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Eerste bijeenkomst mijnbuurtje.nl groot succes

Koggenland kort

Burgemeester Monique Bonsen sprak de aanwezigen toe in Het Wapen van Wogmeer, 
tijdens de eerste informatieavond over mijn buurtje.nl.

Op donderdag 17 november organiseerde 
de gemeente de eerste informatieavond 
over het project mijnbuurtje.nl. Het was 
meteen volle bak. De gemeente had 
inwoners opgeroepen zich voor het 
project aan te melden als ‘buurtverbinder’. 
Al tijdens de eerste bijeenkomst 
stroomden de aanmeldingen binnen.  

Mijn buurtje.nl is een online platform waar 
buurtbewoners, verenigingen en 
organisaties elkaar kunnen vinden en 
kunnen laten zien wat hun buurt te bieden 
heeft. Denk bijvoorbeeld aan nuttige 
voorzieningen, leuke activiteiten, mooie 
plekken, ideeën of oproepjes. Op het 
online platform is ook een sociale kaart te 
vinden, met verenigingen en 
voorzieningen op het gebied van zorg en 
ondersteuning. 

Nóg fi jner
‘Zo ontstaat een netwerk waaraan 
iedereen kan deelnemen en worden de 
buurten en dorpen nóg fi jnere plekken om 
te wonen,’ aldus burgemeester Monique 
Bonsen, die de bezoekers van de 
bijeenkomst in Het Wapen van Wogmeer 

toesprak. ‘De gemeente Koggenland heeft 
gekozen voor de aanpak van 
mijnbuurtje.nl omdat het platform zich al 
heeft bewezen in veel andere buurten in 
Nederland.’

De burgemeester noemt de eerste 

bijeenkomst een groot succes. 
Vierentwintig inwoners hebben 
aangegeven dat ze geïnteresseerd zijn in 
deelname aan de lokale gemeenschap van 
mijnbuurtje.nl. In ieder geval zeven en 
mogelijk negen mensen gaven aan 
‘buurtverbinder’ te willen worden. De 

Opvang vluchtelingen uit 
Oekraïne

De Hoornse burgemeester Jan 
Nieuwenburg heeft op donderdag 
10 november vier inwoners van 
Westfriesland bekroond met een 
bronzen penning, namens de Stichting 
Maatschappij tot Redding van 
Drenkelingen. De mannen kregen de 
penning omdat ze op 16 juni 2022 een 
man uit het water hadden gered aan de 
Vollerswaal in Hoorn. Mark Reker uit 
Avenhorn is een van de redders.

Het slachtoffer was bezig de auto van 
zijn buurvrouw te verplaatsen toen er 
iets misging met het bedienen van de 
pedalen, waardoor de auto te water 
raakte. Omstanders sprongen 
onmiddellijk het water in om de 
bestuurder te hulp te schieten. De auto 
liep intussen vol met water en zonk. De 
redders hebben met een aangereikte 

Avenhorner bekroond met bronzen penning voor reddingsactie
hamer een raam ingeslagen, omdat de 
deur niet openging. Net op tijd konden 
ze de bestuurder met vereende krachten 
uit het voertuig halen. Met hulp van de 
brandweer is hij aan de kant geholpen. 
Zowel het slachtoffer als de redders 
werden door ambulance-personeel 
gecontroleerd. Geen van hen hoefde 
naar het ziekenhuis. 

Maatschappij tot Redding van 
Drenkelingen
Het doel van de Maatschappij tot 
Redding van Drenkelingen is om zo veel 
mogelijk verdrinkingen te voorkomen. 
Daarvoor geeft de stichting voorlichting, 
doet zij onderzoek en bekroont zij 
helden. Nog altijd verdrinken er jaarlijks 
zo’n 220 mensen in Nederland. Daarom 
blijft de maatschappij zich hard maken 
voor preventie en meer kennis over 

Dagelijks zijn er uit Oekraïne nog 
mensen op de vlucht. In de gemeente 
Koggenland worden nog altijd vluchte-
lingen uit Oekraïne opgevangen. 
Het is belangrijk dat vluchtelingen 
ingeschreven zijn bij de gemeente, 
zodat zij gebruik kunnen maken van 
voorzieningen zoals medische zorg en 
onderwijs. Vangt u vluchtelingen uit 
Oekraine op en is dat nog niet bekend 
bij de gemeente? Neem dan contact 
op via oekraïne@koggenland.nl. Ook 
voor andere vragen met betrekking tot 
vluchtelingen uit Oekraïne kunt u bij 
de gemeente terecht. 

buurtverbinders zijn actieve inwoners die 
laten zien wat er al is en gebeurt in de 
buurt.

Leuke ideeën
Ook wethouder Marian van Kampen, 
eveneens aanwezig bij de informatieavond, 
reageert enthousiast. ‘Ik was aangenaam 
verrast door de vele leuke ideeën die de 
mensen aandroegen tijdens deze eerste 
bijeenkomst. Allemaal vanuit het idee om 
iets voor elkaar te kunnen betekenen. De 
komende tijd gaan we samen aan de slag 
om al die mooie ideeën voor de 
community en de bijbehorende website op 
een rijtje te zetten.’

Aanmelden kan via 
mijnbuurtje@koggenland.nl.

redding en reanimatie. Meer 
informatie is te vinden op 
www.drenkeling.nl.

Vlnr: de Hoornse burgemeester Jan Nieuwenburg, redders Pieter Heus, George van den 
Berg, Mark Reker en Evert Jan Gunst en Bram Ledeboer van de Koninklijke Maatschappij 
Tot Redding Van Drenkelingen.

‘Maak eenvoudig melding openbare ruimte’   
Een gat in de weg, scheve stoeptegel, 
kapotte lantaarnpaal of omgevallen 
boom? Inwoners kunnen het eenvoudig 
melden via Fixi. Wethouder Bart Krijnen 
roept inwoners op hier vooral gebruik 
van te maken.  

‘Door Fixi en de bijbehorende app is het 
heel eenvoudig om een melding te 
maken,’ zegt wethouder Bart Krijnen. ‘Bij 
de melding kunnen inwoners een foto en 
exacte locatie toevoegen. De gemeente 
krijgt de melding direct binnen waardoor 

zij er snel mee aan de slag kunnen. Via de 
app kunnen inwoners de status van hun 
melding in de gaten houden. Dat werkt 
erg prettig. De openbare ruimte is van ons 
allemaal, dus laten wij er ook zo mee 
omgaan. Ik raad al onze inwoners aan de 
app te downloaden.’ 

App
De app is te downloaden via Google play 
en de App Store. Kijk voor meer 
informatie op www.koggenland.nl.

STOEPTEGEL 
LOS? 

MELD HET
MET FIXI fixi.nl
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Laad ‘m op en laat ‘m aan
Negen van de tien mensen ontvangen 
een NL-Alert op de mobiele telefoon bij 
een noodsituatie in hun buurt. Het bereik 
onder mensen van 75 jaar en ouder is 
lager. Onder deze groep ontvangen ruim 
zeven van de tien mensen het NL-Alert. 
Daarom is het ministerie van Justitie en 
Veiligheid de campagne ‘Laad ‘m op en 
laat ‘m aan’ gestart. Deze campagne 
stimuleert 75-plussers hun mobiele 
telefoon op te laden en aan te laten 
staan, zodat zij NL-Alerts kunnen 
ontvangen bij noodsituaties.

Een NL-Alert wordt verzonden bij een 
noodsituatie in de buurt. Het kan 
bijvoorbeeld gaan om een grote brand, 
een terroristische aanslag of onverwacht 
noodweer. In het NL-Alert staat wat er 
aan de hand is, wat de ontvanger moet 
doen en waar verdere informatie te 
vinden is. Het is belangrijk dat de 
ontvanger het bericht meteen leest en 
andere mensen in de omgeving 
waarschuwt.

WerkSaam Westfriesland is 23 november 
uitgeroepen tot Beste Overheidsorganisa-
tie van het Jaar 2022. De uitreiking vond 
plaats in de Koninklijke Schouwburg te 
Den Haag. WerkSaam Westfriesland ont-
ving deze prijs met grote blijdschap en 
trots. 

De jury onder leiding van Jan van Zanen 
(burgemeester Den Haag) heeft 
WerkSaam Westfriesland als winnaar 
gekozen omdat het een creatieve, 
vernieuwende en transparante organisatie 
is. WerkSaam streeft naar waardevol werk 
voor de diversiteit aan cliënten.  De 
vanzelfsprekendheid waarmee de focus 
ligt op werkgelegenheid, ondanks dat 
WerkSaam zich ook bezighoudt met 

uitkeringen, is heel bijzonder. Er is een 
sterke combinatie van het verzorgen van 
de uitkeringen en het begeleiden van 
cliënten naar werk. Ook biedt WerkSaam 
de mogelijkheid door te stromen van cliënt 
naar medewerker naar coach, waaruit 
wederom het waardevolle werk blijkt. De 
rol van medezeggenschap is groot in de 
organisatie en WerkSaam heeft daarnaast 
een sterke en zichtbare positie in de regio.

Felicitatie
Het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Koggenland 
heeft WerkSaam Westfriesland en haar 
medewerkers van harte gefeliciteerd met 
deze prachtige prijs.

Koggenland 
onderzoekt 
dienstverlening 
De gemeente Koggenland onderzoekt 
hoe inwoners en ondernemers de 
dienstverlening van de gemeente 
ervaren. Via een online vragenlijst 
kunnen inwoners aangeven wat zij 
vinden van het contact met de gemeente 
via de diverse communicatiekanalen, 
zoals de website, telefoon en fysieke 
afspraken. De gemeente gebruikt de 
resultaten van het onderzoek om de 
dienstverlening te optimaliseren. 

Burgemeester Monique Bonsen licht het 
onderzoek toe: ‘De gemeente 
Koggenland heeft een duidelijke ambitie: 
op het gebied van dienstverlening willen 
wij behoren tot de tien beste gemeentes – 
met een vergelijkbaar inwoneraantal – 
van Nederland. Om dat te bereiken gaan 
we onderzoeken wat er nu goed gaat en 
wat wij moeten verbeteren.’

Bonsen vervolgt: ‘Onze inwoners en 
ondernemers kunnen de kwaliteit van 
onze dienstverlening het beste 
beoordelen. Zij staan namelijk centraal in 
álle diensten die wij verlenen. Daarom 
vragen we hen een vragenlijst in te vullen 
nadat ze contact hebben gehad met de 
gemeente. Met de resultaten van het 
onderzoek gaan we aan de slag, om de 
dienstverlening optimaal af te stemmen 
op de wensen en behoeften van onze 
inwoners en ondernemers, en zo onze 
ambitie waar te maken.’

Meedoen
Inwoners en ondernemers die via de 
website van de gemeente Koggenland 
een afspraak maken, ontvangen een link 
naar een online vragenlijst. Deze link 
wordt verzonden nádat de afspraak heeft 
plaatsgevonden. Inwoners die telefonisch 
contact met de gemeente hebben 
opgenomen, ontvangen een link per sms. 
De gemeente Koggenland voert het 
onderzoek uit in samenwerking met de 
andere Westfriese gemeentes. Zo kunnen 
de gemeentes in de regio ook van elkaar 
leren. 

Vragen?
Voor vragen over dit onderzoek kunnen 
inwoners contact opnemen met de 
gemeente via (0229) 54 84 00.

In het plan Tuindersweijde-Zuid, gelegen 
aan de oostkant van Obdam, globaal 
tussen de Brederodelaan, de Duinweid 
en de Braken worden de komende jaren 
een groot aantal woningen gerealiseerd.

Door Vos’ Obdam B.V. uit Alkmaar 
worden in deel 1 van het groene, 
waterrijke plan ongeveer 90 duurzame en 
energiezuinige koopwoningen ontwikkeld 
en verkocht. Vos’ biedt verschillende 
woningen aan, variërend van rug-aan-rug 
starters-/kleine gezinswoningen en 
eengezins-/rijwoningen tot vrijstaande en 
twee onder één kapwoningen. 

Planning
Vos’ streeft ernaar om de eerste 
woningen in het tweede kwartaal van 
2023 in de verkoop te nemen. In het 
vierde kwartaal van 2023 verwacht de 
gemeente Koggenland dat er kan worden 
gestart met de bouw, nadat de gemeente 
het gebied bouwrijp heeft opgeleverd. 
Op dit moment is nog niet aan te geven 
welk(e) type(n) woning(en) als eerste in 
de verkoop gaan. Dit hangt onder meer af 
van de vraag vanuit de inwoners. Om dit 
inzichtelijk te krijgen wordt er begin 2023 
een behoeftepeiling gedaan.

Op de hoogte blijven
Geïnteresseerden kunnen zich 
vrijblijvend inschrijven bij Vos’ Obdam 
B.V. via www.tuindersweijdeobdam.nl. 
Mensen die op de hoogte willen 
blijven van dit nieuwbouwproject en 
andere projecten binnen de gemeente 
Koggenland kunnen zich ook 
aanmelden voor het gemeentelijke 
woningbestand via www.koggenland.
nl/zoekt-u-een-koopwoning-of-kavel. 

Werksaam Westfriesland is Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2022

Ontwikkeling koopwoningen Tuindersweijde-Zuid Obdam

Telefoon aan
Om een NL-Alert te ontvangen moet een 
telefoon zijn opgeladen én aanstaan. 
Het NL-Alert wordt alleen tijdens de 
noodsituatie verstuurd en komt niet 
binnen wanneer een mobiele telefoon 
op een later moment weer wordt 
aangezet. Het NL-Alert werkt daarmee 
anders dan een sms-bericht of voicemail. 
Om een NL-Alert te ontvangen is het dus 

belangrijk dat de mobiele telefoon 
aanstaat. 

Met name ouderen willen soms even 
niet bereikbaar zijn en zetten op die 
momenten de mobiele telefoon uit. 
Bijvoorbeeld als ze visite hebben, of als 
ze gaan eten of slapen. Toch is het 
advies om de telefoon altijd aan te 
laten staan, zodat de overheid de 
ontvanger kan waarschuwen bij een 
noodsituatie in de buurt. De telefoon 
kan wel weggelegd worden, 
bijvoorbeeld in een andere kamer of in 
een la. Door het harde en 
doordringende geluid is het alarm 
alsnog te horen. 

NL-Alert testen
Elke eerste maandag van juni en 
december verstuurt de overheid een 
NL-Alert testbericht. Meer informatie is 
te vinden op www.nl-alert.nl.
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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 14 december. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Michel Haakman van de 
afdeling Dienstverlening via (0229) 54 84 49.

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

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

Offi ciële publicaties         7 december 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.
- M. Martenseniuk Geboren op 16-10-2003
- T. Volodymyr   Geboren op 08-02-2001 
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 Zuidgouw in Ursem.

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

Nieuwe Winkeltijdenverordening
De raad heeft een nieuwe, aangepaste winkeltijdenverordening vastgesteld.

Dertien koopzondagen
Per kalenderjaar wijst het college van B&W dertien zondagen aan als algemene 
koopzondag waarop de winkels open mogen zijn. Het gaat hierbij om de eerste 
zondag van elke maand en de zondag voor de kerstdagen. Voor alle dertien zondagen 
geldt dat alle winkels in de gemeente dan van 12:00 tot 17:00 uur open mogen zijn.

Als voorwaarde is gesteld dat er op zondag geen bevoorrading van de winkels mag 
plaatsvinden. Daarbij blijven de voorheen geldende vrijstellingen gelden voor 
detailhandel waar afhaal-en bezorgservice mogelijk is en voor tuincentra.

Kortom:
\ de eerste zondag van de maand is er koopzondag en mogen alle winkels open van 
12:00 tot 17:00 uur;
\ de zondag voor de kerstdagen is er koopzondag en mogen alle winkels open van 
12:00 tot 17:00 uur.
\ de tuincentra mogen alle zon- en feestdagen open van 12:00 tot 18:00 uur;
\ detailhandel waar afhaal- en bezorgservice van etenswaren mogelijk is, mogen op 
zon- en feestdagen open van 15:00 uur tot 22:30 uur.

Ondernemers die anders dan de vastgestelde zondag van de maand geopend willen 
zijn, kunnen hiervoor een verzoek indienen bij het college van B&W. Hierbij blijft wel 
de tijd van 12:00 uur tot 17:00 uur gelden.

Achtergrond
Eind 2013 sprak de gemeente met winkeliers, kerken en omwonenden van 
winkelcentra over de nieuwe Winkeltijdenwet en de zondagsopenstelling. Ook kon er 
via de website gereageerd worden. Op basis van alle reacties stelde het college in 
januari voor om niets te wijzigen aan het zondagenbeleid. De raad was echter van 
mening dat een aanpassing nodig was en heeft nu een nieuwe, aangepaste 
winkeltijdenverordening vastgesteld.

Ontvangen aanvragen voor een omgevingsvergunning
Zaaknummer Activiteiten Perceel
Z2022-00000061 realiseren van een woonbestemming Westeinde 231, Berkhout
Z2022-00000064 aanpassen van de bouw van een schuur Noorddijkerweg 74, Ursem
Z2022-00000066 plaatsen van een vlaggenmast Noordermeer 10, 
  Zuidermeer
Z2022-00000069 aanleggen van een uitrit naast De Burg 1a, De Goorn
Z2022-00000082 herstellen gevel Grosthuizen 107 Avenhorn
Z2022-00000076 plaatsen betonnen keerwand Notengaard 34, De Goorn
Z2022-00000089 herbouwen bedrijfsruimte Kerkebuurt 191B, Berkhout
Z2022-00000085 aanleggen dam met duiker De Leet 8/8A,Ursem
Z2022-00000117 aanleggen van een uit/inrit Weerestraat 68, Obdam
Z2022-00000116 aanleg dam met duiker Braken KL02 AB1978 
  (tegen over Vlakdissel 12)
  De Goorn
Z2022-00000110 aanleg/werkzaamheden uitvoeren  Scharwoude 15, Scharwoude
Z2022-00000143 realiseren generatie woning  Oosteinde 94, Berkhout
Z2022-00000140 aanleg tweede in/uitrit  Kwakelweg 2A, Hensbroek
Z2022-00000137 realiseren Tiny house  Grosthuizen 113
   (tegenover) KGLO2 AF21 
   Grosthuizen
Z2022-00000131 plaatsen dakkapel  ’t Ouwe Hof 33, Hensbroek
Deze aanvragen zijn ontvangen, er kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend.

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

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2022-001970 bouwen van een opslagruimte Oosteinde 109, Berkhout 
2022-002181 realiseren van wissellocatie voor  Spierdijkerweg 97, Spierdijk
 afvalcontainers 
2022-002236 realiseren toegangspoort Bobeldijk 2, Berkhout
Z2022-00000025 verbreden van een inrit Wildbaan 58, De Goorn 
2022-001561 plaatsen tijdelijke woonunits voor  Julianastraat 25, Avenhorn
 huisvesting van arbeidsmigranten      
2022-002170 plaatsen van een kleine windmolen Noorddijkerweg 69, Ursem
2022-002155 plaatsen van een dakopbouw en  Jaagweg 14, Avenhorn
 4 dakkapellen   
2022-002169 aanpassen van een inrit/uitweg Braken 43, Obdam
2022-002084 uitbreiden van een  woning Kerkweg 16, Hensbroek
2022-001559 overkappen van de uitloop voor de  Westeinde 315A, Berkhout
 paarden  
2022-002168 plaatsen van een tijdelijke woonunit Wogmeer 86 (naast), Spierdijk
2022-002077 vergroten van een woning Reigerlaan 18, Obdam 
2022-001295 verbouwen stolpwoning en  Berkmeerdijk 14, Obdam
 nieuwbouw schuur  
2022-002153 plaatsen zonnepanelen Oost-Mijzen 1A, Avenhorn
2022-002277 wijzigen van dakbedekking Bobeldijk 149, Spierdijk
Z2022-00000023 plaatsen van dakkapel Weerestraat 15, Obdam
Z2022-00000006 verbouwen/uitbouwen van de  Wezenweid 29, Spierdijk
 garage tot woning 
2022-002083 verbouwen van een bestaande  Bobeldijk 40A,  Berkhout
 schuur 
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide voorbereidingsprocedure)
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2022-001548 brandveilig in gebruik nemen Pieter Koppesstraat 14, Spierdijk
De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet gewijzigd.
Beroep: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Verleende evenementenvergunningen
De afgelopen periode zijn de volgende vergunningen verleend:
Datum evenement Activiteiten  Locatie
26 december 2022 KerstCross   Start/ Finish Café Halfweg Ursem. 
   Route dijk Mijzenpolder/ IJsselmeer  
Verleende evenementenvergunningen
De afgelopen periode zijn de volgende vergunningen verleend:
Datum evenement Activiteiten  Locatie
28 december 2022 Lichtjeswandeling   Obdam.
12 februari 2023  Snertwandeling   Obdam. 
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Meldpunt Koggenland:  (0229) 54 83 00
Storingen drukriolering:  (0229) 54 34 34
HVC inzamelingen:  (0800) 0700


