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Beste inwoners van Koggenland,

Koggenland kort

In de donkere decembermaand licht heel 
Koggenland weer prachtig op, door de 
schitterende kerstlichtjes, rijk uitgedoste 
kerstbomen en prachtige versieringen. 
December is de feestmaand bij uitstek. Hét 
moment voor feestelijk samenzijn, met 
iedereen die ons lief is. Maar ook tijd voor 
bezinning. Even stilstaan bij wat er 
allemaal gebeurd is dit jaar. De mooie 
momenten, onvergetelijke herinneringen 
en ook de minder leuke en soms 
verdrietige gebeurtenissen.

Ik kijk met heel veel dankbaarheid terug 
op de vele bijzondere ontmoetingen die ik 
had. Eindelijk is het verenigingsleven weer 
volop op gang gekomen en ik kon gelukkig 
weer echt op visite bij 60-jarige 
bruidsparen en 100-jarigen.  De 
ontmoetingen zijn enorm inspirerend. Ik 
ontmoette enthousiaste vrijwilligers die 
soms al generaties lang aan een vereniging 
zijn verbonden. Wat een plezier en 
verbondenheid. Ik word daar erg blij van. 
Ik was erg ontroerd door de toevallige 
ontmoeting met een oude dame in de 
gang van een verzorgingshuis. Ik kwam net 
uit een overvolle woonkamer vol 
feestelijke gezelligheid en liep haar tegen 
het lijf. Alleen, achter haar rollator. 
Weduwe, zonder kinderen, weinig familie. 
Maar zó dankbaar voor het leven en haar 
fi jne woonomgeving, waar ze opgewekt 
geniet van herinneringen en de 

verzorging. Van deze mensen kunnen we 
veel leren. Blij zijn met de kleine dingen: 
een fi jn huis, een aardig woord en een 
praatje op zijn tijd. Ontmoetingen als deze 
geven mij vertrouwen dat we de 
uitdagingen van deze tijd – hoe heftig ook 
– aan kunnen. 

Deze ontmoetingen laten zien wat de 
gemeenschap van Koggenland zo 
bijzonder maakt. Een gemeenschap die 
zorgt voor elkaar en omkijkt naar de ander. 
Ook voor mensen die van ver komen en 
hulp nodig hebben. Zoals de vele 
ontheemde gezinnen uit Oekraïne. 
Gezinnen die in Koggenland een warm 
thuis vonden, nadat ze waren gevlucht 
voor het vreselijke oorlogsgeweld. Velen 
van u gaven – en geven nog steeds – wat 
zij zo hard nodig hebben: een dak boven 
het hoofd, eten, kleding en compassie. 

Kerst staat in het teken van ‘geven’. Onze 
gemeenschap geeft niet alleen tijdens de 
kerstdagen, maar het hele jaar rond: als 
vrijwilliger, mantelzorger of betrokken 
buurtbewoner. Dat maakt Koggenland zo 
speciaal. En dat maakt ook dat ik dagelijks 
met liefde en plezier de ambtsketting 
oppak om onze mooie en bijzondere 
gemeenschap te dienen, als uw 
burgemeester. Ik ben u dankbaar voor alles 
wat u doet voor elkaar en ik ben trots op 
ons Koggenland.

Als uw mede-inwoner, buurvrouw en 
burgemeester kijk ik ontzettend uit naar 
een nieuw jaar. Met een open blik, fris en 
positief. In verbinding met elkaar, zoals het 
hopelijk altijd zal blijven hier in 
Koggenland. Ik wens u en uw dierbaren 
een mooie kerst, vol licht en warmte, en 
een voorspoedig nieuwjaar. Geniet van de 
feestelijkheden en van elkaar.

Hartelijke groet,

Burgemeester Monique Bonsen

Afvalbakken dicht

De Koggenlandse kindergemeenteraad 
heeft op woensdag 7 december via een 
stemming bepaald wie de nieuwe 
kinderburgemeester van Koggenland is 
geworden. Roan Klaver van basisschool 
De Sprankeling kreeg de meeste 
stemmen en is daarmee offi cieel 
verkozen tot kinderburgemeester van de 
gemeente Koggenland.

In zijn speech vertelde Roan waar hij zich 
komend jaar zoal mee bezig wil houden: 
“Ik vind dat iedereen in Koggenland 

Roan Klaver nieuwe kinderburgemeester

moet kunnen sporten en bewegen. Zelf 
zit ik op voetbal en we zijn al bijna 
kampioen. En ik wil dat oudere mensen 
niet meer eenzaam zijn. We kunnen 
spelletjes gaan doen in bejaardenhuizen. 
Hopelijk zijn ze dan niet meer eenzaam.”

De volledige kindergemeenteraad voor 
het schooljaar 2022-2023 bestaat uit (op 
de foto van links naar rechts) Lars Koole 
van de Ieveling in Avenhorn, Vincent Mol 
van De Kelderswerf in Obdam, Roan 
Klaver van De Sprankeling in Avenhorn, 

Bram Venneman van De Grosthuizer-
school in Grosthuizen, Anthonie Zaalberg 
van De Langereisschool in Ursem, Fiene 
Insing van De Bavoschool in Ursem, Jolijn 
Bulters van De Caegh in Obdam en Loïs 
Verwer van De Ark in Hensbroek.

Meer weten over de Kindergemeente-
raad van de gemeente Koggenland? 
Kijk dan op
www.koggenland.nl/kindergemeenteraad.

De afgelopen jaren is er veel schade 
met vuurwerk aangericht in de 
publieke ruimte. Om te voorkomen dat 
openbare afvalbakken worden 
vernield, worden deze tijdelijk 
afgesloten of de binnenbak wordt 
(ook tijdelijk) verwijderd. Vanaf 
5 januari kunnen de afvalbakken weer 
worden gebruikt. Meldingen van 
schade kunnen worden doorgegeven 
via www.fi xi.nl.

Te huur: 
West 108 in Avenhorn
In Avenhorn is een ruime eengezins-
woning te huur van het gemeentelijk 
woningbedrijf. Het adres is West 108. 
De woning is gelegen naast een 
bedrijfspand/werf van de gemeente 
Koggenland, met aan de andere kant 
een woonhuis. De woning wordt voor 
een periode van maximaal twee jaar 
verhuurd. Na deze periode dient de 
huurder zelf zorg te dragen voor 
andere woonruimte. 
De nettohuur van de woning bedraagt 
€ 899,94 per maand en er wordt een 
minimum inkomen van € 45.014 
gehanteerd. Het maximum aantal 
personen is twee (geen kinderen). 
De toewijzing gaat door middel van
 loting. Geïnteresseerden kunnen 
mailen naar 
woningbedrijf@koggenland.nl. 
De reactietermijn loopt tot en met 
6 januari 2023. Kijk voor meer 
informatie op www.koggenland.nl



Drukbezochte Kerstmiddag in Obdam

Op dinsdag 13 december was het volle 
bak in Sociaal-Cultureel Centrum De 
Brink in Obdam. Zo’n 130 inwoners van 
Obdam en omgeving waren 
bijeengekomen voor de gezamenlijke 
Kerstmiddag van de Seniorenbond 
Obdam en De Zonnebloem, afdeling 
Obdam-Hensbroek. ‘Dit is een bijzondere 
middag.’
 
De Kerstmiddag in Obdam is een ware 
traditie. Al meer dan twintig jaar 
organiseren de Seniorenbond en De 
Zonnebloem de gezamenlijke viering. 
‘Het is een bijzondere dag,’ zei 
Zonnebloem-voorzitter Jose 
Paardekooper. ‘Veel ouderen kijken 
hiernaar uit.’

De middag begon met een 
welkomstwoord van voorzitter 
Paardekooper, waarbij zij ook stilstond 
bij de mensen die er niet meer zijn, met 
een minuut stilte. Dominee Sylvia 

Op woensdag 11 januari vindt de 
jaarlijkse kerstboominzameling plaats. Er 
zijn negen 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 
bomen zonder spijkers en schroeven in 
de stam worden ingenomen.

Locaties
De bomen kunnen 11 januari op de 
volgende locaties worden ingeleverd: 

• 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, 15.30 - 16.00 uur 
• Scharwoude, parkeerplaats T. van der 

Meerstraat,15.30 - 16.00 uur
• Zuidermeer, parkeerplaats voor de 

voetbalvelden, Overtoom 42, 
 15.30 - 16.00 uur

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

• Spierdijk, parkeerplaats voor de 
sportvelden, 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 

Kerstboominzameling

Tijdens de komende jaarwisseling mag er 
weer vuurwerk worden afgestoken. De 
meeste mensen weten inmiddels dat ze 
voorzichtig moeten zijn met het afsteken 
van vuurwerk. Minder bekend is de schade 
die vuurwerkresten kunnen aanrichten 
aan de natuur. Daarom start de gemeente 
vanaf Tweede Kerstdag de campagne 
#Knalweg. Ook vuurwerkverkooppunten 
sluiten zich aan en geven bij iedere 
aankoop een flyer mee met tips voor het 
opruimen van vuurwerkresten. 

Vuurwerkresten zien er niet alleen vies uit, 
ze zijn ook gevaarlijk en vooral heel 
schadelijk voor het milieu, planten en 
dieren. Vuurwerkresten bevatten plastics 
en giftige metalen zoals koper, barium en 
antimoon. Als deze in de grond 
terechtkomen, richten ze veel schade aan. 
Uiteindelijk komen de resten ook in het 
grondwater terecht met alle gevolgen van 
dien. Niet ontbrande vuurwerkresten zijn 
extra gevaarlijk voor kinderen en 
huisdieren. 

Tips
Vuurwerk opruimen is zo gedaan, maar er 
zijn wel een paar tips. Ruim het vuurwerk 
samen met familie, vrienden of buren op. 
Doe dat bij voorkeur direct op 1 januari, 
juist ook als het regent. Dan lekken er zo 

Campagne #Knalweg
Samen afsteken, samen opruimen

Neuféglise betrad het podium om een 
verhaal te delen met de aanwezigen. 
Neuféglise dacht terug aan de tijd dat zij 
begon als jonge dominee in IJmuiden. 
Hoe onwennig het voelde als zij een 
pasgeboren kind in haar handen kreeg. 
Later kreeg zij zelf twee kinderen.

Het kind
‘Nu vind ik het heel leuk als ik een jong 
kind mag vasthouden,’ zei Neuféglise. ‘De 
geboorte is een groot wonder. Kerst en 
advent worden uitbundig gevierd, met 
lichtjes, bomen en kerstliedjes die je 
overal hoort. Maar ik moet ook denken 
aan het kind van Bethlehem. Daarbij valt 
al het uiterlijk vertoon in het niet. Ik 
moet denken aan vluchtelingen, mensen 
die ziek zijn en mensen die geen dak 
boven het hoofd hebben. Ik moet denken 
aan de teerheid van het kind.’

Een hoogtepunt van de middag was voor 
veel van de bezoekers het optreden van 

het Spierdijkse koor Frank en Zij. Het 
populaire koor, dat al meer dan twintig 
jaar bestaat, bracht zowel oude als 
moderne samenzang ten gehore. ‘Hoe 
kun je de sfeer van kerst beter 
weergeven dan met muziek?’ vroeg een 
van de koorleden retorisch aan het 
publiek. ‘Wij laten de muziek spreken en 
we hopen dat u uw gevoel laat spreken.’

Koesteren
Namens de gemeente was wethouder 
Marian van Kampen aanwezig. De 
wethouder sprak haar dankbaarheid uit 
voor de initiatiefnemers. ‘Wij koesteren de 
Seniorenbond en De Zonnebloem en het 
belangrijke werk dat zij doen. In een tijd 
waarin veel mensen vereenzamen kunnen 
dit soort initiatieven het verschil maken.’

weinig mogelijk resten in de grond. 
Veeg de vuurwerkresten bij elkaar en 
maak ze nat. Dan kunnen niet 
ontbrande delen geen schade meer 
aanrichten. Hou om dezelfde reden 
huisdieren en kinderen uit de buurt. 
Doe het natgemaakte vuurwerk in een 
vuilniszak en gooi het in de grijze 
restafvalcontainer. Weinig werk en 
goed voor de natuur. Alle informatie 
over het weggooien van vuurwerk is te 
vinden op www.knalweg.nl. 

gemaakt via (0229) 54 84 00. De bomen 
worden in de week van 9 tot en met 13 
januari opgehaald door medewerkers van 
de gemeente. De vergoeding wordt direct 
uitbetaald. De bomen moeten worden 
neergelegd op een plek waar de tractor 
en snippermachine (zie foto) goed bij kan. 
Verkeer en voetgangers mogen niet 
worden gehinderd door de kerstbomen. 



Uitdagende speeltuin geopend in Rustenburg
Op 14 december heeft wethouder Bart 
Krijnen een gloednieuwe speeltuin 
geopend aan de Rustenburgerdijk in 
Rustenburg. Dat deed hij het samen met 
de initiatiefnemers: het Rustenburger 
doe-team, dat twee jaar geleden werd 
opgericht om de speeltuin te realiseren. 
Na de opening werd de speeltuin direct 
in gebruik genomen door de vele 
enthousiaste kinderen.

Het Rustenburger doe-team, onder leiding 
van Kevin Staal, klopte in 2020 bij de 
gemeente aan met het idee voor de 
speeltuin. Staal: ‘Ik had gehoord dat er in 
Ursem een inwonersinitiatief was 
gerealiseerd door een doe-team. Ik heb bij 
hen nagevraagd hoe zij dat hadden 
aangepakt. Zo kwam ik bij de gemeente 
terecht.’

Doe-teams
De speeltuin in Rustenburg is 
gerealiseerd door een doe-team. 
Inwoners die een idee hebben ter 
verbetering van hun omgeving kunnen 
dit voorleggen aan de gemeente. De 
gemeente helpt waar nodig. Meer 
informatie over de mogelijkheden is te 
vinden op www.koggenland.nl.

Veel kinderen
Het idee van het Rustenburger doe-team 
werd positief ontvangen door de 
gemeente. ‘Er waren amper 
speelvoorzieningen in Rustenburg, terwijl 
er wel veel kinderen wonen,’ zegt 
wethouder Krijnen. ‘Daarom ben ik heel 
blij dat deze mooie, uitdagende speeltuin is 
gerealiseerd. Door en voor het dorp. Dat is 
het mooie van de doe-teams: zij nemen het 
initiatief en zijn zelf verantwoordelijk voor 
de uitwerking, waarbij de gemeente 
ondersteuning biedt. Daardoor sluit een 
initiatief als dit zo goed aan bij de 
behoeften van de omwonenden.’

De speeltuin is aangelegd op een weiland 
aan de Rustenburgerdijk, dat in de winter 
deels onder water wordt gezet door 
IJsvereniging Ursem. Zodra het water 

bevriest verandert het weiland in een 
natuurijsbaan. Daardoor ligt de speeltuin 
in deze koude maanden op een soort 
schiereiland met een weids uitzicht, 
omgeven door de bevroren plas. Het 
doe-team en de gemeente hebben 
gekozen voor houten speeltoestellen die 
passen bij deze landelijke omgeving. De 
doe-teamleden en buurtbewoners hebben 
zelf bepaald welke toestellen er werden 
geplaatst.

Winnende naam
Tijdens de opening werd niet alleen de 
speeltuin zelf, maar ook de naam onthuld. 
Het doe-team had een wedstrijd 
georganiseerd, waarbij kinderen 
suggesties mochten inzenden. De 
winnende naam werd ‘Speelveld het 
Weilandje’.

De nieuwbouwwijk Buitenplaats in 
De Goorn is klaar. Hiermee is het dorp in 
de afgelopen jaren met bijna 300 
woningen uitgebreid. Deze mijlpaal is op 7 
december gevierd met een feestje voor 
alle bewoners en betrokkenen. 
Wethouder Rosalien van Dolder en Peter 
Langenberg van ZeemanVastgoed onthul-
den een kunstwerk ter ere van de wijk. 

Het kunstwerk bestaat uit een 
cortenstalen plaat waarin de kaart van 
de wijk is uitgesneden. Deze wordt 
binnenkort geplaatst in het park midden 
in de wijk. Ook is er een boekwerk over 
de wijk gemaakt, waarin de ontwikkeling 
van de wijk van 2005 tot 2022 wordt 
beschreven. Alle betrokken partijen en 
enkele bewoners komen hierin aan het 

woord. Iedere bewoner van de wijk 
ontvangt een exemplaar van het boek.

Sociale huurwoningen
De wijk Buitenplaats is een gezamenlijk 
initiatief van ZeemanVastgoed en de 
gemeente Koggenland. De wijk bestaat 
uit vrijstaande woningen, twee-onder-
een-kapwoningen, rijwoningen (huur en 
koop), huurappartementen en beneden-/
bovenwoningen (huur en koop). Alle 
huurwoningen in de wijk zijn sociale 
huurwoningen van het gemeentelijk 
woningbedrijf. 

Buitenplaats De Goorn is een 
toekomstgerichte woonwijk. Bij de 
inrichting van de openbare ruimte is veel 
aandacht besteed aan duurzaamheid. 

Groen en water spelen een hoofdrol in 
de wijkbeleving. Er zijn veel natuurlijke, 
doorgaande oevers langs de 
watergangen. Bovendien kenmerkt de 
wijk zich door de ruime aanwezigheid 
van bevaarbaar water. 

Mooi eindresultaat
Tijdens de feestelijke afronding van de 
wijk op 7 december sprak wethouder Van 
Dolder de aanwezigen toe: ‘Namens alle 
betrokken partijen wil ik zeggen dat wij 
bijzonder trots zijn op het mooie 
eindresultaat. We wensen alle bewoners 
vele jaren woonplezier.’

Meer informatie over de wijk en de 
digitale versie van het boekje zijn te 
vinden op www.woneninbuitenplaats.nl.

Feestelijke afronding wijk Buitenplaats in De Goorn

G-kickboksen in Spierdijk
Vanaf dinsdag 10 januari organiseert de 
bekende kickbokser Marleen Okx 
G-kickbokslessen: kickboksen voor men-
sen met een beperking. Dat doet zij in 
samenwerking en met budget van de 
Sportraad Koggenland. De kickbokslessen 
vinden plaats in de Arie Spilhal in 
Spierdijk. 

Kickboksen is de perfecte workout, voor 
zowel de lichamelijke als de mentale 
conditie, zegt Okx: ‘Met kickboksen train 
je al je spieren en je verbetert je conditie, 
snelheid en fl exibiliteit. Daarnaast 
vergroot je met kickboksen ook je 
zelfvertrouwen, discipline en je 
doorzettingsvermogen. En het draagt bij 
aan een gezond gewicht. Want soms is 
het best lastig om verleidingen te 
weerstaan en gezonde keuzes te maken.’

Gezonde voeding
Het programma ‘G-kickboksen’ bestaat 
uit tien kickbokstrainingen van Okx en 
drie workshops over gezonde voeding en 
gezond gewicht. Deze workshops worden 
verzorgd door diëtiste Louise Groot. 
Groot geeft tips en adviezen met behulp 
van een quiz en klontjeskunde (over de 
hoeveelheid suiker in producten).

Meer informatie
De kosten voor het programma, 
bestaande uit tien trainingen en drie 
workshops, bedragen 50 euro per 
persoon. De eerste training vindt plaats 
op 10 januari 2023. Kijk voor meer 
informatie op www.koggenland.nl. 
Aanmelden kan bij Marleen Okx via 
telefoonnummer (06) 53 61 20 42.

Voormalig wereldkampioen kickboksen Marleen Okx (tweede van links) organiseert 
kickbokslessen voor mensen met een beperking.

Veilige feestdagen
De decembermaand staat in veel huis-
houdens in het teken van gezelligheid. 
Het is echter ook een periode waarin 
veel ongelukken gebeuren. De 
gemeente Koggenland en de brand-
weer delen tips om de feestdagen zo 
veilig mogelijk te laten verlopen. 

Kies voor goede versiering en 
feestverlichting, die moeilijk 
ontvlambaar zijn. Brandveilige versiering 
en verlichting zijn te herkennen aan 
veiligheidskeurmerken, zoals KEMA, 
Intertek en GS. Controleer voor gebruik 
of de bedrading onbeschadigd is en 
gooi snoeren met scheuren of zichtbare 
bedrading weg. Zorg er bij het 
ophangen voor dat lichtjes en versiering 
niet tegen een radiator of hete 
apparaten aankomen. Gebruik een 
onbeschadigd verlengsnoer en leg dat 
zo neer dat niemand erover kan 
struikelen. Plak bekabeling die over de 
vloer loopt vast met stevige tape. 
Koppel geen verlengsnoeren aan elkaar.

Kaarsen en gelbranders
Ook kaarsen en gelbranders kunnen een 
woningbrand veroorzaken. Zet kaarsen 
en branders daarom stevig neer, op een 
niet brandbare ondergrond en uit de 
buurt van brandbare voorwerpen als 
servetten, gordijnen, kerstdecoraties en 

de kerstboom. De brandweer adviseert om 
gelbranders helemaal af te laten koelen 
voordat deze worden bijgevuld. Anders kan 
de nieuwe gel ontvlammen door 
restwarmte in de brander.

Bij het bakken van oliebollen komt het nog 
wel eens voor dat de vlam in de pan slaat. 
Door de volgende tips op te volgen wordt 
het risico op ongelukken verkleind. 
Controleer of de buitenkant van de pan 
schoon en vooral vetvrij is. Probeer tijdens 
het bakken het morsen van vet zoveel 
mogelijk te voorkomen. Doe niet te veel 
olie in de pan. De olie gaat bruisen tijdens 
het bakken. Een te volle pan stroomt dan 
over. Loop niet weg bij de pan zonder het 
gas of elektra uit te zetten. Bij te lang 
verhitten gaat de olie branden. Alleen een 
frituurpan met thermostaat is daartegen 
beveiligd. Probeer nooit brandende olie 
met water te blussen, dat is levensgevaarlijk. 
Zorg dat er in de keuken een blusdeken 
aanwezig is.

Zorgeloos de deur uit
Geef inbrekers geen kans: controleer bij het 
verlaten van de woning of alle ramen en 
deuren dicht en op slot zijn. Zet de kerstver-
lichting uit voor vertrek. Mensen die een 
lampje willen laten branden wordt geadvi-
seerd de gewone verlichting te gebruiken. 
Deze verlichting is (brand)veiliger.



De Raad aan het woord

Officiële publicaties         21 december 2022 

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

Ontvangen aanvragen voor een omgevingsvergunning
Zaaknummer Activiteiten Perceel
Z2022-00000156 plaatsen tuinkas  Dobber 25, Obdam
Z2022-00000146 aanleg van 2 dammen  Wogmeer 81A, Hensbroek
Z2022-00000147 realiseren aanbouw  Dorpsweg 36, Oudendijk
Z2022-00000149 plaatsen kunstwerk  AB2039 (langs Orangerie,
   De Goorn
Z2022-00000154 vervangen/plaatsen dakkapel  Dirk Kampstraat 44,
   Scharwoude
Z2022-00000155 aanleg dam  De Burg 1A (thv) KGLO AD 
   2225, De Goorn
Z2022-00000158 aanleggen in/uitrit  Westeinde 286, Berkhout
Z2022-00000162 wijzigen van gebruiksfunctie  Handelskade 1A, Obdam
Z2022-00000178 vervangen van twee bruggen  tussen Kolblei/De Elft en 
   Dwingel/Kantbeugel
   De Goorn
Z2022-00000196 gebruik van parkeerplaatsen t.b.v. opslag Dokter Lohmanstraat 
   23 t/m 109, Obdam
Z2022-00000198 realiseren twee bijgebouwen  De Burg 9, De Goorn
Z2022-00000207 herinrichten van het terrein  Westeinde 356, De Goorn
Z2022-00000217 plaatsen dakkapel en gevelisolatie  West 43, Avenhorn
Z2022-00000204 plaatsen beschoeiing  achter Koperwiek/
   Kramsvogel (KGL02 A 
   2803) Ursem
Deze aanvragen zijn ontvangen, er kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
Zaaknummer Activiteiten Perceel
Z2022-00000017 verbouwen van een woning Haverkampstraat 9, Ursem 
2022-002010 plaatsen van tijdelijke huisvesting Zuid-Spierdijkerweg 42B,
 arbeidsmigranten De Goorn
2022-000355 uitvoeren van werkzaamheden  Hulkerweg, Berkhout 
 in kader van kwaliteitsimpuls 
 de Hulk   
Z2022-00000143 realiseren van een generatiewoning Oosteinde 94, Berkhout
Z2022-00000036 realiseren van een loods Wogmeer 53, Hensbroek
2022-002278 tijdelijk bewonen van een 
 schuur/bijgebouw Grosthuizen 107,  Avenhorn
2022-002205 vervangen van een inrijpoort Bobeldijk 8, Berkhout    
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Ingetrokken omgevingsvergunning
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2021-001724 verbouwen van een woning West 75, Avenhorn
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Huisnummers:
Burgemeester en Wethouders hebben besloten de volgende huisnummers vast te stellen:
D22.010705       23-11-2022         Wogmeer 86B, 1643 NH Spierdijk       (Woonfunctie)
D22.011051       30-11-2022         Wezenweid 29A, 1641LB Spierdijk      (Woonfunctie)
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Aanmelding Kom Binnen Bij 
Bedrijven Dagen gestart

Van 20 tot en met 25 maart 2023 
stellen Westfriese ondernemingen 
hun deuren open voor bezoekers, 
tijdens de Kom Binnen Bij Bedrijven 
Dagen (KBBBD). Een week lang 
krijgen werkzoekenden, buurtbewo-
ners, studenten en andere belang-
stellenden de kans een kijkje te 
nemen bij bedrijven in de regio. 
Ondernemers die willen deelnemen 
aan de KBBBD kunnen zich nu al 
aanmelden. 

Tijdens de Kom Binnen bij Bedrijven 
Dagen (KBBBD) kunnen inwoners van 
Noord-Holland Noord kennismaken 
met bedrijven. Werkzoekenden 
ontdekken zo welke kansen er op de 
arbeidsmarkt bij hen in de buurt zijn. 
Scholieren en studenten zien wat er 
in de regio gebeurt en welke 
carrièremogelijkheden er dicht bij 
huis zijn. En ondernemers kunnen ook 
familie, vrienden of buren hun bedrijf 
laten zien. 

Organisatie promoten
Voor bedrijven is deelname aan de 
KBBBD een manier om de organisatie te 
promoten en in contact te komen met 
potentiële werknemers en (nieuwe) 
klanten. De programma’s variëren per 
bedrijf en bestaan onder andere uit 
presentaties, rondleidingen en 
speeddates. Het projectteam van KBBBD 
biedt hulp bij het opstellen van de 
programma’s, indien gewenst. 

Aanmelden
Via de website www.kbbbd.nl kunnen 
bedrijven zich nu met hun eigen profiel 
en programma registreren. Een bedrijf 
bepaalt zelf welke dag of dagen 
bezoekers welkom zijn. Dat kan een 
uurtje zijn, maar ook een vrije inloop 
gedurende de hele week. Vanaf 1 
februari 2023 kunnen bezoekers zich via 
dezelfde site inschrijven voor een bezoek 
aan een of meerdere bedrijven. 

Info en Agenda
Raadsvergaderingen
De eerstvolgende raadsvergadering vindt plaats op 6 februari 2023. 
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 28 december. 
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 onder-
nemersspreekuur. 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

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


