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Wie verdient  
een Koninklijke 
onderscheiding?
Wilt u iemand voordragen 
voor de Lintjesregen 
van 2020? Dan moet 
uw voorstel vóór 1 juni 
2020 zijn ingediend bij 
de gemeente. Als u een 
voorstel wilt indienen 
adviseren wij u contact op te nemen 
met het bestuurssecretariaat  
via (0229) 54 83 95 of 
bestuurssecretariaat@koggenland.nl. 
Het bestuurssecretariaat kan u 
informatie geven over de procedure en 
beantwoordt graag uw vragen.

Inloopavond Kindcentrum Avenhorn
Op woensdag 22 januari 2020 
organiseren de gemeente en andere 
betrokken partijen een informa-
tieavond over het Kindcentrum in 
Avenhorn. Tijdens deze avond kunt 
u het (definitieve) gebouwontwerp 
voor de scholen, de gymzaal en de 
kinderopvang bekijken. Ook wordt u 
geïnformeerd over de bouwplannen 
voor zowel het Kindcentrum als de 
openbare ruimte rondom het gebouw. 
U bent tussen 19.30 en 21.30 uur 
welkom in het gemeentehuis in  
De Goorn. Aanmelden is niet nodig; de 
deur staat open en koffie en thee staan 
klaar. Voor vragen kunt u  
contact opnemen met Henk Wagenaar 
via h.wagenaar@koggenland.nl  
of (0229) 54 93 39.

Grondwerkers vinden eeuwenoud bord p.3
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Vlnr: wethouder Bijman, sporter van het jaar Dave Kok, burgemeester Franx en vrijwilliger van het jaar Hans Blaauw

Hans Blaauw is vrijwilliger van het jaar
Titel sporter van het jaar  
voor zestienjarige Dave Kok

Spierdijker Hans Blaauw is benoemd tot vrijwilliger van het jaar 2019. 
Hij kreeg die titel uit handen van burgemeester Franx tijdens de 
nieuwjaarsontmoeting op 6 januari. Wethouder Bijman huldigde de jonge 
judoka Dave Kok uit Zuidermeer als sporter van het jaar.

De 55-jarige Blaauw zet zich al zijn hele 
volwassen leven in als vrijwilliger voor diverse 
organisaties. Op zijn achttiende begon hij 
bij voetbalvereniging St. George in Spierdijk, 
waar hij de afgelopen dertien jaar voorzitter 
was. Tijdens de afgelopen jaarvergadering 
heeft hij het stokje overgegeven aan Pascal 
Klaver, die al eerder geprezen werd als jonge 
vrijwilliger in Koggenland. Tijdens de huldiging 
zei burgemeester Franx dat het mede dankzij 
Blaauw was dat de voetbalclub overeind bleef, in 
een periode met weinig leden en vrijwilligers.

Hele eer
In zijn woonplaats Spierdijk was Blaauw in het 
verleden voorzitter van jongerenvereniging 

NKJB en nog steeds zet hij zich in voor activi-
teiten in het dorp. “Het is fijn dat ik daar 
waardering voor krijg,”  zegt Blaauw. De titel 
vrijwilliger van het jaar vindt hij “een hele eer”. 
Al vindt hij het zelf vanzelfsprekend dat hij zich 
inzet als vrijwilliger. “Je hebt mensen nodig om 
verenigingen draaiende te houden, dus als je 
kan helpen doe je dat. Dat heb ik van huis uit 
meegekregen en die boodschap geef ik ook 
door aan mijn kinderen. Zij zetten zich ook in 
voor de vereniging.” 

Sportief talent
De 16-jarige Dave Kok heeft een succesvol 
jaar achter de rug op sportief gebied. Op 25 
mei 2019 haalde de judoka zijn eerste Dan 

(zwarte band). Drie keer per week traint hij in 
Avenhorn, Monnickendam en Oosthuizen.  
Op zondag speelt hij toernooien. En ook op het 
voetbalveld blinkt het sportieve talent uit.  
Bij voetbalvereniging St. George schiet hij als 
spits de bal geregeld tussen de palen. 

Ontzettend fanatiek
Blaauw kent de kersverse sporter van het jaar 
via de Spierdijkse voetbalclub. “Ik ben buiten-
gewoon content dat Dave sporter van het 
jaar is geworden. Hij werkt er keihard voor. 
Als judoka beoefent hij een sport die minder 
populair is. Goed dat er op deze manier 
aandacht is voor zijn sport. Dave is ontzettend 
fanatiek, als judoka én als voetballer. Compli-
menten voor hem, maar ook voor zijn ouders, 
want die maken het mede mogelijk dat hij zo 
veel kan sporten.”

Op maandag 20 januari start in het gemeentehuis 
een nieuwe expositie onder de naam ‘Kunst in 
Ursem’. Op de expositie zijn werken te zien van 
Annegé Riphagen, Cock Witte, Karin van der 
Gaast, Louise Kitselaar, Maria Meester en Willem 
Gesink.

De expositie loopt tot en met vrijdag 13 maart. ‘Kunst in Ursem’ 
wordt op 20 januari om 17.00 uur geopend door wethouder 
Win Bijman. Accordeonist Sjaak Wester verzorgt de muzikale 
omlijsting. U bent van harte welkom. Kijk voor meer informatie 
op www.koggenland.nl/nieuws.



SAMEN OPRUIMEN

VOLG ONS OOK OP FACEBOOK EN INSTAGRAM!

Locatie: Braken 5 in Obdam
werkplaats Schilderwerken de Boer Obdam

Datum: zaterdag 25 en 
zondag 26 januari 2020
Tijd: 12.00 - 16.00 uur

50% KORTINGOP WOON-ACCESSOIRESEN MEUBELEN
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De gemeente Koggenland is de afgelopen 
drie jaar dementievriendelijker geworden. 
Dat blijkt uit de Dementie Monitor, die 
in 2016 en in 2019 is uitgevoerd door 
Netwerk Dementie NHN. De monitor geeft 
inzicht in het niveau van de zorg voor 
mensen met dementie en hun naasten in 
de gemeente.

“Ik ben blij met dit resultaat,” zegt wethouder Win 
Bijman. “Als gemeente hebben we ons de afgelopen 
jaren structureel ingezet voor mensen met dementie 
en hun omgeving, onder andere op het gebied van 
voorlichting en beleid. Die inzet is erkend door 
Stichting Alzheimer, die ons vorig jaar het certificaat 
voor ‘Dementievriendelijke gemeente’ heeft gegeven. 

De hoge score in de Dementie Monitor is een gevolg 
van de constante aandacht die we hebben voor deze 
verschrikkelijke ziekte.”

Mantelzorg essentieel
Dementie staat in de top drie van ziektes die zorgen 
voor het grootste verlies van levenskwaliteit. De 
ziekte treft niet alleen de patiënt, maar heeft ook 
een grote impact op de naaste omgeving. Mensen 
met dementie willen vaak zo lang mogelijk op 
een goede en veilige manier thuis kunnen blijven 
wonen. Naar mate de ziekte vordert wordt dat steeds 
lastiger. Mantelzorg is essentieel, maar kan fysiek en 
emotioneel zwaar zijn. Het beleid van de gemeente 
richt zich daarom op de ondersteuning van de patiënt 
én de mantelzorgers en naasten.

Focus vasthouden
Met de veroudering van de Nederlandse bevolking 
neemt het aantal mensen met dementie de komende 
decennia sterk toe. Daarom is het belangrijk dat de 
gemeente aandacht blíjft besteden aan de patiënten 
en hun naasten, zegt wethouder Bijman. “We hebben 
veel tijd en moeite gestoken in het creëren van een 
dementievriendelijke gemeente. Nu moeten we die 
focus vasthouden.”

Dementievriendelijke gemeente
Koggenland heeft vorig jaar het predicaat Dementie-
vriendelijke gemeente ontvangen. 
Dit betekent dat:
• mensen met dementie zo lang mogelijk kunnen 

blijven meedoen in de samenleving;
• de gemeente begeleiding op maat biedt aan 

mensen met dementie en hun mantelzorgers;
• de kennis van dementie binnen de eigen gemeen-

telijke organisatie is vergroot;
• de kennis van dementie binnen de gemeenschap is 

vergroot.

Koggenland steeds 
dementievriendelijker

Meer informatie over dementie 
Dementie is de naam voor een combinatie van symptomen 
(een syndroom), waarbij de hersenen informatie niet meer 
goed kunnen verwerken. Dementie is een verzamelnaam 
voor ruim vijftig ziektes. De meest voorkomende vorm van 
dementie is de ziekte van Alzheimer. 

Achteruitgang in de hersenen
Bij dementie gaan de zenuwcellen in de hersenen kapot. 
Soms gaan niet de zenuwcellen zelf kapot, maar de verbin-
dingen tussen de cellen. Het is ook mogelijk dat de cellen 
en de verbindingen het niet meer goed doen. Door deze 
afname van cellen functioneren de hersenen steeds minder 
goed. Bij sommige mensen verloopt deze achteruitgang 
heel snel. 

Symptomen
In het beginstadium van de ziekte vallen met name de 
geheugenproblemen op. Later krijgt de persoon met 
dementie problemen met denken en taal. Ook kan hij te 
maken krijgen met veranderingen in karakter en gedrag. 

Behandeling
Er bestaan nog geen geneesmiddelen voor de ziekte van 
Alzheimer en de andere vormen van dementie. Wel zijn 
er medicijnen die de ziekte kunnen vertragen. Over de 
hele wereld wordt onderzoek gedaan naar de oorzaken, 
mogelijke preventie en behandeling van dementie.

Bij graafwerkzaamheden in Berkhout hebben 
medewerkers van de gemeente een interessante 
vondst gedaan.
 
Grondwerkers waren bezig met de aanleg van een extra 
rioolaansluiting om de afvoer van hemelwater in de 
dorpskern van Berkhout te verbeteren. Daarbij stuitten zij op 
de restanten van het eeuwenoude servies van een vroegere 
dorpsbewoner. Navraag 
bij de archeologische 
dienst leert dat een van 
de scherven de spiegel 
(het vlakke deel) is van 
een bord met daarop 
de afbeelding van een 
hond. Het bord heeft een 
diameter gehad van 20 tot 
23 centimeter en dateert 
van circa 1600 – 1650.

Grondwerkers vinden 
eeuwenoud bord

Wethouder Bijman zette de wijkcontactpersonen in het zonnetje met bloemen en een dankwoord

De regio Noord-Holland Noord werkt aan een Regionale 
Energiestrategie (RES). Hierin worden plannen beschreven 
voor het creëren van een duurzame samenleving. Op 
donderdag 30 januari kunnen inwoners van Koggenland 
meepraten over de mogelijkheden voor opwekking van 
duurzame elektriciteit binnen de regio. 

Wethouder Caroline van de Pol: “Vanuit het rijk hebben we de opdracht 
gekregen te bekijken waar zonne- en windenergie mogelijk zijn in 
Westfriesland. Onze windmolens in Oudendijk en langs de Jaagweg leveren 
al veel energie op. Als daar de door de provincie geplande Zonneweide 
bijkomt, dan schiet het wat mij betreft, voor nu, al aardig op in Koggenland. 

Meepraten over verduurzaming

Bedankje voor 
vrijwilligers
Op donderdag 9 januari kwamen de wijkcontactpersonen 
van het vrijwilligersteam bijeen in het gemeentehuis. Zij 
kregen VVV-bonnen uitgereikt die zij zullen verspreiden 
onder de 125 vrijwilligers van de gemeente Koggenland, als 
dank voor hun inzet. Wethouder Bijman sprak de hoop uit 
dat de gemeente in de toekomst gebruik kan blijven maken 
van de kennis en het enthousiasme van de vrijwilligers.

“Er staat ons een enorme vergrijzing te wachten,” zei wethouder Bijman 
tijdens zijn dankwoord. “Daar moeten we op inspelen. Verzorgings-
huizen verdwijnen en komen niet meer terug. Door de toename van het 
aantal ouderen zijn verzorgingshuizen niet meer op te brengen. Nederland 
staat bovenaan in de lijst van landen die het meest uitgeven aan gezond-
heidszorg. Dat kan niet verder worden uitgebreid. Daarom zijn we als 
samenleving gedwongen gebruik te maken van mensen die hulpbehoe-
venden ondersteunen. Jullie zijn een goed voorbeeld van de kracht van 
vrijwilligers. Ik wil jullie hartelijk bedanken.”

Vrijwilligersteam
De gemeente Koggenland heeft een eigen vrijwilligersteam. Dit team biedt 
ondersteuning aan ouderen, chronisch zieken en gehandicapten, die met de 
hulp van vrijwilligers zo lang mogelijk op een plezierige manier zelfstandig 
kunnen blijven wonen. De vrijwilligers bieden hulp bij vervoer, klusjes in en 
om het huis, lichte tuinwerkzaamheden en het halen van boodschappen. 
Daarnaast heeft de gemeente vrijwilligers die sociale ondersteuning geven 
bij bijvoorbeeld eenzaamheid en het leren van de Nederlandse taal.

Op zoek naar een vrijwilliger  
of vrijwilliger worden?
Bent u op zoek naar een vrijwilliger? Neem dan 
contact op met een van de wijkcontactpersonen. 
De contactgegevens vindt u op 
www.koggenland.nl/wijkcontactpersonen. 
Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger of heeft u 
vragen? Neem dan contact op met het Zorgteam  
via (0229) 54 83 70 of zorgteam@koggenland.nl.

Tuinvrijwilligers gevraagd
De gemeente is in het bijzonder op zoek naar vrijwilligers met 
groene vingers, voor hulp bij tuinonderhoud.  
Met name in Avenhorn en De Goorn is een tekort aan  
vrijwilligers die werkzaamheden in de tuin willen verrichten.  
Het gaat bijvoorbeeld om af en toe wat schoffelen,  
grasmaaien en snoeien. Als u aan de slag wilt als tuinvrijwilliger  
kunt u contact opnemen met Anita Bloem via  
a.bloem@koggenland.nl of (0229) 54 83 53.

Ik hoor graag hoe onze inwoners hierover 
denken.” 

De bijeenkomst voor inwoners van de gemeente 
Koggenland vindt plaats op donderdag 30 januari 
van 19.00 tot 22.00 uur in het gemeentehuis. 
 
Voor meer informatie en de mogelijkheid u aan te 
melden mailt u naar energietransitie@koggenland.
nl. Er is een maximum aan het aantal deelnemers, 
waarbij de beschikbare plaatsen worden toegekend 
op volgorde van aanmelding.



Nieuwbouwwoningen zijn, door al zijn moderne isolatietoepassingen, niet meer 
geschikt voor een afvoer naar buiten. Dit is voor de ventilatie van een woning in 
het algemeen en de keuken in het bijzonder wel een uitdaging. De markt heeft 
daar echter een oplossing voor gevonden: plasmafilters. Deze zijn de vervangers 
van de vertrouwde koolstoffilters in uw afzuiging. Een belangrijk voordeel van 
plasmafilters is dat bij juist gebruik hun levensduur vele jaren is. Daarnaast zuiveren 
ze niet alleen de lucht van ‘nare geurtjes’ maar vormen ze ook een barrière voor 
pollen, bacteriën en allergenen. Met de steeds warmere temperaturen in ons land 
vormen plasmafilters zodoende een opening naar veel meer onbezorgd geluk in 
eigen huis voor mensen met bijvoorbeeld hooikoorts.  

Bij de keuze voor welk plasmafilter valt het merk Inventum op. Door de kwaliteit, 
capaciteit en vooral ook het feit dat Inventum plasmafilters ook passen op de 
afzuigkappen van andere merken. 
Overigens zie je het filter niet van buitenaf, want het wordt onzichtbaar wegge-
werkt in de schacht van de afzuigkap of achter uw keukenmeubels. Tegelijkertijd is 
de installatie een eenvoudige: het plasmafilter wordt op de uitlaat van een afzuig-
kap gemonteerd. Ook de werking van de recirculatie is simpel. De kookdampen 
worden eerst gefilterd door het vetfilter en daarna gezuiverd door het plasmafilter. 
Voor de optimale werking van het plasmafilter is het wel noodzakelijk om het 
metalen vetfilter en de afzuigkap te reinigen, het liefst met de hand om verkleuring 
te voorkomen. Wanneer dat niet gebeurt kunnen er vetspetters op het plasmafilter 
terechtkomen wat de werking en de levensduur van dat filter beperkt. Geadviseerd 
wordt om in ieder geval het vetfilter één keer per maand schoon te maken. 

Alleen, voor een goede afzuiging is niet alleen het afzuigingssysteem maar ook 
het luchtkanaal van belang. Ook op dit gebied hebben wij voor u als dealer van 
het Duitse A-merk Naber topkwaliteit in huis. Dat merk is voor het uiterst stabiele 
metalen luchtkanaalsysteem Compair Steel flow twee keer  bekroond. Ten eerste 
vanwege de excellente, aerodynamisch gestuurde en zeer brandveilige luchtaf-
voergeleiding in de keuken en ten tweede vanwege het design.

Edwin Burggraaf en Linda Burggraaf namens

Veel plezier in 
de nieuwe keuken!

Jaagweg 6 Avenhorn 
Tel. 0229-541685
Email: info@kramerkeukens.nl  
Website: www.kramerkeukens.nl

Plasmafilter is dé  
moderne oplossing voor 

luchtzuivering in de keuken

 

 
 

Nieuwsbrief Januari/Februari 2020 
 
Het nieuwe jaar is weer begonnen, een gezellige nieuwjaarsreceptie was de 
aftrap voor 2020. Het bestuur wil de activiteiten onder uw aandacht 
brengen. 
 
Het zangkoor is van start gegaan op 14 januari, het koor komt 1x per twee 
weken bij elkaar in de recreatieruimte, op 28 januari gaat men weer zingen 
om 20.00 uur. Hebt u zin om mee te zingen? U bent van harte welkom. 
 
Yoga is op iedere maandagavond van 18.45 -19.45 en 20.00 – 21.00 uur. 
Koersbal op iedere dinsdagmiddag om 13.30 uur. 
 
Op 26 januari de eerste zondagmiddag activiteit. Kezen, sjoelen, rummikub 
we gaan gezellig de strijd aan met elkaar. Aanvang: 14.00 uur, de entree is 
gratis. Wilt u alleen een kopje koffie/thee drinken, dan kan dat natuurlijk 
ook.  
 
Bingo: op vrijdagmiddag 17 januari, 14 februari, 13 maart, 10 april om 
14.00 uur. 
De kosten voor de middag zijn € 4,00 euro, en u krijgt een kopje koffie of 
thee gratis. 
 
Klaverjassen op vrijdagavond 17 januari, 31 januari, 14 februari, 28 februari 
om 19.30 uur.  
Het inschrijfgeld voor klaverjassen is € 3,50 per avond of € 10,00 voor 4 
avonden.  
 
De koffieochtenden gaan ook gewoon door. Iedere ochtend vanaf half tien is 
er tegen een kleine vergoeding in de recreatiezaal weer koffie- en/of thee 
drinken. 
 
Onze extra activiteiten later in het jaar: 
 
23 februari: film middag met de film De schippers van de Kameleon. 
Aanvang 14.30 uur.  
22 maart: Knutselen of misschien iets moois maken, meer informatie in de 
volgende nieuwsbrief. 
5 mei: Bevrijdingsfeest, 75 jaar bevrijding. 
 
Inlichtingen: 
J. Broers: tel. 06-34 00 79 63 of  T. Hoeksma: tel. 06-21 96 72 18 
Of mail info@verenigingmeerzicht.nl 
 

w
w

w
.lizo.nl

De Veken 108  
1716 KG  Opmeer
Tel.:   0226 - 45 06 80 
Mob.: 06 - 27 22 80 53 
Fax:   0226 - 45 06 95
info@lizo.nl

Meubelspuiterij Opmeer

- keukens

- kasten

- deuren

- kantoormeubilair

- winkelinventaris

voor bedrijf en particulier

Schoffel 4 De Goorn

VERKOOP
SIERBESTRATING

Elke zaterdag open van 9.00 tot 16.00 uur

20% KORTING 
OP HET HELE
ASSORTIMENT 
PLASMAFILTERS 
VAN INVENTUM!

Jaagweg 6, Avenhorn
Tel. 0229-541685
info@kramerkeukens.nl
www.kramerkeukens.nl

Openingstijden: (’s avonds op afspraak)
Maandag: gesloten.
Dinsdag t/m vrijdag: 09:00 tot 17:00 u. 
Zaterdag: 09:00 uur tot 16:00 uur

Nieuwbouwwoningen zijn, door al zijn moderne isolatie-

toepassingen, niet meer geschikt voor een afvoer naar buiten. 

Dit is voor de ventilatie van een woning in het algemeen en de 

keuken in het bijzonder wel een uitdaging. De markt heeft daar 

echter een oplossing voor gevonden: plasmafi lters. Lees er meer 

over in onze column in deze krant of kom naar de winkel

Luchtzuivering 2.0
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Het Koggennieuws neemt iedere editie een 
raadslid onder de loep. Aan de hand van vijf 
vaste vragen en één vraag van een collega-
raadslid kunnen de inwoners van Koggenland 
hun politieke vertegenwoordigers (nog) beter 
leren kennen. In deze editie is Rosalien van Dolder 
(VVD) aan het woord.

Wat was het mooiste moment in uw carrière als 
raadslid?
Het tegenhouden van het zonnepark in Oudendijk 
was voor mij een huzarenstukje. Nuon had zijn 
zinnen gezet op dat stuk grond. De voorbe-
reiding voor het zonnepark was al vergevorderd 
toen ik twee jaar geleden startte als raadslid. Als 
tegenstanders van het zonnepark moesten wij 
het opnemen tegen een grote partij, maar ik was 
ervan overtuigd dat Nuon niet de juiste manier 
had gekozen om een zonnepark te exploiteren. 
Als je als inwoner van Koggenland zo’n park 
in je achtertuin krijgt, moet je er zelf ook van 
profiteren. Dat was bij het plan van Nuon niet 
het geval. Ik heb zelf onderzoek gedaan en een 
onafhankelijke deskundige benaderd die ons heeft 
bijgestaan. Door de juiste onderbouwing konden 
we de aanleg voorkomen.

Het werk van een raadslid gaat niet alleen over 
rozen. Wanneer kon u door de grond zakken?
Er was onlangs een ernstig verkeersongeluk 
op de kruising van De Leet en de Zuid-Spierdij-
kerweg, nadat de verkeerssituatie was gewijzigd. 
Als raadslid vraag ik me op zo’n moment af of 
we de juiste beslissingen hebben genomen. We 
hebben ons vooraf laten adviseren door verkeers-
deskundigen en hun adviezen opgevolgd, maar je 
blijft je toch verantwoordelijk voelen. 

In uw werk als raadslid moet u compromissen 
sluiten en rekening houden met beperkende 
factoren. Wat zou u doen met volledige vrijheid en 
een onbeperkt budget?
Als overtuigd liberaal geloof ik in de kracht van 
onze inwoners. Ik wil hen meer vrijheid geven om 
met elkaar goede dingen te doen. De doe-teams 
zijn een mooi begin. Als mensen zelf hun ideeën 
vormgeven, zoals bijvoorbeeld de aanleg van een 
dorpsbos, geeft dat een gevoel van trots en verant-
woordelijkheid voor hun omgeving. Daar komt bij 
dat inwoners zelf het best weten wat ze willen. 

Zelfs het meest betrokken raadslid is niet op 
de hoogte van het complete wel en wee in de 
gemeente. Welke geheimen heeft Koggenland 
nog voor u?
Ik wil graag weten waar jongeren tussen de  
14 en 20 jaar behoefte aan hebben. Ik ken weinig 
mensen in die leeftijdsgroep. Zelf heb ik kinderen 
van 7 en 9, voor hen is het geweldig om op te 
groeien in Ursem. Maar hoe ervaren pubers het 
leven in de dorpen?

Wat is uw favoriete plek in Koggenland en wat 
betekent deze plek voor u?
Thuis (zie foto, red.). We hebben een prachtig 
uitzicht over de landerijen, waar ik enorm van kan 
genieten. Ik zie er fazanten, spelende hazen en af 
en toe een spierwitte reiger. Ik heb een druk leven: 
ik ben ondernemer, advocaat, raadslid en  
ik werk als vrijwilliger. Maar uiteindelijk is je gezin 
en je thuis het belangrijkst.

Vraag van Rianka te Winkel (Welzijn - 
Koggenland): 
Rosalien is advocaat. Volgens mij zijn de rollen 
van een advocaat en een raadslid erg verschillend. 
Raadsleden drukken zich vaak voorzichtig uit en 
praten in omwegen, advocaten zijn veel directer. 
Wat ik mij afvraag: wat is het verschil tussen 
raadslid en advocaat Rosalien? Hoe verenig je die 
rollen en hoe hou je ze uit elkaar?
Die rollen verschillen niet veel van elkaar. Als 
advocaat behartig ik de belangen van een cliënt 
en als raadslid behartig ik de belangen van 
inwoners. Dat doe ik beide met volle overgave. Ik 
vind dat raadsleden net zo direct moeten zijn als 
advocaten. Inwoners moeten begrijpen waar wij 
het over hebben. Mijn ervaringen als advocaat 
helpen mij in het raadswerk: ik ben gewend 
lange ingewikkelde teksten te lezen en daar de 
kern uit te halen en ik weet hoe je mensen kan 
overtuigen.

In de volgende editie is Jan Wijnker (GBK) 
aan het woord. Welke vraag wilt u aan hem 
voorleggen? 
Jan is lange tijd wethouder geweest in 
Koggenland. Het lijkt mij lastig om die verant-
woordelijkheid over te dragen en vervolgens 
raadslid te worden. Hoe ervaar je dat? Zijn er 
momenten dat je denkt: zat ik daar nu maar als 
wethouder?

Rosalien van Dolder (42) woont in Ursem, 
samen met haar man Gerard Zaalberg (55), 
dochter Eveline (9) en zoon Anthonie (7).  
Ze is advocaat en mede-eigenaar van een 
advocatenkantoor in Heerhugowaard.  
Naast haar werk voor de gemeenteraad is  
ze in haar vrije tijd secretaris van de  
Protestantse Gemeente Koggenland.

Gemeenteraad in beeld
Rosalien van Dolder (VVD)

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.
- E.M. Gaarenstroom Geboren 13-09-1968
- M. van Beijnum Geboren 03-02-1973
Deze personen worden verzocht zo spoedig mogelijk het nieuwe adres door te geven in de (nieuwe) woongemeente. Wanneer wij binnen 4 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 overheids-
voorzieningen 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 drie openbare laadpalen te plaatsen; één op de Buitenhof in De Goorn, één op de Struisgras in De Goorn en één op de 
Dokter Bloemstraat in Spierdijk. 

Dit besluit ter inzage bij de afdeling Wonen en Ondernemen. 
Voor meer informatie over dit besluit verwijzen wij naar de website www.overuwbuurt.overheid.nl. 

Ontvangen aanvragen voor een omgevingsvergunning
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2019-HZ-0570 plaatsen dakkapel Kelderswerf 32, Obdam
2019-HZ-0565 aanleggen gezamenlijke in-uitrit Horstenburgstraat 3-5, Obdam
2019-HZ-0575 plaatsen dakkapel Kathoek 11, Avenhorn
2019-HZ-0576 legaliseren extra brede uitrit De Burg 4, De Goorn
2019-HZ-0578 plaatsen van dakopbouw Grosthuizen 59 B, Avenhorn
2020-HZ-0007 plaatsen victoriaanse kas Stationsweg 4, Scharwoude
2020-HZ-0010 bouwen van een nieuwe paardenstal Slagterslaan 32, Berkhout
2020-HZ-0012 vergroten woonhuis, slopen bijgebouwen Dorpsstraat 207, Obdam
 en tijdelijk plaatsen woonunit  
Deze aanvragen zijn ontvangen, er kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
Zaaknummer  Activiteiten Perceel
2019-HZ-0560 plaatsen dakkapel Henneland 24, Ursem
2019-HZ-0475 bouwen woning Dorpsvaart 7, De Goorn
2019-HZ-0552 aanbouwen veranda Vogelenzang 7, Obdam 
2019-HZ-0501 bouwen nieuw Kindcentrum Buitenroede 12 en 12A, Avenhorn 
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar 

Verleende evenementenvergunningen
De afgelopen periode zijn de volgende vergunningen verleend:
Datum evenement Activiteiten Locatie
22 februari Carnavalsoptocht Ursem Ursem
7-8 augustus  100 van Leeghwater wandeltocht
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar 

Huisnummers:
Burgemeester en Wethouders hebben besloten de volgende huisnummers vast te stellen:
D19.113729 19-12-2019 Dorpsvaart 27, 1648 LZ De Goorn
D19.013732 23-12-2019 Dorpsvaart 7, 1648LZ De Goorn
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar 

Kennisgeving meldingen artikel 8.41 Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van de gemeente Koggenland maken ter uitvoering van de Wet milieubeheer bekend dat op grond van artikel 8.41 van 
deze wet de volgende melding is ontvangen:

Activiteitenbesluit milieubeheer 
•  Lisette Werter Groep, Dorpsstraat 177 (1713HE) te Obdam, het uitbreiden van het  bedrijf met kleefmagneten op de deur van de bufferbewaar-

plaats en de sluitdeur van de bewaarplaats (Vuurwerkbesluit).
•  Mook Machineverhuur B.V., Vlakdissel 7 (1648HJ) te De Goorn, het oprichten van een aannemingsbedrijf voor grondverzet.
•  Mts Bijvoet, Baarsdorpermeer 8 (1652CW) te Zuidermeer, het wijzigen van diersoorten en aantallen binnen het bedrijf.
•  Mts. Koomen, Bobeldijk 139 (1642ND) te Spierdijk, het realiseren van een overkapping boven de opslag van ruwvoer.
•  Ruiter Dakkapellen, Nijverheidsterrein 19 (1645VX) te Ursem, het plaatsen van een sluis t.b.v. warmte in de productie en opslagruimtes.
•  VOF Stal Liza, Slagterlaan 32 (1647CB) te Berkhout, het bouwen van een nieuwe paardenstal en het houden van 40 paarden/pony’s.
 In genoemd Besluit zijn voorschriften gesteld waaraan de daaronder vallende bedrijven moeten voldoen. Deze voorschriften richten zich op de 

bescherming van het milieu. Wij controleren deze bedrijven periodiek op de naleving van deze voorschriften.

Informatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) via telefoonnummer 088-102 1300.

Koggenland vroeger en nu

Tussen 1910 en nu is er veel veranderd aan de Jaagweg in Avenhorn. Van de 
bovengrondse elektriciteitsleiding tot het verschijnen (en weer verdwijnen) 
van de doorvaarveiling op het water.

Jaagweg, Avenhorn omstreeks 1910 Jaagweg, Avenhorn 2014Jaagweg, Avenhorn omstreeks 1930

Foto’s: www.ansichtkaartenberkhout.nl



Overgewicht niet alleen een kwestie van calorieën
De stofwisseling en de hormoonhuishouding zijn erg bepalend
Vaak wordt er wat makkelijk over ge-
daan. “Afvallen is gewoon een kwes-
tie van minder eten en meer bewegen”. 
Vooral door de mensen die zelf niet te 
maken hebben gehad met overgewicht. 
Minder eten is niet makkelijk wanneer 
je vaak honger hebt of veel stress er-
vaart en uren zweten op de sportschool 
is meestal ook niet de oplossing. In de 
praktijk komt hier veel meer bij kijken.

Met name de stofwisseling is erg bepa-
lend, en deze is niet voor iedereen het-
zelfde. Deze wordt grotendeels hor-
monaal aangestuurd en verschillende 
factoren hebben hier invloed op. Hier-
bij kun je denken aan anticonceptiva,  
zwangerschap en de menopauze, maar 
ook slechte eetgewoonten, “moderne” 
voedingsmiddelen, bepaalde medicijnen 
en stoppen met roken. 

Door een hormonale disbalans ontstaat 
er een stofwisselingsprobleem en kun je 
in een vicieuze cirkel belanden. De con-
trole over het hongergevoel wordt dan 
ook steeds minder, en doordat je meer 
of vaker gaat eten, verergert zich het pro-
bleem. 
Het Cure4Life programma brengt het 
lichaam weer in balans.  Het medisch 
team van Cure4Life stelt op basis van 
een uitgebreide vragenlijst, bloed- en 
urineonderzoek een persoonlijk voe-
dingsprogramma samen. De kracht zit 
in de hoeveelheden en combinaties van 

natuurlijke voeding, zonder dieetpillen 
of shakes.  
De begeleiding tijdens het programma 
is erg belangrijk. Er wordt ook aandacht 
besteed aan coaching en emotie-eten. 
Henriëtte Hummel is Cure4Life consu-
lent in Hoorn en begeleidt haar cliënten 
tijdens het hele traject. 
Zij is gewichtsconsulent, orthomolecu-

lair adviseur en therapeut natuurvoe-
ding. Daarbij heeft zij psychosociale me-
dische basiskennis en is specialist op 
gebied van emotie-eten. 

Henriëtte: “Wie het programma correct 
volgt kan een gewichtsverlies verwach-
ten van 5 tot 8 kilo per maand, en zon-
der hongergevoel. Mensen voelen zich 

fitter, energieker en zitten lekkerder in 
hun vel. Tevens heeft het programma 
ook een hele positieve invloed op ge-
relateerde gezondheidsklachten zoals 
hoge bloeddruk, diabetes type 2, maag- 
en darmklachten en ademhalingsproble-
men”.

Tijdens het programma krijg je een goed 
inzicht in welk voedingspatroon voor jou 
werkt. Eenmaal in balans en met behulp 
van “de richtlijnen voor de toekomst” is 
het goed mogelijk om de resultaten te 
behouden. Ook nadat je een gezond ge-
wicht hebt bereikt, vinden er nog na-con-
sulten plaats. 
Het proces begint met een uitgebreide 
intake. Geïnteresseerden kunnen hier-
voor een vrijblijvend informatief consult 
aanvragen van 75 minuten.

Bent u aanvullend verzekerd? Dan 
heeft u mogelijk recht op een (ge-
deeltelijke) vergoeding via uw zorg-
verzekeraar. Informeer naar de mo-
gelijkheden voor vergoedingen bij 
Cure4Life Alkmaar / Hoorn

Voor meer informatie: 
Cure4Life Hoorn
Verlengde Lageweg 19, 
06-23579555
Cure4Life Alkmaar
Jan Ligthartstraat 1, 
06-23579555
www.cure4life.eu

Henriëtte Hummel – Cure4Life Hoorn

Henriëtte Hummel van Cure4Life in Alkmaar: 
“Cure4Life herstelt de hormoonhuishouding dankzij een persoonlijk voedingsprogramma:’

“De oorzaak van overgewicht is vaak een 
verstoorde hormoonhuishouding”

Overgewicht is een groot maat-
schappelijk probleem. Circa 50% 
van alle Nederlanders is te zwaar.
En de gevolgen zijn groot. Over-
gewicht en obesitas lijden in veel 
gevallen tot gezondheidsrisico’s
zoals diabetes type 2, hart- en 
vaatziekten, hoge bloeddruk, ver-
moeidheid en psychische proble-
men. Doordat de zorg steeds duur-
der wordt, raakt het ook nog eens 
ieders portemonnee. Het credo van
Cure4Life: ‘pak de oorzaken van 
overgewicht aan en bestrijd niet 
alleen de symptomen? 

Henriëtte Hummel: “Onderzoek 
wijst uit dat de oorzaak van over
gewicht mede wordt veroorzaakt 
door een verstoorde hormoon
huishouding. Het programma van 
Cure4Life verbetert de disbalans in 
de hormoonhuishouding waardoor 
mensen op een verantwoorde ma
nier hun gezonde gewicht bereiken. 
Hoe? 
Door een individueel voedingspro
gramma dat wordt samengesteld 
door specialisten. Gezonde en 
uitgebalanceerde voeding als me
dicijn. Op basis van een uitgebreide 
medische vragenlijst, bloed, urine 
en mondslijmvliesonderzoek stelt 
het specialistisch team van Cure
4Life een persoonlijk voedingspro
gramma samen:’ Maatwerk dus.

Het persoonlijke voedingspro-
gramma van Cure4Life verbetert 
de hormoonbalans
Hormonen die o.a. een rol spelen 
bij overgewicht, zijn het groei
hormoon, insuline en serotonine. 
Wanneer deze hormonen niet in 
balans zijn, wordt voedsel niet 
omgezet in energie, maar in vet. 
Daarbij wordt het verlangen naar 
ongezond voedsel groter en wordt 
het steeds lastiger om deze vicieu
ze cirkel te doorbreken. Henriëtte: 
“Dat is juist wat met ons persoon
lijke voedingsprogramma wel be
reikt kan worden. Het gevolg is dat 
de meeste mensen niet alleen tot 
een gezond gewicht komen, maar 
ook dat de algehele gezondheid 
verbetert. Klachten verminderen 
of verdwijnen. In veel gevallen kan 
medicatie afgebouwd worden. Vaak 
horen we: ‘ik heb mijn leven weer 
terug!’ Daar doen we het voor. Ons 
streven is, een gezond gewicht en 
een gezond leven voor iedereen.” 

Wat maakt Cure4Life zo succesvol?
Een algemeen dieet voor iedereen 
werkt niet, dat is bekend. Ieder 
mens is uniek en specifiek. Henri
ette: “Door de focus te leggen op de 
individuele situatie en omstandig
heden van de cliënt, zijn we in staat 
om de oorzaken goed in kaart te 
brengen. Dit doen we tijdens een 
eerste gratis intakegesprek:’ Het 

persoonlijke voedingsprogramma 
is dan ook volledig afgestemd op 
het individuele profiel van de cliënt. 
Cure4Life heeft veel kennis en erva
ring op het gebied van overgewicht, 
voeding en gezondheid. Deze unie
ke combinatie wordt ingezet om 
iede re cliënt persoonlijk te bege
leiden naar een passende leefstijl. 
Door kennis en inzicht over te dra
gen, is de cliënt in staat om de juiste 
keuzes te maken voor een gezond 
en gebalanceerd leven. 
Henriëtte: “Wie het programma 
correct volgt kan een gewichtsver
lies verwachten van 5 tot 8 kilo per 
maand, zonder hongergevoel:’ 

Meld je aan voor een gratis consult
Tijdens het gratis consult brengen 
we geheel vrijblijvend de specifie
ke oorzaken van uw overgewicht in 
kaart. We informeren u uitgebreid 
hoe het Cure4Lifeprogramma 
werkt en wat u kunt verwachten. 
Uiteraard is er alle ruimte uw vra
gen te stellen. 

Na dit eerste gratis consult bepaalt 
u samen met uw consulent of het 
Cure4Life pro gramma bij u past. 
“Graag tot ziens in mijn praktijk aan
de Jan Ligthartstraat 1 in Alkmaar.’

Voor meer informatie:
www.cure4life.eu

Mijn naam is Henriëtte Hummel. Sinds 2012 heb ik mijn eigen praktijk in de pro
vincie NoordHolland. Ik begeleid mensen naar een gezond en gelukkig lichaam. 
Naast dat ik gewichtsconsulent ben, ben ik ook therapeut natuurvoeding en or
thomoleculairtherapeut. Wilt u afvallen? En woont u in de omgeving van Almaar? 
Mijn praktijk is aangesloten bij de beroepsvereniging. Daardoor zijn er mogelijk
heden tot vergoeding via de zorgverzereraar.

Henriëtte Hummel
Cure4Life Center Alkmaar

Tandheelkundig Centrum Obdam - Dorpsstraat  82 - Obdam
T 0226-870020 - info@thc-obdam.nl - www.thc-obdam.nl

Wij nemen weer  
nieuwe patiënten aan!

Onze moderne praktijk is voorzien van alle technieken  
om een behandeling bij de tandarts  

zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Komt u gerust eens langs of bel ons op,u bent van harte welkom. 

Maandag,
woensdag,
donderdag,
en vrijdag

van 8.15 - 16.30 uur

Dinsdag
van 8.00 - 21.00 uur

Nu ook op dinsdagochtend open
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Raadsvergaderingen
Alle vergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis. U kunt de vergaderingen live volgen 
of later terugkijken op raad.koggenland.nl. Hier vindt u de agenda met onderwerpen, de 
stukken van de vergaderingen en ook de actuele tijdstippen.

 3 februari 2020  Hoorzitting en het Gesprek, het Debat en het Besluit

Wilt u meepraten of input geven tijdens het Gesprek? U bent van harte welkom. Meldt u 
van te voren aan bij de griffie. Heeft u zelf een onderwerp waar de raad over gaat en wilt u 
daar met de raad over in gesprek, neem dan contact op met de griffie via (0229) 54 84 00 of 
griffie@koggenland.nl. De gegevens van de raadsleden vindt u op raad.koggenland.nl.

Welstand
De komende vergaderingen van de Welstandscommissie zijn op 23 januari en op 6 februari 
2020. De vergaderingen zijn openbaar. Voor meer informatie en de aanvangstijden kunt u 
contact opnemen met Michel Haakman van de afdeling Wonen & Ondernemen, telefoon 
(0229) 54 84 49.

Adviesraad Sociaal Domein
De eerstvolgende vergadering is op maandag 3 februari 2020 om 19:00 uur en is openbaar. 
Meer informatie over de Adviesraad Sociaal Domein vindt u op  
www.koggenland.nl/adviesraad.

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.

Collecte 
 19 t/m 25 januari 2020  Vrije periode
 26 januari t/m 1 februari 2020  Hersenstichting

Expositie gemeentehuis 
 20 januari t/m 13 maart 2020  Expositie Kunst in Ursem; 

    Annegé Riphagen, Cock Witte, 
    Karin van der Gaast, Louise Kitselaar, 
    Maria Meester en Willem Gesink

Een afspraak met de burgemeester of wethouders telefoon (0229) 54 83 95
Wilt u een afspraak met burgemeester Jan Franx, wethouder Win Bijman of 
Wethouder Caroline van de Pol? Neem dan contact op met het cluster 
Bestuursondersteuning, via bestuurssecretariaat@koggenland.nl.

Zorgteam Koggenland  telefoon (0229) 54 83 70
Voor al uw vragen over algemeen maatschappelijk werk, minimavoorzieningen, 
schuldhulpverlening, ouderenvoorzieningen, jeugd en gezin en meer: mail naar 
zorgteam@koggenland.nl of kijk op www.koggenland.nl/zorgteam.  

Meldpunt Koggenland  telefoon (0229) 54 83 00
Voor al uw meldingen over bijvoorbeeld openbare verlichting, wegen, trottoirs, openbaar 
groen, maar ook drank- en drugsoverlast en vandalisme en storingen aan de huurwoning, 
gehuurd via het Woningbedrijf. Telefonisch 24 uur per dag bereikbaar, ook in het weekend. 
Een melding maken kan ook online via www.koggenland.nl/meldpunt. 

Storingen drukriolering  telefoon (0229) 54 34 34

HVC inzamelingen  telefoon (0800) 0700

Gemeentehuis Koggenland  telefoon (0229) 54 84 00
Middenhof 2, 1648 JG De Goorn, Postbus 21, 1633 ZG Avenhorn  
E-mail info@koggenland.nl 
Website www.koggenland.nl 

www.twitter.com/koggenland    www.facebook.com/koggenland

Afspraak maken en telefonische bereikbaarheid
Wij werken alleen op afspraak, ook voor het loket Burgerzaken. 
Zo voorkomen we wachttijden en kunnen wij u beter helpen. 
Maak een afspraak via www.koggenland.nl/afspraak of bel (0229) 54 84 00. 
Een afspraak maken kan binnen onderstaande tijden: 

 Maandag  09:00 - 19:00 uur   Dinsdag 09:00 - 16:30 uur
 Woensdag  09:00 - 16:30 uur   Donderdag 09:00 - 19:00 uur
 Vrijdag 09:00 - 12:00 uur

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

Zebrapad: wanneer wel 
en wanneer niet?
De gemeente krijgt geregeld het 
verzoek een zebrapad aan te leggen, 
om voetgangers te helpen bij het 
veilig oversteken van een weg. Een 
zebrapad verhoogt echter niet altijd 
de veiligheid.

Schijnveiligheid
Op een zebrapad moeten automobilisten 
voorrang verlenen aan voetgangers en 
bestuurders van gehandicaptenvoertuigen. In 
de praktijk gebeurt dit helaas niet altijd. Dan 
biedt een zebrapad alleen schijnveiligheid. 
Er gebeuren op zebrapaden veel ongevallen, 
doordat voetgangers voorrang verwachten 
maar niet krijgen. Met name op plekken 
waar weinig voetgangers oversteken, blijken 
automobilisten minder vaak geneigd voorrang 
te verlenen.

De criteria
De gemeente is daarom terughoudend met het 
aanleggen van zebrapaden. Aanvragen voor 

zebrapaden worden getoetst aan een aantal 
criteria: het aantal overstekende voetgangers 
(meer dan 110 per dag), het aantal passerende 
motorvoertuigen (meer dan 4000 per dag) en 
de snelheid van de voertuigen (door 85% van 
de voertuigen mag niet harder dan 50km/uur 
gereden worden). Uiteindelijk raadpleegt de 
gemeente de verkeersadviseur van de politie 
voor advies. De verkeersadviseur geeft aan of 
een zebrapad raadzaam is. De gemeente volgt 
dit advies bij het maken van de beslissing wel 
of geen zebrapad aan te leggen.

Maak nog makkelijker  
melding openbare ruimte
Een gat in de weg, een kapotte lantaarnpaal of een omgevallen boom?  
Vanaf 21 januari kunnen inwoners het eenvoudig melden via Fixi.

Voorheen werden meldingen over de 
openbare ruimte gedaan via een online 
formulier. Met het gebruik van Fixi en de 
bijbehorende app is een melding doen nog 
makkelijker. Zaken die al zijn gemeld zijn te 
zien op een kaart, evenals recent afgehandelde 
meldingen. Zo kan de gebruiker van Fixi direct 
zien of er al een melding is gemaakt van het 
onderwerp dat hij wil melden en wat de  
status is.

Locatie aangeven via Google Maps
In veel gevallen is het niet meer nodig een 
volledige omschrijving van het onderwerp te 
geven, door de mogelijkheid foto’s van het 
onderwerp toe te voegen aan de melding.  

De exacte locatie waar een melding betrekking 
op heeft kan eenvoudig worden aangegeven 
via Google Maps. Hierdoor kan ook een plek 
op een minder makkelijk te omschrijven locatie 
goed worden aangegeven. Dat zorgt er voor 
dat een melding snel opgepakt kan worden.

App
In het nieuwe systeem kunnen meldingen 
over de openbare ruimte ook eenvoudig 
worden gedaan via de app van Fixi. Deze 
is te downloaden in de app-store van de 
smartphone. Het aanmaken van een account 
kan het contact met de gemeente nog verder 
vergemakkelijken. Ga voor meer informatie 
over Fixi naar www.fixi.nl.

Energiezuinige 
hofwoningen Ursem

Op dit moment worden er 
twaalf huurwoningen en vier 
koopappartementen gerealiseerd 
op het voormalige terrein van de 
Bavoschool aan de Noorddijkerweg 
in Ursem. Half juni 2020 verwacht 
de gemeente deze woningen op 
te leveren en voor verhuur aan te 
bieden. 

De woningen worden zeer duurzaam. Naast 
een uitstekende isolatie maken zonnepanelen, 
een warmtepomp en lage-temperatuur-
vloerverwarming het mogelijk om zeer energie-
zuinig te wonen. De woningen worden niet 
aangesloten op het gasnet.

Jong en oud
De woningen zijn levensloopbestendig en 
geschikt voor jong en oud. Alle woningen 
hebben toegang tot een gemeenschappelijke 

tuin en de minimale bewoning van al deze 
woningen is twee personen. 
Er zijn verschillende type woningen: 
-  acht woningen met een slaapkamer en 

sanitair beneden en een extra woonruimte 
met vide; 

-  twee geheel gelijkvloerse benedenwo-
ningen;

-  twee gelijkvloerse woningen op de eerste 
verdieping met een zolder die te bereiken is 
met een vlizotrap. 

Interesse?
Wilt u in aanmerking komen voor één van 
de twaalf huurwoningen? Dan kunt u vanaf 
eind januari reageren via www.woonmatch-
westfriesland.nl. Voorwaarde is dat u bij 
Woonmatch Westfriesland staat ingeschreven 
als woningzoekende. De vier koopapparte-
menten zijn reeds verkocht.




