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Lieve inwoners van Koggenland,
Is het u ook opgevallen dat veel mensen 
dit jaar al vroeg de kerstverlichting te-
voorschijn hebben gehaald? Overal zijn 
tuinen en huizen mooi verlicht, ik geniet 
daar enorm van. Ik denk dat wij allemaal 
nu meer dan ooit behoefte hebben aan 
gezelligheid en warmte. Buiten is het 
donker en grijs en het nieuws stemt ons 
ook somber. 

Al bijna twee jaar hebben wij te kampen 
met de gevolgen van de pandemie. Op-
nieuw zijn wij in een situatie beland waar 
de besmettingscijfers zorgelijk hoog zijn, 
met alle gevolgen voor de toch al over-
belaste zorg.  De rek is er wel uit, zou je 
zeggen. Dat geldt ook voor de juffen en 
meesters, die met man en macht probe-
ren om in lastige omstandigheden de les-
sen door te laten gaan. Ondernemers 
worden maximaal uitgedaagd om weer 
nieuwe maatregelen het hoofd te bie-
den. Ik heb er bewondering voor dat het 
hen steeds weer lukt, want het valt niet 
mee. Maar zolang we er voor elkaar kun-
nen zijn en begrip opbrengen voor ieders 
zorgen, kunnen wij het samen volhou-
den. Dat laten ze ons zien.

Zorgen over spanningen in onze samen-
leving nemen helaas toe. Deze periode 
lijkt daardoor misschien nog wel donker-
der dan vorig jaar. Toch is deze adventtijd 

Koggenland kort

Aangepaste 
openingstijden

In verband met de aangescherpte co-
ronamaatregelen zijn de openingstij-
den van het gemeentehuis aangepast. 

De nieuwe openingstijden zijn:
• 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

De gemeente Koggenland werkt al-
leen op afspraak, ook voor het loket 
Burgerzaken. Maak een afspraak via 
www.koggenland.nl/afspraak of bel 
(0229) 54 84 00.

Vrijdag 19 november is de gedenkplek 
ter nagedachtenis aan dierbaren die 
verloren zijn in coronatijd onthuld door 
burgemeester Bonsen. Pastor Nico Knol, 
ds. Gert Toes, geestelijk verzorger van 
het Dijklander Ziekenhuis, de heer Lursen 
en de heer Vader waren daarbij aanwezig.

Omdat het samenzijn op 18 november 
niet door kon gaan, is de onthulling op 
video vastgelegd. Burgemeester Bonsen, 
Pastor Nico Knol en ds. Gert Toes spreken 
in die video inwoners toe met woorden 
van steun, hoop en kracht. Nabestaan-
den van echtpaar Theo en Jenny Lursen, 
de heer Lursen en de heer Vader, legden 
namens inwoners ter gedachtenis aan 
hen en alle dierbaren die verloren zijn in 
deze tijd een bloemstuk. De video van 
dit moment is te bekijken via 
www.youtube.com/gemeenteKoggenland. 

Plek om kracht te vinden
De gedenkplek, mede mogelijk gemaakt 
door provincie Noord-Holland, ligt in het 
Lijsbeth Tijspark aan de Veenhoop te 
Berkhout. Het is openbaar toegankelijk 
voor iedereen die zo geeft burgemeester 
Bonsen aan ‘Er luisterend naar de wind 
of juist de stilte, een moment van bezin-
ning en de kracht wil vinden om verder 
te gaan.’

Gedenkplek Lijsbeth Tijspark onthuld

een tijd om hoopvol uit te kijken naar be-
tere, zonnigere tijden. Intussen geven de 
feestdagen ons volop gelegenheid om 
onze band met elkaar te verstevigen. La-
ten we onze meningsverschillen over de 
coronamaatregelen even vergeten en 
deze donkere tijd voor elkaar verlichten. 

Stuur een kaartje of een appje, bel ie-
mand op, breng een presentje, geef el-
kaar aandacht. Ik ben er van overtuigd 
dat dat helpt. Laten we er met elkaar in 
huiselijke kring een mooie maand van 
maken. De lichtjes in de tuinen helpen 
daarbij. Ik wens u een mooie december-
maand. Let een beetje op elkaar. 

Alle goeds, 
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Vlnr: Begeleiders Angelie Houtbeckers 

en Alex de Wit en spreker en oud-

deelnemer Adriaan de Boer.

Op donderdag 2 december vond de eer-
ste editie van Creative Thursday plaats in 
het Vriendenhuis in De Goorn. Onder 
begeleiding van ervaringsdeskundigen 
gaan de deelnemers van Creative Thurs-
day iedere donderdag aan de slag met 
hun persoonlijke, zelfgekozen doelen. 
Die doelen kunnen groot of klein zijn: 
een eigen onderneming starten of einde-
lijk eens het huis opruimen, alles mag.

Creative Thursday is een initiatief van De 
Hoofdzaak, een regionale cliëntenbelan-
genorganisatie voor en door mensen met 
een psychische kwetsbaarheid. Project-
trekker Alex de Wit van De Hoofdzaak is 

‘Wees de ondernemer van je eigen leven’

enthousiast over de eerste bijeenkomst 
in De Goorn. ‘Ik heb ervan genoten om 
bij verschillende mensen het vlammetje 
van inspiratie te zien oplichten. In de ver-
volgbijeenkomsten krijgt die inspiratie 
een plek. We gaan deelnemers uitdagen 
en begeleiden om hun persoonlijke doe-
len te formuleren en daar dan iets mee 
te gaan doen.’ 

Muziekgroep
Het motto van de bijeenkomsten is ‘Wees 
de ondernemer van je eigen leven’. De 
deelnemers in De Goorn gingen voortva-
rend van start. Zo besloten twee van hen 
tijdens de eerste bijeenkomst al de han-

den ineen te slaan en samen een muziek-
groep te starten in het Vriendenhuis. Een 
andere deelnemer zei: ‘Ik heb meteen zin 
om aan de slag te gaan. Volgende week 
ben ik er zeker weer bij.’

Aanmelden
Creative Thursday vindt elke donderdag 
van 13.00 tot 15.00 uur plaats in het 
Vriendenhuis in De Goorn. 
Mensen die mee willen doen kunnen zich 
aanmelden bij Alex de Wit via 
a.d.wit@rcodehoofdzaak.org. Deelname 
is gratis. Kijk voor meer informatie op 
www.rcodehoofdzaak.org. 

Kerstboominzameling
Op woensdag 12 januari vindt de jaarlijk-
se kerstboominzameling plaats. Er zijn 
tien inleverpunten in de gemeente waar 
mensen hun boom die dag naartoe 
kunnen brengen. Inwoners die 25 of 
meer bomen hebben, kunnen deze laten 
ophalen door de gemeente. Voor iedere 
ingeleverde boom betaalt de gemeente 
een vergoeding van € 0,50. Alleen bo-
men zonder spijkers en schroeven in de 
stam worden ingenomen.

Bij iedere locatie staat een medewerker 
van de gemeente, die de bomen in ont-
vangst neemt en ter plekke afrekent. De 
gemeente verzoekt inwoners die een 
boom komen brengen de coronaregels in 
acht te nemen en de inzamellocatie direct 
te verlaten na het inleveren van de boom.

Locaties
De bomen kunnen 12 januari op de 
volgende locaties worden ingeleverd: 

Aan de slag met persoonlijke doelen bij Creative Thursday

• Avenhorn, gemeentewerf, West 109, 
14.00 -16.30 uur

• Obdam, gemeentewerf, Laan van 
Meerweijde 102 in Obdam,  
14.00 -16.30 uur 

• Berkhout, parkeerplaats voor café De 
Ridder, Kerkebuurt 171, 14.00 -16.00 uur

• Grosthuizen, parkeerplaats voor de 
school, Grosthuizen 74, 15.00 -16.00 uur 

• Scharwoude, parkeerplaats T. van der 
Meerstraat,15.00 -16.00 uur

• Zuidermeer, parkeerplaats voor de 
voetbalvelden, Overtoom 42,  
15.00 -16.00 uur

• Oudendijk, voor de kerk, Dorpsweg 24, 
15.00 -16.00 uur

• Ursem, op de gemeentewerf,  
Noorddijkerweg 66C, 14.00 -16.00 uur

• Spierdijk, parkeerplaats voor de sport-
velden, Oeverland 4, 15.00 -16.00 uur

• Hensbroek, kerkplein, Kerkweg 2,  
15.00 -16.00 uur 

25 bomen of meer? 
Voor een hoeveelheid van 25 bomen 
of meer kan een ophaalafspraak worden 
gemaakt. De bomen worden van maandag 
10 januari tot en met vrijdag 14 januari 
door medewerkers van de gemeente op-
gehaald. De vergoeding van € 0,50 per 
boom wordt op een later moment con-
tant uitbetaald. De bomen kunnen 
worden neergelegd aan de weg op een 
parkeerstrook, in een voortuin of op 
een erf, waar genoeg ruimte is om de 

Overlast door houtstook
Het gebruik van haarden en houtkachels 
neemt de laatste jaren toe. Daardoor 
stijgt ook de overlast: één op de drie 
Nederlanders heeft wel eens last van de 
houtstook van de buren.

Het stoken van hout kan voor de omwo-
nenden overlast opleveren in de vorm 
van hinder (geuroverlast en roetneerslag) 
en gezondheidsklachten. Vooral mensen 
met COPD, astma, bronchitis en gevoelige 
luchtwegen kunnen veel last hebben van 
rook en (onzichtbare) verbrandingsgas-
sen. In de zomer zijn het voornamelijk de 
vuurkorven en barbecues in de tuin die 
overlast veroorzaken. In de winter kun-
nen de haarden en houtkachels, die de 
woning (deels) verwarmen, zorgen voor 
hinder.

Altijd ongezond
Lucht met rook is altijd ongezond. De 
gemeente vraagt inwoners daarom te-
rughoudend te zijn met het stoken met 
hout. Mensen die toch de haard aanste-
ken kunnen onderstaande tips gebruiken 
om minder ongezond te stoken en min-
der hinder voor buren te veroorzaken.

Stooktips voor houtkachel en open haard
• Laat het vuur uit bij windstil of mistig 

weer. Bij dit soort weer blijft de rook 
lang hangen waardoor de lucht rond 
uw huis erg ongezond wordt. Op de 
website stookwijzer.nu kunt u zien of 
het verantwoord is om te stoken.

• Stook alleen droog hout, dat geeft de 
minste fijnstof en rook. Droog hout is 
te herkennen aan barsten of schors dat 
loslaat. Zelf gehakt hout moet minstens 
twee jaar drogen. Met een vochtmeter 
kunt u controleren of het hout droog 
genoeg is: onder de 20% is goed.

• Stook nooit hout dat is geverfd, ge-
beitst of geïmpregneerd: bij de ver-
branding komen zware metalen vrij. 
Daarom is het verboden om bewerkt 
hout te verbranden. Ook (spaan)plaat 
en laminaatvloeren horen níét in de 
haard of kachel vanwege de lijm die 
erin zit. Stook ook geen papier en kar-
ton. Het geeft veel rook en vliegas en is 
daarom verboden als brandstof.

• Maak het vuur aan met de Zwitserse 
methode: stapel het hout kruislings op 
elkaar, begin met dikke blokken onder-
in en eindig met dunne houtjes en een 
(milieuvriendelijk) aanmaakblokje bo-
venop. Gebruik geen brandbare vloei-
stoffen om het vuur aan te steken.

• Zet de luchttoevoer in de kachel en de 
klep in de schoorsteen helemaal open. 

Het hout kan dan beter verbranden 
waardoor er minder schadelijke stof-
fen ontstaan. Schuif de luchttoe-
voerklep nooit dicht om het vuur te 
'smoren': het hout verbrandt dan 
niet volledig waardoor er extra veel 
schadelijke stoffen ontstaan.

• Controleer of u goed stookt: een 
goed vuur heeft gele, gelijkmatige 
vlammen en er komt bijna geen 
rook uit de schoorsteen. Oranje 
vlammen en donkere rook geven 
aan dat de verbranding niet goed is: 
zet dan een raampje open.

• Laat de schoorsteen minstens één 
keer per jaar goed vegen. Dit is ook 
een stuk veiliger: u heeft dan min-
der kans op een schoorsteenbrand. 

versnipperaar-tractorcombinatie (zie foto) 
te parkeren. Verkeer en voetgangers 
mogen niet worden gehinderd door de 
kerstbomen. Tot woensdag 12 januari, 
12.00 uur is het mogelijk een afspraak te 
maken, via telefoonnummer 
(0229) 54 84 00.

IkPas: een maand 
zonder alcohol
Wethouder Win Bijman roept inwoners 
van Koggenland op om mee te doen aan 
IkPas, een landelijke campagne om 
bewuster om te gaan met alcohol. 
Deelnemers worden tijdens deze ‘Dry 
January’ bewuster van de keuze om wel 
of niet te drinken en doorbreken zo vast-
geroeste patronen. Zelf doet de wethou-
der ook mee.

Veel deelnemers van IkPas ervaren licha-
melijke voordelen. Zo voelt 62% zich bij-
voorbeeld fysiek fitter, slaapt 55% van de 
deelnemers beter en verliest 32% gewicht. 
Een groot aantal deelnemers drinkt na 
deelname bewust minder alcohol dan 
daarvoor. Wethouder Bijman: “Ik doe al ja-
ren mee aan deze actie. Een goede start 
van het nieuwe jaar. Juist in deze corona-
tijd vind ik het belangrijk om gezond te le-
ven. Ik hoop op een groot aantal deelne-
mers in Koggenland.” 

Uitdagingen
De actie start op 1 januari, meedoen kan 
via www.ikpas.nl. Hier kunnen deelnemers 
ook terecht voor vragen, tips, artikelen, re-
cepten en badges die kunnen worden ver-
diend met uitdagingen. 

Lees in de volgende editie van Koggen-
nieuws meer over alcoholgebruik in Kog-
genland, met cijfers en een interview met 
wethouder Win Bijman.



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 
16 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 - 16:30 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         9 december 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 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.
- M.R. Rothert     Geboren op 22 april 1978
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 per-
soon 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.

Ontvangen aanvragen voor een omgevingsvergunning
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2021-001434 aanleggen van een in/uitrit Noorddijkerweg 24, Ursem
2021-001429 realiseren van een dakopbouw Overtoom 28, Zuidermeer
2021-001459 bouwen van een recreatiewoning Kerkweg 9A ( nr.338) in 
  Hensbroek
2021-001458 plaatsen van een poort Duinweid 7, Obdam
2021-001455 bouwen van een machineberging Veldhuizerweg 1A, Berkhout
2021-001481 huisvesten van 4 huurders Reukgras 12, De Goorn
2021-001514 wijzigen van de voorgevel Jaagweg 6, Avenhorn
2021-001497 werkzaamheden betreft  Dorpsstraat 39, Obdam
 bodemsanering
2021-001529 plaatsen van een veranda Meerestein 9, Obdam
2021-001629 plaatsen van een carport Rietgras 16, De Goorn
2021-001656 bouwen van een schuur en kas Dorpsweg 22a, Hensbroek
Deze aanvragen zijn ontvangen, er kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2021-000902 bouwen van een veranda Noordgouw 33 in Ursem 
2021-001417 verplaatsen van een in-/uitrit Noorddijkerweg 26, Ursem 
2021-001434 aanleggen van een in-/uitrit Noorddijkerweg 24, Ursem 
2021-001042 verplaatsen uitrit Jacob Bakkerstraat 17, 
  De Goorn 
2021-001312 realiseren veranda Zuid-Spierdijkerweg 70, 
  Spierdijk  
2021-001178 realiseren potstal Bobeldijk 123 A, Berkhout
2021-001049 bouwen bedrijfspand Nijverheidsterrein 8 t/m 10, 
  Ursem
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Verleende evenementenvergunningen
De afgelopen periode zijn de volgende vergunningen verleend:
Winterseizoen 2021-2022   Vijfdorpentocht schaatstocht   Schaatstocht Koggenland 
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

De controle maakte onderdeel uit van 
het programma ‘Veilig buitengebied’. 
Het was de tweede grote gezamenlijke 
controle in Noord-Holland, waarbij de 
overheidspartners in gesprek gingen met 
bewoners van de buitengebieden. Enkele 
weken geleden vond een dergelijke 
controle plaats in gemeente Hollands 
Kroon. 

Signalen herkennen
Beide controles hadden een preventief 
karakter. De schuren en loodsen in de 

buitengebieden zijn voor criminelen een 
aantrekkelijke plek voor de productie van 
drugs. Vorig jaar nog werd er een groot 
drugslab ontmanteld in Berkhout. Het is 
voor bewoners en verhuurders belangrijk 
om tijdig signalen te herkennen die 
kunnen duiden op oneigenlijk gebruik 
van een pand. Zo brengt de productie 
van drugs niet alleen gevaren met zich 
mee, maar zijn ook de (financiële) 
gevolgen vaak voor rekening van de 
eigenaar of bewoner.

Grote integrale controle in 
buitengebied goed verlopen
Op 23 november heeft de gemeente Koggenland, samen met de politie en de Omge-
vingsdienst Noord-Holland Noord, een gezamenlijke controle uitgevoerd. Er werden 
diverse adressen in de buitengebieden van de gemeente bezocht. De bezoeken 
waren gericht op het naleven van milieu- en vergunningsregels en het voorkomen 
van drugscriminaliteit en andere misstanden. Er is door alle betrokkenen medewer-
king verleend en er zijn geen bijzonderheden aangetroffen. 

Het gladheidsseizoen is weer begonnen. 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 
fietspaden binnen de bebouwde kom en het fietspad Grosthuizen – Oudendijk 
langs de N247. De doorgaande wegen binnen de bebouwde kom worden 
uitgevoerd door het Hoogheemraadschap. Kijk voor meer informatie op 
www.koggenland.nl/gladheidsbestrijding. Hier zijn onder meer de gemeentelijke 
strooiroutes te vinden. Een melding doen over gladheid kan via www.fixi.nl.

Donderdag 09:00 - 16:30 uur
Vrijdag 09:00 - 12:00 uur

Gladheidsbestrijding in Koggenland 

Veilig buitengebied
Om het bewustzijn van verhuurders te 
vergroten, te voorkomen dat zij met de 
verkeerde personen in zee gaan en 
signalen tijdig opmerken en melden, is 
het programma ‘Veilig buitengebied’ 
enige tijd geleden gestart. Gemeenten in 

Noord-Holland kunnen deelnemen aan 
dit programma, dat als doel heeft het 
buitengebied weerbaar te maken. En zo 
te voorkomen dat schuren, loodsen en 
bedrijfsgebouwen door criminelen in 
gebruik worden genomen, bijvoorbeeld 
als drugslab.


