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Ondernemers in Koggenland mogen 
kleine erfturbine op eigen grond
De gemeente Koggenland geeft agrariërs 
en andere ondernemers in het buiten-
gebied toestemming kleine erfturbines te 
plaatsen op eigen grond. Daarmee is 
Koggenland de eerste gemeente in 
Noord-Holland die erfturbines gaat 
toestaan. ‘Een fantastisch besluit,’ zegt 
wethouder Rosalien van Dolder. ‘De ont-
wikkelingen op het gebied van schone 
energie gaan snel en wij willen daar als 
gemeente optimaal gebruik van maken.’

Het besluit om kleine erfturbines toe te 
staan is onderdeel van het toetsingskader 
‘Wind op (Koggen)land’. Hierin heeft de 
gemeente het beleid voor windturbines 
vastgelegd. Vanwege de grote verschei-
denheid aan kleine erfturbines is het niet 
mogelijk al deze verschillende soorten in 
het beleid op te nemen. Daarom is maat-
werk noodzakelijk. Bij aanvragen is ook 
aandacht voor het tegengaan van over-
last bij buren. 

Strikte voorwaarden
Er zijn dan ook strikte voorwaarden voor 
het plaatsen van een kleine erfturbine 
op eigen grond. Zo moeten bedrijven 

Gunstige ligging
Volgens wethouder Van Dolder biedt het 
besluit vooral kansen voor agrariërs, die 
met een kleine turbine hun eigen ener-
gie kunnen opwekken. ‘De ligging van 
onze gemeente is erg gunstig. Er staat 
hier vaak en veel wind in vergelijking 

Koggenland kort

Kerstboominzameling
Op woensdag 12 januari vindt de jaar-
lijkse kerstboominzameling plaats. 
Er zijn tien inleverpunten in de 
gemeente waar mensen hun boom 
die dag naartoe kunnen brengen. 
Inwoners die 25 of meer bomen heb-
ben, kunnen deze laten ophalen door 
de gemeente. Voor iedere ingeleverde 
boom betaalt de gemeente een 
vergoeding van € 0,50. Alleen bomen 
zonder spijkers en schroeven in de 
stam worden ingenomen. 
Kijk voor meer informatie op 
www.koggenland.nl/kerstboom .

Afvalbakken dicht

Ondanks het vuurwerkverbod is er 
ook dit jaar schade met vuurwerk 
aangericht in de publieke ruimte. Om 
te voorkomen dat openbare afvalbak-
ken worden opgeblazen zijn de afval-
bakken afgesloten of is de binnenbak 
er tijdelijk uitgehaald. Vanaf 3 januari 
kunnen de afvalbakken weer worden 
gebruikt.

Burgemeester Monique Bonsen gaat 
iedere maand voor Koggennieuws in 
gesprek met een Koggenlander. Dit keer 
is dat wijkagent Sandra Hof, die positief 
is over de samenwerking tussen de poli-
tie en inwoners van Koggenland. ‘Als er 
iets gebeurt in de gemeente krijg ik via 
WhatsApp veel berichten en beelden 
van inwoners.’

Burgemeester Bonsen: ‘Ik vind het werk 
dat wijkagenten doen heel bijzonder. 
Hoe ben je ertoe gekomen dit werk te 
gaan doen?’
Wijkagent Hof: ‘Ik heb vijftien jaar als 
hoofdagent gewerkt in Hollands Kroon. 
Als hoofdagent lever je vooral noodhulp: 
je bent pleisters aan het plakken. Ik was 
op zoek naar meer verdieping. In 2016 
kreeg ik een werkervaringsplek als 
wijkagent en in 2017 kon ik hier in 
Koggenland aan de slag.’ 
Burgemeester Bonsen: ‘Voldoet het werk 
aan je verwachtingen?’
Wijkagent Hof: ‘Het is een superuitda-
gende en gevarieerde baan. Het is een 
cliché, maar ik weet vooraf nooit hoe 
mijn dag eruit gaat zien. Dat maakt het 
werk zo leuk.’
Burgemeester Bonsen: ‘Ik kan me voor-
stellen dat het werk ook lastig kan zijn. 
Soms moet je hard optreden om de orde 
te handhaven.’
Wijkagent Hof: ‘Dat kan inderdaad lastig 
zijn, omdat ik het belangrijk vind om 
goed contact te onderhouden met de 

In gesprek met… Sandra Hof

inwoners. Je kan in sommige situaties 
tactisch besluiten iets níet te doen. Als de 
mogelijkheid er is kunnen agenten van 
buitenaf bijvoorbeeld een aanhouding 
verrichten. Maar het komt natuurlijk ook 
voor dat ik zelf moet ingrijpen. Dat hoort 
er ook bij.’
Burgemeester Bonsen: ‘Als burgemeester 
probeer ik met zoveel mogelijk mensen 
in gesprek te komen. Ik denk dat ons 
werk wat dat betreft op elkaar lijkt. Hoe 
pak jij dat aan?’
Wijkagent Hof: ‘Ik zorg ervoor dat ik zicht-
baar ben in de wijk, zodat ik makkelijk 
aanspreekbaar ben. Ik stap regelmatig uit 
de auto om het gesprek met inwoners aan 
te gaan. Daarnaast ben ik te vinden op 

social media. Zo blijf ik in verbinding en 
kan ik informatie delen vanuit de wijk en 
vragen beantwoorden.’
Burgemeester Bonsen: ‘De mensen met 
wie je op die manier in contact bent zijn 
ook meteen je ogen en oren in de wijk.’
Wijkagent Hof: ‘Klopt, als er iets gebeurt 
in de gemeente krijg ik via WhatsApp 
veel berichten en beelden.’
Burgemeester Bonsen: ‘Het is bekend dat 
er capaciteitsproblemen bij de politie 
zijn. Gelukkig zijn er ook veel mensen die 
bij de politie willen werken. Wat kan jij 
hen leren?’
Wijkagent Hof: ‘Je moet jezelf blijven. Ik 
vind het bijvoorbeeld prettig om na een 
aanrijding betrokken te blijven en nog 

een minimale omvang van 1 hectare 
hebben. De ashoogte van de kleine erf-
turbine mag niet hoger zijn dan 15 meter 
en de molens mogen alleen aan de ach-
terzijde van het erf geplaatst worden. In 
bijzondere gevallen kan hiervan worden 
afgeweken.  

met andere delen van Nederland. Dat 
maakt het extra aantrekkelijk te investe-
ren in een erfturbine.’
In het toetsingskader ‘Wind op 
(Koggen)land’ zijn ook regels voor het 
plaatsen van nieuwe grote windturbines 
opgenomen. Voorheen hanteerde de 
provincie Noord-Holland de regel dat er 
een minimale afstand van 600 meter 
moet zijn tussen een windturbine en 
woningen. In het nieuwe provinciale be-
leid is deze eis geschrapt. De gemeente-
raad heeft eerder in het proces van de 
Regionale Energiestrategie (RES 1.0) 
aangegeven dat de afstand van 600 me-
ter in Koggenland wel gehanteerd moet 
blijven. Dit is nu ook in het beleid vastge-
legd. Door deze eis zijn er op dit moment 
geen mogelijkheden binnen de gemeen-
te om nieuwe grootschalige windturbines 
te realiseren.

Openbaar
Het beleid ‘Wind op (Koggen)land’ is 
openbaar en te vinden op de website van 
de gemeente Koggenland.

eens te bellen met slachtoffers. Andere 
collega’s hebben een andere aanpak. Er 
is geen goed of fout, maar het moet uit 
jezelf komen.’
Burgemeester Bonsen: ‘Dat zie ik bij jou: 
je bent authentiek. Daarom ben ik ook 
zo blij met jou als wijkagent.’



Wethouder Rosalien van Dolder ging dit jaar zelf ook meerdere keren op pad als 
zwerfafvalraper. Hier samen met Jan Franx, penningmeester van Schoner Holland,  
tijdens World Cleanup Day op 18 september jl. in Obdam.

Wethouder Win Bijman over Dry January

‘Ik gun iedereen een lang, 
gelukkig en gezond leven’
Het alcoholgebruik in de gemeente 
Koggenland is hoog ten opzichte van het 
provinciaal gemiddelde. Iets wat Win 
Bijman, wethouder Zorg en Welzijn, 
zorgen baart. Daarom roept hij iedereen 
in Koggenland op om mee te doen aan 
de grootste alcoholpauze van Nederland: 
Dry January.

Zelf is de wethouder een matige drinker. 
Maar er was ook een tijd dat hij wel 
enthousiast meedronk. ‘Tot mijn drieën-
twintigste heb ik fi jn meegedaan 
wanneer er werd gedronken. Maar na 
mijn drieëntwintigste vond ik het wel 
mooi geweest,’ vertelt Bijman. ‘Ik zag dat 
sommigen toen, en nu nog, bij hun oude 
gewoonte bleven. Ik denk dat niet ieder-
een beseft hoe vernietigend alcohol kan 
zijn. Waarbij ik niet wil beweren dat je 
nooit meer mag drinken, maar matigen 
en af en toe helemaal niet, is wel de 
boodschap.’

Cijfers alcohol Koggenland ten opzichte 
van heel Noord-Holland-Noord (NHN)
- Drinkt wel eens alcohol 18- 65 jaar: 

89,6% tegenover 85,4% in NHN.
- Zware drinkers 18-65 jaar: 

12% tegenover 10,8 % in NHN.
- Overmatige drinkers 18-65 jaar: 

20% tegenover 17,4% in NHN.
- Drinkt wel eens alcohol 65+: 

83% tegenover 78,1% in NHN.
- Overmatige drinkers 65+: 

21,5 % tegenover 18,8% in NHN.
- Zware drinkers 65+: 

4,9% tegenover 4,8% in NHN.

Volwassenen
- In Koggenland drinkt 89,6% van de in-

woners van 18-65 jaar weleens alcohol. 
- 12,0% van de volwassenen in Koggen-

land is een zware drinker; dat wil zeg-
gen minimaal eenmaal per week zes of 
meer glazen alcohol op één dag voor 
mannen en minimaal eenmaal per week 
vier of meer glazen voor vrouwen. 

- Ook is 20,0% van de volwassenen in 
Koggenland een overmatige drinker; 
dat wil zeggen gemiddeld meer dan 14 
glazen alcohol per week voor mannen 
en meer dan 7 glazen per week voor 
vrouwen. 

ZET JE
ALCOHOLGEBRUIK IN 
JANUARI OP PAUZE

SCHRIJF JE VOOR 1 JANUARI IN OP IKPAS.NL

Win Bijman
Wethouder
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Beste en lieve kinderen,

Het is bijna kerstvakantie. Wat hebben we weer een bijzonder jaar
achter de rug met zijn allen. Jullie op school en thuis natuurlijk

helemaal.

Gelukkig zijn er ook mooie dingen die gebeuren. Dat kunnen jullie
zelf het beste bedenken. Maar misschien heeft een van jullie het
wat moeilijk gehad. Het is goed om het daar met elkaar over te

hebben.

Wij, de kinderburgemeester, de kindergemeenteraad en
burgemeester Monique Bonsen hebben samen deze brief
geschreven. Als steuntje in de rug. En ook omdat wij het zo
belangrijk vinden om elkaar wat extra aandacht te geven.

Wij wensen jullie fijne Kerstdagen en wij hopen dat het Kerstfeest
door kan gaan voor jullie. En dat er geen corona in jullie familie is.

De tip van Luuk Schipper van de Kelderswerf is:
“Probeer het gezellig te maken door een spelletje te doen met zijn
allen of ga naar buiten als het niet regent. En je kan ook elkaar een

kaartje sturen om te vragen hoe het met elkaar gaat.”

Het is op het moment allemaal even anders door de Corona onder
andere het dragen van de mondkapjes. Toch hopen wij dat jullie in
2022 samen een leuk jaar gaan hebben. Juist nu is het belangrijk

om blij te zijn en gezond te blijven.

Onze kinderburgemeester, Amber Beentjes (De Ark) zegt dat het
haar helpt ‘wanneer zij plezier maakt met haar klasgenoten of om

creatief bezig te zijn.’

De kindergemeenteraad heeft ook nog een goed idee: Misschien
kan jullie klas kaarten schrijven voor mensen in het verzorgingshuis.

Voor de oude mensen is deze tijd ook best moeilijk.

Tot slot: Zoals Mees Wellink van de Sprankeling zegt: Het was een
raar jaar door het Coronavirus. Met de klas voor het scherm en

klasgenoten in quarantaine. Wij wensen jullie ondanks de gekke tijd
hele mooie Kerstdagen. En, dat mochten we van Sonna Blom van

de Ieveling niet vergeten: een gelukkig én Corona vrij 2022!

Namens de kindergemeenteraad en de kinderburgemeester,

De burgemeester van Koggenland
Monique Bonsen

Jongeren
Het terugdringen van het alcoholgebruik 
onder jongeren vindt wethouder Bijman 
extra belangrijk, omdat er nog veel te 
winnen valt. ‘Als ik kijk naar de jongere 
generatie, dan weet ik weer waarom het 
zo nodig is om het alcoholgebruik te be-
teugelen. Hoe jonger iemand begint met 
drinken, hoe schadelijker het is. Jongeren 
zijn zelf niet altijd in staat bewuste en 
gezonde keuzes te maken. Daarom is het 
aan ons, volwassenen, om hen te be-
schermen tegen de gevaren van te vaak 
en te veel alcohol drinken. Dat is geen 
betutteling, dat is je verantwoordelijk-
heid nemen als gemeente, als volwassene 
en als mens.’

IkPas
Sinds een aantal jaar neemt de wethou-
der ieder jaar heel bewust een alcohol-
pauze. En wel in de bekendste pauze-
maand van het jaar: januari. De 
Nederlandse Dry January is een initiatief 
van IkPas. ‘Ik doe ieder jaar weer mee, 
omdat ik het belangrijk vind het goede 
voorbeeld te stellen. En omdat onder-
zoek uitwijst dat een alcoholpauze, van 
minimaal een maand, helpt. Je slaapt 
beter, voelt je fi tter, je conditie gaat erop 
vooruit, je organen varen er wel bij én je 
doorbreekt een patroon. Je hóeft name-
lijk niet te drinken om het, bijvoorbeeld, 
gezellig te hebben. Je zult merken dat je 
ook best even zonder kunt. Het is gezond 
om tijdelijk niet te drinken. En later te 
matigen met alcohol. Dit komt je gezond-
heid ten goede. En ik gun alle inwoners 
van de gemeente Koggenland een lang, 
gelukkig én een gezond leven.’

Meedoen
Dry January start op 1 januari, meedoen 
kan via www.ikpas.nl. Met als tip, van 
wethouder Bijman: ‘Schrijf je in als gezin, 
als voetbalteam, vriendengroep, bridge-
club, straat of in welke samenstelling dan 
ook. Want pauzeren is gemakkelijker én 
leuker als je het samen doet.’ Tijdens je 
pauzemaand ontvang je een dagelijkse 
nieuwsbrief, of minder wanneer je dit 
wenst, met daarin laagdrempelige 
informatie, adviezen en tips rondom het 
thema alcohol.

Succesvolle aanpak 
zwerfafval in Koggenland
‘Op naar een gemeente zonder zwerfafval’

De aanpak van zwerfafval is bijzonder 
succesvol in de gemeente Koggenland. 
Dat blijkt uit de jaarlijkse zwerfafval-]mo-
nitor van Rijkswaterstaat. De zwerfafval-
monitor is een landelijke meting die de 
hoeveelheid zwerfafval in de verschillen-
de gemeenten in kaart brengt. Met een 
zwerfafvalindex van 9,1 scoort 
Koggenland zeer hoog. Ter vergelijking: 
de gemiddelde score van gemeenten in 
de provincie Noord-Holland is een 6,5.  

Verantwoordelijk wethouder Rosalien van 
Dolder is erg tevreden over de resultaten. 
Ze bedankt alle zwerfafvalrapers voor 
hun belangrijke bijdragen. ‘Afgelopen 
voorjaar heb ik in een video onze inwo-
ners opgeroepen om zwerfafvalraper te 
worden en je eigen omgeving, stoep, 
straat, buurt of plantsoen schoon te hou-
den. Iedereen die zich aanmeldde kreeg 

van ons een gratis afvalgrijper. En dat 
werkte: meer dan 400 zwerfafvalrapers 
hebben zich aangemeld. Dit aantal heeft 
onze stoutste verwachtingen overtroffen. 

‘Ook is het leuk om te zien hoe kinderen 
zich inzetten voor een schonere omgeving 
en daarbij hun ouders enthousiast maken. 
Zelfs Huttendorp Ursem stond in het 
teken van zwerfafval met prachtige 
kunstwerken gemaakt met zwerfafval. 
Op de Facebookpagina ‘Ik raap zwerfaf-
val Koggenland’ hebben we het hele jaar 
door campagnes en nieuws geplaatst. 
We hebben een aantal zwerfafvalrapers 
gevraagd wat hun motivatie is om zwerf-
afval te rapen. Dat hebben we op video 
gedeeld. Het prachtige resultaat in de 
zwerfafvalmonitor komt dan ook niet uit 
de lucht vallen. Het is het resultaat van 
onze gezamenlijke inspanningen. 

Daar wil ik iedereen dan ook hartelijk 
voor danken.’

Doorzetten in 2022
De wethouder zegt dat de aanpak van 
zwerfafval volgend jaar onverminderd 
doorgaat. Met vertrouwde en nieuwe 
campagnes en opruimacties. ‘Zwerfaf-
val kent geen grenzen. Daarom zoeken 
we ook steeds meer een regionale en 
zelfs provinciale samenwerking op. 
Want samen kom je nog verder. In de 
gemeente Koggenland willen we hier 
graag een voortrekkersrol in blijven 
spelen. Ik roep onze inwoners daarom 
op om ook in 2022 te blijven bijdragen 
aan een schoon Koggenland. Want uit-
eindelijk willen we natuurlijk naar een 
10 op de zwerfafvalindex: een ge-
meente zonder zwerfafval.’



Info en Agenda
Raadsvergaderingen
De eerstvolgende raadsvergadering is op 17 januari 2022. De vergadering is online 
te volgen via raad.koggenland.nl. Vanaf 7 januari zijn de vergaderstukken op die 
site te raadplegen. 

Welstand
De komende (online) vergadering van de Welstandscommissie vindt plaats op 
30 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         23 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.
- C.F. Silva Barbosa                   Geboren op 16 juni 1994
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.

Ontvangen aanvragen voor een omgevingsvergunning
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2021-001688 bouwen woning Gouwstraat 10, Spierdijk
2021-001701 bouwen overkapping Wogmeer 48, Hensbroek
2021-001703 bouwen serre Horstenburgstraat 7, Obdam
2021-001712 realiseren aanbouw Grosthuizen 104, Avenhorn
2021-001740 plaatsen tijdelijke huisvesting van  Julianastraat 25, Avenhorn
 arbeidsmigranten    
2021-001750 renoveren/vervangen van een brug Wogmeer 11, Hensbroek
2021-001724 verbouwen van woning West 75, Avenhorn
2021-001751 verbouwen van een woning Dorpsstraat 238, Obdam
2021-001765 plaatsen hekwerk Kantbeugel 1A, De Goorn
2021-001775 uitbreiding bedrijfsgebouw Braken 3, Obdam

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

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

Burgemeester Bonsen: ‘Met de realisatie 
van dit plan krijgen de inwoners van 
Obdam een dorpsplein midden in het 
dorp, bij de Sint Victorkerk en sociaal-
cultureel centrum De Brink. Hier kan men 
elkaar ontmoeten, gezellig samenzijn en 
activiteiten ondernemen. Het plein 
wordt hiermee ook voor bezoekers 
aantrekkelijker. Een echte aanwinst voor 
Obdam.’

Van droom naar realisatie
In 2018 zijn drie inwoners van Obdam 
een ‘doe-team’ gestart om een 
langgekoesterde droom te 
verwezenlijken; het realiseren van een 
multifunctioneel ontmoetingsplein voor 
alle inwoners en bezoekers van Obdam. 
De locatie bij de St. Victorkerk en voor 

Nieuw ontmoetingsplein in Obdam
Deze week gaf de gemeenteraad van Koggenland unaniem akkoord op het plan om 
een ontmoetingsplein te realiseren in het centrum van Obdam. Burgemeester 
Monique Bonsen overhandigde daarom op 15 december symbolisch een schep aan het 
doe-team. Als felicitatie én als startsein voor de volgende fase van het plan, waarbij 
gemeente, ondernemers en inwoners samen de handen uit de mouwen steken. 

De Brink bleek de meest geschikte plek. 
Het doe-team heeft wensen en ideeën 
van omwonenden verzameld en waar 
mogelijk verwerkt in het 
inrichtingsvoorstel. Ook heeft het team 
meerdere bedrijven gevonden die bereid 
zijn om het plan te sponsoren. 

Planning en vervolg
Om het plein echt van alle Obdammers 
te maken, vindt er in het eerste kwartaal 
van 2022 een informatiebijeenkomst 
plaats. Geïnteresseerden krijgen dan een 
presentatie over het plan. Ook is er dan 
ruimte om input te geven. Vanaf het 
tweede kwartaal van 2022 stelt het team 
een definitief ontwerp voor het plein op. 
Zoals het er nu uitziet, kan de uitvoering 
dan begin 2023 starten. 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Zaaknummer Activiteiten Perceel
2021-001195 bouwen woning met berging Dubbelspoor 5, Obdam 
2021-001458 plaatsen van een poort Duinweid 7, Obdam 
2021-001247 realiseren sushi restaurant in winkelunit Dwingel 5, De Goorn
2021-001322 bouwen woning Spierland 2, Spierdijk 
2021-001328 plaatsen dakkapel West 84, Avenhorn 
2021-001014 vernieuwen en vergroten schuur Zuid-Spierdijkerweg 57, 
  Spierdijk 
2021-000981 gebruik van het gebouw als recreatie- Kerkweg 9A (kavel 468)
 woning en het legaliseren van een  in Hensbroek
 overkapping   
2021-001179 bouwen van een berging en bijgebouw Bobeldijk 109,  Berkhout
2021-001459 bouwen van een recreatiewoning Kerkweg 9a (kavel 338), 
  Hensbroek   
2021-001529 plaatsen van een veranda Meerestein 9, Obdam 
2021-001629 plaatsen van een carport Rietgras 16, De Goorn
2021-001034 isoleren van de gevel Drecht 13, Avenhorn
2021-001455 bouwen van een machineberging Veldhuizerweg 1A,  Berkhout 
2021-000752 bestaande aanbouw slopen en Noorddijkerweg 17, Ursem
 nieuwe aanbouw bouwen     
2021-001334 aanleggen van 7 steigers Spierland 1, Akkerland 3,
 Bronland 2, 4, 6, 8, 10, Spierdijk

Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

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

Document        Datum Adres Gebruiksfunctie
D21.012732 2-12-2021 Nijverheidsterrein 10,  Kantoorfunctie,
  1645 VS, Ursem industriefunctie
D21.012799 7-12-2021 Spierland 2, woonfunctie  
  1641ME, Spierdijk
  
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar


