
Eerste vaccinatie in de regio p. 2

Editie 2   21 januari 2021

Gemeente waarschuwt voor 
tussenpartijen die ‘helpen’ 
bij aanvragen   p. 3

Vrijwilliger van het jaar
Vragen over de coronavaccinatie p. 2

Gerrit Bakkum is door de gemeente uit-
geroepen tot Vrijwilliger van het jaar 
2020. Dat maakte burgemeester Moni-
que Bonsen op 11 januari bekend in een 
videogesprek met de winnaar. De titel 
van Sporter van het jaar ging naar Anita 
Smit-Groot. Vince Sprenkeling en Mathijs 
Mol wonnen de Aanmoedigingsprijs 
voor jongeren. Alle vier de winnaars ko-
men uit Obdam.  

“Het was een totale verrassing,” zegt 
Gerrit Bakkum over het winnen van de 
eretitel. “Ik krijg veel reacties van men-
sen die vinden dat ik het heb verdiend. 
Dat is mooi om te horen.” Met zijn enor-
me waslijst aan vrijwilligersactiviteiten 
leek het bijna een kwestie van tijd voor-
dat de 75-jarige Bakkum zou worden uit-
geroepen tot Vrijwilliger van het jaar. Zo 
is hij onder meer betrokken bij de avond-
vierdaagse, het huttendorp, het senio-
rendiner in de Horstenburgh, het repair-
café, de avondwake- en uitvaartgroep, 
de wielerronde en bij de buurtbus als 
chauffeur.

Mensen verwennen
Bakkum: “Ik hou ervan om mensen te 
verwennen. En ik krijg er veel voor terug: 
mensen zijn dankbaar.” In zijn omgeving 
kent iedereen de behulpzame Obdam-
mer. “Als ik ergens een klusje kan doen, 
dan help ik graag. Dat zorgt ook altijd 
voor gezelligheid. En ik krijg aan het eind 
van het jaar zeker acht kerstpakketten.” 

Burgemeester Bonsen roemt de belange-
loze inzet van Bakkum en andere vrijwil-
ligers: “Deze mensen zijn enorm waarde-
vol. Aandacht voor elkaar hebben kan 
voor mensen het verschil maken, zeker in 

deze moeilijke periode. Ik kijk uit naar 
het moment dat ik, op een veilige ma-
nier, de onderscheidingen kan overhandi-
gen en hen persoonlijk kan ontmoeten.”

Sporter van het jaar
Sporter van het jaar Anita Smit-Groot 
won de prijs voor haar deelname aan de 
Winter World Masters Games (WWMG), 
’s werelds grootste wintersportfestival 
voor sporters van 30 jaar en ouder in het 
Oostenrijkse Innsbruck. Daar behaalde de 
schaatser uit Obdam een bronzen me-
daille. 

Aanmoedigingsprijs jongeren
Vince Sprenkeling en Mathijs Mol uit Ob-
dam waren in 2018 kinderpostzegels aan 
het verkopen toen zij aanbelden bij een 
oudere dame. Die wilde liever geen post-
zegels kopen. Ze vroeg aan de jongens of 
zij misschien wekelijks een paar bood-
schappen voor haar wilden halen. Dat 
hebben Vince en Mathijs elke week voor 
haar gedaan, totdat de dame eind vorig 
jaar overleed. “Het is een compliment en 
blijk van waardering waard dat zij als 
jonge mannen hebben gezien dat een 
ander hulp nodig heeft en dat ze die 
hulp ook hebben gegeven,” zegt burge-
meester Bonsen in een reactie.

Positieve start
Het jaar is al weer even onderweg. De 
eerste weken na de rustige periode rond 
de feestdagen, pakken de meeste men-
sen de draad weer op. Ik moet u zeggen 
dat dit ook wel weer lekker is. Handen 
uit de mouwen en aan de slag met de 
plannen voor het nieuwe jaar. Natuurlijk 
heb ik ook goede voornemens gemaakt: 
meer naar buiten, meer sporten en aan-
dacht voor gezonde voeding. Onze 
woonomgeving biedt gelukkig voldoen-
de mogelijkheden om mijn stappen-doel-
stelling te behalen. Via Facebook kreeg 
ik leuke tips voor wandelroutes. Dank 
daarvoor. Komende week pak ik de fiets 
om bij de vele kraampjes lokale gezonde 
producten te kopen. Ook daarvoor zijn 
tips welkom.

Deze week begon heel feestelijk. Op 
maandag heb ik via een beeldbelverbin-
ding de heer Gerrit Bakkum uit Obdam 
mogen vertellen dat hij is verkozen tot 

vrijwilliger van het jaar. Met zijn tomeloze 
vrijwillige inzet voor de gemeenschap (zie 
artikel hierboven, red.) heeft hij deze prijs 
meer dan verdiend. De gemeente Kog-
genland kent ook de goede gewoonte om 
een aanmoedigingsprijs toe te kennen 
aan jonge vrijwilligers. Ik belde met de 
winnaars Vince Sprenkeling en Mathijs 
Mol, die lange tijd wekelijks boodschap-
pen deden voor een dorpsgenoot op leef-
tijd. Wat een mooi voorbeeld zijn deze 
jongens voor hun leeftijdsgenoten. Met 
trots belde ik tot slot met onze schaatshel-
din Anita Smit om haar te vertellen dat zij 
Sporter van het jaar is geworden.  Al met 
al was deze middag een hele mooie, posi-
tieve start van mijn werkweek.

Ook de start van het vaccinatieprogram-
ma zorgde voor perspectief in deze moei-
lijke tijd. Maar we zijn er nog niet. De be-
richten van het RIVM laten zien dat het 
einde van de coronacrisis voorlopig niet in 

Vince Sprenkeling en Mathijs Mol uit Obdam wonnen de aanmoedigingsprijs. Zij haalden 

elke week boodschappen voor een oudere dame, die de jongens om hulp had gevraagd. 

zicht is. Het strikt opvolgen van de maat-
regelen blijft daarom van levensbelang. 
Laten we er intussen het beste van ma-
ken. Een mooi voorbeeld van wat wel kan 
is de digitale escaperoom die de jonge-
renwerkers van de gemeente hebben ge-
organiseerd in de kerstvakantie. Maar 
liefst veertig teams deden hieraan mee. 
Voor herhaling vatbaar, lijkt mij. 

Deze week wordt terecht veel gesproken 
over de combinatie van thuiswerken en 
thuisonderwijs. Ik hoop dat het u lukt om 
deze ingewikkelde combinatie  vol te hou-
den. En dat u, als het nodig is, de weg 
naar ondersteuning  weet te vinden. In ie-
der geval staan de medewerkers van het 
Zorgteam van de gemeente ook in deze 
tijd voor u klaar.  

Ik hoor graag wat u bezighoudt. 
Dat kan per e-mail: 
burgemeester@koggenland.nl.

afvalbrengstation 
Hoorn is ook ‘s avonds 
en op zondag open!
 
op maandag t/m vrijdag van 17 - 21 uur 
en zondag van 12 - 17 uur zijn er geen 
medewerkers aanwezig. Je kunt dan 
alleen puin, grond, bomen, planten en 
struiken inleveren.

Adres: Factorij 29a, Zwaag.

hvcgroep.nl
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Tinda Kuijper - van der Roest 
(Welzijn Koggenland) Vragen over veiligheid coronavaccinatie

In iedere editie van het Koggen-
nieuws deelt een raadslid een 
persoonlijke visie of mening met de 
inwoners van de gemeente Koggen-
land. Deze standpunten of meningen 
komen niet noodzakelijkerwijs over-
een met die van de gemeenteraad, 
het college of de ambtelijke organi-
satie van de gemeente Koggenland.   

Lokale rijkdom 

Meer dan ooit beseffen we in deze 
“coronatijd” dat we veel rijkdom dicht-
bij in onze omgeving hebben. Wat is 
dan de rijkdom die ik bedoel, zult u nu 
denken. 

Ruimte, groen en veel lokale onderne-
mers die de (h)eerlijkste producten 
aanbieden. Als u een rondje rijdt met 
de auto of fiets zult u verrast worden 
door het grote aanbod. Via social me-
dia kunt u vooraf een kijkje nemen om 
gericht uit te komen bij de lokale 
kraampjes. U zult ervaren dat er veel 
met liefde is geteeld en/of verwerkt. 

‘n Appeltje, ‘n eitje, een zak aardap-
pels, seizoensgroenten, loeigoeie zui-
vel, bloemen in alle kleuren, prachtige 
handgemaakte kaarten of een pot 
huisgemaakte jam. Kersvers én voor 
een redelijke prijs: voor zowel produ-
cent als klant is dit een overduidelijke 
win-winsituatie. Het brengt mensen in 
beweging; naar buiten voor frisse lucht 
en een puur product, zonder transport-
beweging op ons bord. Dat is een zeer 
prettige bijkomstigheid in een tijd dat 
het stikstofgehalte naar beneden 
moet. 

Uiteraard kunt u kosteloos genieten 
van de ruimte in de prachtige groene 
omgeving binnen Koggenland en daar-
buiten. Nog meer rijkdom! In dit sei-
zoen is de natuur natuurlijk niet heel 
groen maar een wintersilhouet van de 
vele bomen en planten met wellicht 
wat vorst of een laagje sneeuw kan 
ook prachtige plaatjes opleveren. 

Kortom, geniet van wat je ziet, ervaar 
de frisse lucht en het mooie open ka-
rakter van Koggenland. De gemeente 
waar ik me graag voor inzet. RIJKDOM!

Is het coronavaccin veilig? Zijn er bijwer-
kingen? Kan ik na de vaccinatie alsnog 
corona krijgen? Lees hier de antwoorden 
op veel gestelde vragen over de veilig-
heid en betrouwbaarheid van het coro-
navirus.  

Veiligheid
Voor coronavaccins gelden dezelfde stren-
ge eisen als voor andere vaccins. Het vac-
cin moet veilig en betrouwbaar zijn en 
goed werken. Daar oordeelt het Europees 
Geneesmiddelen Agentschap (EMA) over 
samen met het College ter Beoordeling 
van Geneesmiddelen (CBG). Ook nadat 
vaccins zijn goedgekeurd, worden ze in de 
gaten gehouden. Er komt een Europees 
bewakingssysteem om de veiligheid van 
vaccins in de gaten te houden.

Bijwerkingen
De coronavaccins zijn getest op tiendui-
zenden mensen. Sommige mensen heb-
ben een paar dagen last van spierpijn of 
koorts. Dat gebeurt vaker bij vaccinaties. 
Het kan ook zijn dat er onbekende bijwer-
kingen optreden bij het coronavaccin. 
Maar die kans is heel klein.

Een veel gestelde vraag is: hoe kan het dat 
de ontwikkeling van de coronavaccins zo 
snel gaat? Dat heeft een paar redenen: 
Wereldwijd werken meerdere bedrijven 
aan verschillende coronavaccins. Tegelij-
kertijd delen zij hun kennis. Ook wordt er 

tijd bespaard doordat veel onderzoeken 
gelijktijdig plaatsvinden. En niet na elkaar. 
Tot slot kan de ontwikkeling worden ver-
sneld doordat onafhankelijke medicijnau-
toriteiten extra mensen inzetten. Ook be-
oordelen zij tussentijdse resultaten.

95% bescherming
Als iemand gevaccineerd is, is de kans 
groot dat hij niet (of minder) ziek wordt 
na besmetting met corona. Uit de eerste 
onderzoeken blijkt dat het vaccin van 
BioNTech/Pfizer de kans op COVID-19 met 
95% verlaagt. Dit vaccin is op 21 december 
goedgekeurd voor Nederland door het Eu-
ropees Geneesmiddelen Agentschap 
(EMA). Andere coronavaccins zeggen tot 
90% bescherming te bieden.

Er zijn twee vaccinaties met een tussen-
poos van 21 dagen nodig voor een goede 
bescherming tegen corona. Tussen de eer-
ste en tweede vaccinatie is de afweer nog 
niet voldoende en kunnen mensen nog co-
rona krijgen. Het blijft daarom altijd be-
langrijk om je te laten testen wanneer je 
klachten krijgt die passen bij corona. En 
om de maatregelen en adviezen op te vol-
gen.

Ook na de tweede vaccinatie is besmetting 
niet volledig uitgesloten. Zeven dagen na 
de tweede vaccinatie is ruim 90% van de 
mensen beschermd tegen corona. Ook 
mensen die twee keer gevaccineerd zijn, 

kunnen dus nog corona krijgen. Maar de 
kans is wel klein en het ziekteverloop is 
dan meestal minder ernstig. Het blijft 
daarom altijd belangrijk om je te laten tes-
ten wanneer je klachten krijgt die passen 
bij corona.

Nieuwe mutatie
Werkt het vaccin ook als er een nieuwe 
mutatie van het coronavirus komt? Ja, dan 
werkt het vaccin nog steeds. Het is nor-
maal dat het virus verandert. Dit betekent 
niet meteen dat het vaccin niet meer 
werkzaam is, omdat het om kleine veran-
deringen gaat in het virus. Op dit moment 
zijn er geen aanwijzingen dat de vaccina-
tie niet beschermt tegen de nieuwe muta-
ties van het coronavirus, zoals de nieuwe 
Britse variant. Wereldwijd houden landen 
goed in de gaten of de vaccinatie ook be-
schermt tegen nieuwe virusmutaties.

Meer vragen
Kijk voor meer vragen en antwoorden op 
www.rijksoverheid.nl/corona.

Vaccineren in 
regio gestart
Vrijdag 15 januari kreeg verpleegkun-
dige Sandra Schilder als eerste in de 
regio Noord-Holland Noord een coro-
navaccinatie toegediend. Schilder 
werkt in Omringlocatie De Berkenhof 
in Berkhout. Zij kreeg de eerste prik 
op de speciaal gerealiseerde vaccina-
tielocatie op het evenemententerrein 
aan de Olympiaweg in Alkmaar.
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GGD / huisarts

Werkgever

Lokale diensten  
publieke gezondheid

Instellingsarts

GGD

Huisarts

Medewerkers verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen 
269.000

Medewerkers gehandicaptenzorg 
178.000

Medewerkers wijkverpleging en Wmo
166.000

Intramurale GGZ-cliënten
60.000

Bewoners verpleeghuizen en mensen met een  
verstandelijke beperking in een instelling
155.000

Bewoners verpleeghuizen en mensen met een  
verstandelijke beperking in een instelling
77.000

Thuiswonenden ouder dan 75 jaar en niet mobiele thuiswonenden van 60-75 jaar
1.300.000

 Mensen van 18-60 jaar met een medische indicatie
1.800.000

Mensen van 18-60 jaar (zonder medische indicatie) 
7.100.000

Alle overige zorgmedewerkers

Inwoners St. Eustatius en Saba, alle bevolkingsgroepen – 4.000

Inwoners (overige) BES en CAS eilanden van 18 - 60 jaar – 235.000

Medewerkers  
acute zorg
30.000

Zorgmedewerkers 
intramurale GGZ 
25.000

Thuiswonenden van 60 -75 jaar
3.000.000 

Vaccins

BioNTech/Pfizer 7,4 11,4 12,2

1,8 3,1 6,2

14,9 30,8 41,1

Moderna

AstraZeneca, CureVac, Janssen of Sanofi

Cumulatieve geplande levering 
vaccins per kwartaal (x 1mln)

2,9

0,4

5,1

Vaccinatiestrategie

Zorgmedewerkers BES en CAS eilanden – 7.000

Inwoners (overige) BES en CAS eilanden ouder dan 60 jaar – 75.000

Deze afbeelding is gebaseerd op de vaccinatiestrategie. De daadwerkelijke planning van vaccina-
tie is afhankelijk van o.a. goedkeuring, werking, levering en distributie van de vaccins.  En van de 
vaccinatiebereidheid van mensen. Het moment van de start van de vaccinatie van een (nieuwe) 

groep en het moment waarop een groep gevaccineerd is staat daarom niet vast in de tijd. Op 
basis van ontwikkelingen en adviezen kan ook veranderen welke groep welk vaccin krijgt. 
Vaccinerende zorgmedewerkers mogen zichzelf inenten met het vaccin dat ze toedienen.



Raadsvergaderingen
De eerstvolgende raadsvergadering is op 1 februari 2021. De vergadering is online 
te volgen via raad.koggenland.nl.

Welstand
De komende (online) vergadering van de Welstandscommissie vindt plaats op 28 
januari. 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 
vragen? Iedere woensdag tussen 9.00 en 10.00 uur kunt u terecht bij het online 
ondernemersspreekuur. U kunt zich hiervoor aanmelden via 
www.koggenland.nl/ondernemen.

Collecte      
17 t/m 23 januari 2021     vrije periode
 24 t/m 30 januari 2021     vrije periode
 31 januari t/m 6 februari 2021    Hersenstichting

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 openbare verlichting, wegen, trottoirs, openbaar 
groen, drank- en drugsoverlast en vandalisme. Telefonisch 24 uur per dag bereik-
baar, ook in het weekend. Een melding maken kan ook via www.koggenland.nl/
meldpunt. Voor het melden van een storingen aan huurwoningen van het 
Woningbedrijf kunt u terecht op www.woningbedrijfkoggenland.nl 

Storingen drukriolering   telefoon (0229) 54 34 34

HVC inzamelingen    telefoon (0800) 0700

Gemeentehuis Koggenland
Middenhof 2, 1648 JG De Goorn www.koggenland.nl
Postbus 21, 1633 ZG Avenhorn  www.twitter.com/koggenland
Telefoon (0229) 54 84 00   www.facebook.com/koggenland
E-Mail info@koggenland.nl 
 
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 – 16:30 uur
Dinsdag  09:00 - 16:30 uur
Woensdag  09:00 - 16:30 uur
Donderdag  09:00 - 16:30 uur
Vrijdag  09:00 - 12:00 uur

Info en Agenda

Meerdere inwoners van de gemeente Koggenland zijn opgelicht door websites die 
hulp bieden bij het indienen van aanvragen bij de gemeente. Inwoners die een aan-
vraag laten doen door zo’n tussenpartij betalen vaak fors meer geld. De gemeente 
adviseert aanvragen altijd rechtstreeks bij de gemeente in te dienen. Dit is voordeli-
ger, sneller en veiliger. 

Websites en online loketten vragen geld voor het maken van een afspraak bij de ge-
meente of ze rekenen een hoger tarief voor een uittreksel of akte. Dat is zonde. Een 
afspraak maken bij de gemeente is altijd gratis en inwoners kunnen een uittreksel 
eenvoudig zelf aanvragen. 

Dertig euro duurder
Voor de aanvraag van een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) betalen in-
woners via de website van de gemeente e 6,10. De gemeente heeft de laatste tijd 
ook aanvragen ontvangen via een tussenpartij. De mensen die het via een tussenpar-
tij aanvragen, betalen ruim dertig euro meer en de aanvraag duurt langer.

Niet alleen is het goedkoper en sneller om zelf zaken te regelen bij de gemeente, het 
is ook veiliger. Commerciële tussenpartijen vragen om gevoelige persoonlijke infor-
matie voor een afspraak of aanvraag. Het is niet bekend wat ze hier verder mee 
doen.

Grijs gebied
De tussenpartijen opereren in een juridisch grijs gebied. Hierdoor is het nog niet mo-
gelijk om deze activiteiten strafbaar te stellen. Op dit moment kunnen gemeenten 
hun inwoners alleen waarschuwen om niet in zee te gaan met tussenpartijen. 

Officiële publicaties 21 januari 2021

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

Ontvangen aanvragen voor een omgevingsvergunning
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2020-HZ-0674 bouwen van een huis en aanleggen  Dorpsweg12, Oudendijk
 van een nieuwe inrit  
2020-HZ-0676 bouwen van een woning Gouwstraat 2, Spierdijk
2020-HZ-0677 realiseren van inpandige huisvesting Julianastraat 21 A, Avenhorn
 voor 16 arbeidsmigranten      
2020-HZ-0678 bouwen van een recreatiewoning Kerkweg 9a, nr. 440, 
  Hensbroek
2021-HZ-0005 wijzigen schuurgevel De Goorn 44, De Goorn
2021-HZ-0008 plaatsen beschoeiing Noorddijkerweg 33A, Ursem
2021-HZ-0006 realiseren in-/uitrit Noorddijkerweg 66B, Ursem
2021-HZ-0010 vervangen van kozijnen aan  Alver 28, Avenhorn
 voorzijde woning   
Deze aanvragen zijn ontvangen, er kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend.

Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide voorbereidingsprocedure) 
Zaaknummer  Activiteiten Perceel
2020-HZ-0588 oprichten van een woning en  Dubbelspoor 3, Obdam
 aanleggen/veranderen uitrit     
2020-HZ-0587 wijzigen van bestemming Dorpsstraat 39, Obdam
2020-HZ-0648 realiseren van een opbouw op  Dirk Kampstraat 26,
 bestaande aanbouw Scharwoude 
2020-HZ-0608 plaatsen van dakopbouw op  Veldbeemd 10, De Goorn
 bestaande garage  
2020-HZ-0616 wijzigen van bestemming van  Dorpsstraat 81 te Obdam
 bedrijf naar wonen 
2020-HZ-0642 slopen van de vloer Grosthuizen 54 te Avenhorn
2020-HZ-0522 realiseren generatie woning Westeinde 272, Berkhout
2020-HZ-0458 vernieuwen dak en vergroten  Grosthuizen 119, Avenhorn
 dakkapel   
2020-HZ-0562 realiseren van diverse gevel- Oosteinde 132 A, Berkhout
 wijzigingen en twee appartementen   
 in een bestaand winkelpand 
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Ruimtelijke plannen
Onderstaande plannen zijn in procedure gegaan. Dit is gepubliceerd in het Gemeente-
blad of de Staatscourant via www.overheid.nl of www.officielebekendmakingen.nl. 
De bezwaartermijn is gebaseerd op de data waarop de digitale publicaties verschijnen 
en dus niet op de datum dat deze krant verschijnt. Kennisname in Koggennieuws is 
een extra service. De plannen zijn digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.
nl en www.koggenland.nl/ruimtelijkeplannen onder de kop ‘in procedure’

Naam/IMRO-nummer Adres / Plaats Omschrijving Status Ter inzage 
Ontwerp wijzigingsplan  Zomerdijk 13 1 extra woning ontwerp 04-01-2021
Zomerdijk 13/NL.IMRO. Oudendijk na sanering  t/m
1598.WPLGZomerdijk13  bedrijfsgebouwen  15-02-2021
-on01     

Gemeente waarschuwt voor tussenpartijen die ‘helpen’ bij aanvragen

Ook voor het maken van afspraken geldt dat u dit altijd het beste zelf kunt doen, via 
www.koggenland.nl/afspraak. Heeft u geen internet? Dan kunt u altijd bellen naar 
(0229) 54 84 00.

Via www.koggenland.nl kunnen inwoners eenvoudig een afspraak maken met de gemeente 

of een aanvraag indienen. Mensen die geen internet hebben kunnen altijd bellen met de 

gemeente.


