwen,’ zegt 
Lenting. Het ging hem goed af. ‘Ik haalde 
mooie klanten binnen, zoals voetbalclub 
AZ en restaurantketen Loetje. We 
breidden het bedrijf uit met eigen 
verpakkingen en met oliebolkarren.’ 
Begin 2020 kwam het succes abrupt ten 
einde, toen corona de wereld op z’n kop 
zette. Lenting, wiens klantenkring voor 90 
procent uit horeca bestond, werd hard 
geraakt door de pandemie. ‘Ik had een 
kast vol gepersonaliseerde blikken 
klaarstaan om naar de horeca te 
vervoeren, maar mijn klanten zeiden dat 
ze voorlopig niet konden betalen.’ 
Onzekere tijden volgden. Lenting besloot 
niet af te wachten. Hij stopte met de 
koekjes en besloot het over een andere 
boeg te gooien. Zijn loods en infrastruc-
tuur wist hij te behouden, evenals zijn 
oliebolkarren. Lenting: ‘Ik begon met het 
vervoeren van fi etsen en luxe goederen 
met mijn bedrijf Bariepro. Dat loopt nog 
steeds goed en met de oliebollen gaat het 
ook hard. We produceren ambachtelijk, 

Wethouder Rosalien van Dolder ging 
tijdens de Dag van de Ondernemer in 
gesprek met voorzitter Bart Lenting van 
Ondernemersvereniging Koggenland en 
bedankte hem voor zijn bijdrage aan het 
ondernemersklimaat in de gemeente.

maar wel in grote hoeveelheden, zo’n 
duizend per uur.’
Verbinding
Tussendoor vond Lenting ook nog tijd om 
de ondernemersvereniging op poten te 
zetten, samen met vier andere 
ondernemers. ‘Dat was een feest,’ zegt 
Lenting tegen wethouder Van Dolder: 
‘Het was vanaf het begin al fi jn 
samenwerken met jou en de andere 
ondernemers.’ Van Dolder beaamt het: ‘Er 
ontstond een goede energie. Binnen een 
paar maanden hadden we een 
fantastische vereniging opgericht, die 
zorgt voor verbinding tussen de 
ondernemers in heel Koggenland.’ 

Voor Lenting was de samenwerking met 
de gemeente Koggenland in het begin 
wel even wennen, zegt hij tegen de 
wethouder: ‘Jij vroeg aan mij: wat kan de 
gemeente voor jou doen? Ik wist niet wat 
ik moest antwoorden. Ik ben gewend zelf 
mijn zaken te regelen en mijn eigen 
rommel op te ruimen. Jij leerde mij dat we 
zakenpartners zijn. Het is geen handje 
ophouden. Met de ondernemers-
vereniging zorgen we samen voor een 
goed ondernemersklimaat in 
Koggenland.’

Op vrijdag 18 november was het de Dag van de Ondernemer, een jaarlijks terugkerende 
dag waarop het ondernemerschap wordt gevierd en ondernemers worden bedankt 
voor hun durf en doorzettingsvermogen. Wethouder Rosalien van Dolder sprak op deze 
dag met Bart Lenting, voorzitter van de Koggenlandse ondernemersvereniging en 
ondernemer in hart en nieren.

lang te wachten met het vragen van hulp.  
Hoe eerder men zich meldt, hoe beter het 
Zorgteam kan helpen. In de folder die 
huis-aan-huis wordt bezorgd staat alle 
informatie. 

Volg gemeente op sociale media
Alle tips voor energiebesparing, de 
video met wethouder Rosalien van 
Dolder en de weg naar een 
aardgasvrije woning komen te staan 
op facebook.com/Koggenland en 
Instagram.com/gemeente_
Koggenland. Aanmelden bij het 
Zorgteam kan via de antwoordkaart 
in de folder of online op 
www.koggenland.nl.



Bijeenkomst voor mantelzorgers

Op 14 november organiseerde de 
gemeente Koggenland een bijeenkomst 
voor mantelzorgers in Obdam en in De 
Goorn. Om de mantelzorgers te 
bedanken voor hun tomeloze inzet en 
om hen te informeren over de steun die 
zij kunnen krijgen. Wethouder Marian 
van Kampen sprak haar bewondering uit 
voor de aanwezigen.

De eerste van de twee bijeenkomsten 
vond plaats in De Brink in Obdam, in de 
vorm van een high tea. ’s Avonds kwam 
een groep mantelzorgers bijeen in 
Buurtcentrum Rozenstaete in De Goorn, 
waar de aanwezigen werden getrakteerd 
op koffi e en gebak en een borrelhapje. 
Beide bijeenkomsten werden goed 
bezocht: in totaal waren er zo’n tachtig 
mantelzorgers, met ieder een eigen 

‘Ik ben al twee jaar niet de deur uit geweest’

mantelzorgconsulenten. Van den 
Bogearde: ‘Stel gerust uw vragen en 
probeer niet alles alleen uit te zoeken. 
Wij zijn er om u te helpen.’ 

Vrijwilligers Anneke Weel en Marry 
Imming informeerden de aanwezigen 
over de lotgenotengespreksgroep voor 
mensen met een naaste met dementie. 
Deze vindt elke eerste maandag van de 
maand plaats in De Brink in Obdam. 
Tijdens deze bijeenkomsten kunnen de 
deelnemers vertellen over hun eigen 
situatie en luisteren naar anderen. 
Daarbij is ook ruimte voor humor.

Nadat de presentaties waren afgerond 
gingen de aanwezigen met elkaar in 
gesprek. De mantelzorgers wisselden tips 
uit en deelden ervaringen. Het bijwonen 
van de bijeenkomst was voor de 
mantelzorgers niet vanzelfsprekend, zo 
bleek uit een reactie van een van hen: ‘Ik 
ben al twee jaar niet de deur uit 
geweest, omdat mijn partner niet alleen 
thuis kan blijven. Ik ben heel blij dat deze 
dag wordt georganiseerd en dat ik erbij 
kan zijn.’

Hulp
Mantelzorgers kunnen voor hulp contact 
opnemen met het Mantelzorgcentrum 
via telefoonnummer (0224) 74 50 59 of zij 
kunnen een kijkje nemen op 
www.mantelzorgcentrum.nl.
Inwoners die zich willen aanmelden voor 
de lotgenotengespreksgroep voor 
mensen met een naaste met dementie 
kunnen zich aanmelden bij Marry Imming 
via marry-imming@live.nl  of bij Anneke 
Weel via aweel@weelweb.nl. Gewoon 
een keer komen kijken mag ook. 

Mantelzorgwaardering
Inwoners van Koggenland die dit jaar 
minstens drie maanden zijn verzorgd 
door een mantelzorger, kunnen een 
mantelzorgwaardering aanvragen. 
Hiermee kunnen zij hun mantelzorger in 
het zonnetje zetten. Aanvragen voor de 
mantelzorgwaardering kunnen tot 
31 december worden ingediend via 
www.koggenland.nl
/aanvragen-mantelzorgwaardering of 
telefonisch via (0229) 54 84 00.

Hoeveel zout en calorieën zitten er in de 
maaltijdsalades van de supermarkt? En 
waarom staan de groentes en fruit in de 
supermarkt altijd direct na de ingang? 
Deze en (heel veel) andere vragen be-
antwoordde diëtiste Louise Groot op 
7 november tijdens de eerste van twee 
Supermarkttours in Avenhorn. Wethou-
der Marian van Kampen was erbij. ‘Je 
denkt dat je gezonde producten koopt, 
maar dat blijkt niet altijd het geval.’

Een gemêleerd gezelschap van twaalf 
Koggenlanders heeft zich op 
maandagavond verzameld bij de Albert 
Heijn in Winkelcentrum de Vijverhof in 
Avenhorn. Louise Groot, de organisator 
van de Supermarkttour gaat hen voor de 
winkel in. ‘Waarom kom je in veel 
supermarkten altijd eerst langs de 
groente- en fruitafdeling?’ vraagt ze aan 
de aanwezigen. Logisch is het niet: je legt 
eerst aardbeien, bananen en tomaten in je 
mandje en vervolgens worden deze geplet 
onder pakken zuivel en fl essen en blikjes. 

Impulsaankopen
Toch is er goed over nagedacht, zegt 
Groot. ‘Als je eerst allemaal gezonde pro-
ducten hebt ingeladen, pak je daarna 
makkelijker ongezonde producten. De ge-
zonde producten in je mandje geven je het 
gevoel dat je goed bezig bent, waardoor 
je makkelijker twee vette of zoete lekker-

Supermarkttour helpt bij het 
maken van gezonde keuzes

nijen meeneemt. Je gaat het onbewust re-
lativeren en bent dus vatbaarder voor im-
pulsaankopen.’ Om diezelfde reden 
worden eieren in de supermarkt nog wel 
eens verplaatst naar een ander schap, zegt 
Groot. ‘Terwijl je zoekt loop je langs allerlei 
andere producten die je misschien niet van 
plan was te kopen, maar toch in je mandje 
legt.’

Die impulsaankopen zijn meestal niet de 
gezondste producten. Maar wat is gezonde 
voeding en hoe herken je het? De groep 
stopt bij de koeling met kant-en-klare 
salades. Door de hoeveelheid suikers en 
zout in de dressings zijn deze vaak minder 
gezond dan wordt aangenomen, zo leert 
een blik op de lijst met ingrediënten. Ook 
de kant-en-klare soep blijkt veel zout te 
bevatten. De pakketten met verse 
ingrediënten om zelf soep te bereiden zijn 
een gezond en makkelijk alternatief.

Gezond broodbeleg
Een aantal deelnemers van de 
supermarkttour wil weten welk 
broodbeleg gezond of juist ongezond is. 
Groot: ‘gezond broodbeleg is bijvoorbeeld 
100% pindakaas, een eitje, vette vis, fruit, 
Hüttenkäse of hummus, aangevuld met 
rauwkost. Een product als Speculoos voegt 
qua voedingsstoffen niets toe. Dat is een 
suikerbom met wat vulmiddelen. Het bevat 
geen vitaminen, mineralen of vezels. Je 

mag natuurlijk zelf bepalen wat je eet, maar 
ik adviseer om sommige producten niet elke 
dag te eten.’

Ook wethouder Van Kampen loopt mee 
tijdens de Supermarkttour, die mede 
mogelijk gemaakt is door het Lokaal 
preventieakkoord ’Koggenland vaart wel bij 
gezondheid’ van de gemeente Koggenland. 
Van Kampen: ‘Wij willen onze inwoners 
helpen bij het maken van gezonde keuzes, 
ook om overgewicht tegen te gaan. De tips 
van Louise Groot sluiten daar natuurlijk 
perfect op aan. Ik heb zelf ook geleerd van 
deze Supermarkttour. Bijvoorbeeld dat 
kaliumzout voor veel mensen een gezonder 
alternatief is voor natriumzout. Ik zou 
iedereen aanraden om bewuster te kijken 
naar wat je eet.’

Aanmelden
Op maandag 28 november organiseert 
Groot een tweede Supermarkttour, van 
18.30 tot 20.00 uur in de Lidl in Avenhorn. 
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden 
bij diëtistenpraktijk Groot in de Praktijk via 
 www.grootindepraktijk.nl/supermarkttour. 
Deelname aan de Supermarkttour is gratis.

Rijbewijs verlengen kan ook 
online

Sinds 1 juni kunnen inwoners van 
Koggenland hun rijbewijs online 
verlengen, via de website van de RDW. 
Ook het uitbreiden van de categorieën in 
het rijbewijs kan online worden 
geregeld via www.rdw.nl. Wie voor het 
eerst een rijbewijs aanvraagt, moet hier-
voor nog wel naar het gemeentehuis.
Om het rijbewijs online te kunnen 
verlengen, is een pasfoto nodig die is ge-
maakt bij een erkende fotograaf of foto-
cabine. Een overzicht van erkende foto-
grafen en fotocabines is te vinden op 
www.rdw.nl/locatiewijzer. De fotograaf 
of fotocabine verstuurt de foto digitaal 
naar de RDW. Daarna kan de aanvraag 
met DigiD worden ingediend via de web-
site van de RDW. Na twee werkdagen kan 
het rijbewijs worden opgehaald in het ge-
meentehuis. 
Voor het ophalen moet een afspraak wor-
den gemaakt via 
www.koggenland.nl/afspraak of 
(0229) 54 84 00.

Ideeën zijn welkom
Hebt u als inwoner, vereniging of 
organisatie ook een idee voor een 
activiteit in het kader van de 
gezonde leefstijl? Neem dan contact 
op met Judith Gielens van de 
gemeente via 
j.gielens@koggenland.nl.  

verhaal. Wethouder Van Kampen was bij 
de bijeenkomsten aanwezig om de 
aanwezigen toe te spreken. Van Kampen: 
‘Sommige mensen kiezen ervoor om 
mantelzorger te zijn, maar voor de 
meesten van u is het geen keuze. U heeft 
er niet voor geleerd, u bént het gewoon. 
En dat valt lang niet altijd mee. Daarom 
vind ik het fi jn dat we u op deze manier 
in het zonnetje kunnen zetten en u 
kunnen vertellen waar u hulp kunt 
vinden.’

Lotgenoten
Directeur Yuri van den Bogearde en 
mantelzorgmakelaar Margitta Plantinga 
van het Mantelzorgcentrum vertelden in 
een presentatie dat hun organisatie 
mantelzorgers helpt, door de inzet van 
mantelzorgmakelaars en 



Info en Agenda
Raadsvergaderingen
De eerstvolgende raadsvergadering vindt plaats op 19 december 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 30 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         23 november 2022 

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

Publicatie tot verkeersbesluit
Dat zij heeft besloten om een laadpaal te plaatsen op Poelenburg in Obdam. 

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

Ontvangen aanvragen voor een omgevingsvergunning
Zaaknummer Activiteiten Perceel
Z2022-00000023 plaatsen dakkapel Weerestraat 15, Obdam
Z2022-00000025 verbreden van inrit Wildbaan 58, De Goorn
Z2022-00000027 plaatsen van tijdelijke woonunit Dorpsweg 103, Hensbroek
Z2022-00000028 uitbreiden woning Noorddijkerweg 62A, Ursem
Z2022-00000039 plaatsen erker Molenhof 74, Avenhorn 
Z2022-00000032 realiseren aanbouw Drechterlandsedijk 4, Ursem
Z2022-00000033 plaatsen dakkapel Grosthuizen 114, Avenhorn
Z2022-00000034 wijzigen dijkmagazijn Ijsselmeerdijk 8, Scharwoude
Z2022-00000035 plaatsen overkapping met  Hulkerweg 10, Scharwoude
 zonnepanelen  
Z2022-00000036 realiseren van een loods Wogmeer 53, Hensbroek
Z2022-00000042 verbouwen bijgebouw West 43, Avenhorn
Z2022-00000056 vervangen dam Baarsdorpermeer 26, KGL02 H 25
  Zuidermeer
Z2022-00000057 bouwen tuinhuis Dorpsstraat 74, Obdam
Z2022-00000059 realiseren tijdelijke  West 4, Avenhorn
 mantelzorgwoning   
Z2022-00000060 plaatsen grondkering Amandelgaard 33, De Goorn
Deze aanvragen zijn ontvangen, er kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2022-002133 splitsen van bestaande  Dorpsstraat 246, Obdam
 bebouwing  
2022-002139 plaatsen dakkapel De IJvelandssloot 20, Obdam
2022-002125 moderniseren bestaande  Noorddijkerweg 1, Ursem
  antenne installatie  
Z2022-00000002 plaatsen dakkapel Wogmeer 89, Hensbroek
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Verleende evenementenvergunningen
De afgelopen periode zijn de volgende vergunningen verleend:
Datum evenement Activiteiten Locatie
17 december 2022 Kerst op het plein Kerkplein, Hensbroek
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

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

D22.009371 17-10-2022 Kerkebuurt 140A, Berkhout (Industrie)
D22.009827 28-10-2022 
 Begane grond - Taeke van der Meerstraat 57, 1634EE te Scharwoude  
 (Logiesfunctie, Sportfunctie, Kantoorfunctie, Bijeenkomstfunctie en 
 Overige functie)
 Begane grond - Taeke van der Meerstraat 59 t/m 69  (Woonfunctie)
 1e verdieping - Taeke van der Meerstraat 101 t/m 125 (Woonfunctie)
 2e verdieping - Taeke van der Meerstraat 201 t/m 225  (Woonfunctie)
 3e verdieping - Taeke van der Meerstraat 301 t/m 325  (Woonfunctie)
 4e verdieping - Taeke van der Meerstraat 401 t/m 403 (Woonfunctie)
 5e verdieping - Taeke van der Meerstraat 501 t/m 503  (Woonfunctie)
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

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

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.

Gemeentehuis oranje verlicht

Het gemeentehuis van Koggenland 
wordt tussen 25 november en 
10 december iedere avond oranje 
verlicht. Hiermee vraagt de gemeente 
aandacht voor Orange the World, een 
internationale campagne tegen geweld 
tegen vrouwen. 

Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen 
te maken met geweld. In Nederland is dat 
zelfs 45 procent van de vrouwen en 
meisjes. Met Orange the World – een 
campagne van de Verenigde Naties – 
wordt aandacht gevraagd voor dit grote 
maatschappelijke probleem. Van 

25 november tot en met 10 december 
vinden over de hele wereld acties plaats, 
zoals het verlichten van gebouwen. 

Toename huiselijk geweld
Volgens wethouder Marian van Kampen 
is het van groot belang dat er extra 
aandacht is voor het geweld tegen 
vrouwen en meisjes. ‘In Koggenland 
streven we naar een veilig thuis voor 
iedereen. Geweld tegen vrouwen en 
meisjes in welke vorm dan ook moeten 
we tegengaan. Samen moeten we dit 
doen. Het stopt alleen als iedereen 
meewerkt. Want geweld hoort nergens 

In 2020 werd het gemeentehuis ook 
oranje verlicht. Met de oranje verlichting 
vraagt de gemeente Koggenland aandacht 
voor de campagne Orange the World

Actie tegen geweld tegen vrouwen
thuis. Met elkaar zorgen we voor een 
gemeente waar het voor iedere inwoner 
fijn is om te wonen.’
De campagne laat zien dat geweld 
voorkomt onder alle lagen van de 
bevolking. En dat iedereen ermee te 
maken kan krijgen. Alleen al in Noord-
Holland Noord waren er het afgelopen 
jaar meer dan 4.200 meldingen van 
huiselijk geweld (bron: CBS). Daarbij gaat 
het onder andere om fysieke 
mishandeling, vernedering, seksueel 
geweld en financieel misbruik.

Hulp en advies
Maakt u zich zorgen om een naaste, zoals 
een familielid, vriendin of een collega? 
Bel dan voor hulp en advies met 
organisatie Veilig Thuis. Dit kan anoniem. 

Bel 0800-2000 of chat met Veilig Thuis 
via www.veiligthuis.nl.


