
Bijzondere Koggenlanders 
onderscheiden

Advies over energiebesparende 
maatregelen

Jan ten Berge (73 jaar) is zeer acti ef als vrijwil-
liger in Obdam. Voor de St. Victorkerk zit hij in 
de werkgroep kerkwerkers. Hij is de man die al 
vele jaren de schrobmachine beheert en zorgt 
voor schone vloeren in de kerk en toiletruimte. 

De gemeente verstrekt maatwerk-
bijdragen, waarmee kinderen uit 
gezinnen met een laag inkomen 
bijvoorbeeld een verjaardags-
parti jtje kunnen geven.
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Burgemeester Monique Bonsen 
opende op 9 januari een nieuwe 
expositi e in het gemeentehuis. Tot 
15 maart zijn de werken van drie 
beeldend kunstenaars te zien.
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Wethouder Marian van Kampen: 
‘Water drinken moet weer de 
normaalste zaak van de wereld 
worden.’  
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Ook in de werkgroep kerkbalans is Ten Berge 
sinds drie jaar een onmisbare factor, doordat 
hij snel en effi  ciënt werkt en veel verschillende 
taken oppakt. Daarnaast heeft  hij afgelopen 
jaar ook de Kapellentocht georganiseerd: van 

het uitzett en van de route naar de kapel in 
Heiloo tot het regelen van een rustpunt voor de 
wandelaars, de EHBO, koffi  e en thee en de PR. 

Aanmoedigingsprijs voor jonge vrijwilligers
De 19-jarige Thijs Mul uit Avenhorn – niet te 
verwarren met zijn naamgenoot uit De Goorn 
die een jaar eerder de onderscheiding ontving 
– nam de prijs voor jonge vrijwilligers in 
ontvangst, uit handen van wethouder Marian 
van Kampen. Mul beseft  al goed hoe belangrijk 
zijn inzet is voor de gemeenschap. Dat begon al 
op jonge leeft ijd, toen hij misdienaar werd in de 
katholieke kerk in De Goorn. Hij heeft  dat acht 
jaar gedaan. Daarnaast is hij acti ef bij Kwiek ‘78. 
Hij heeft  in 2017 zijn scheidsrechterdiploma 
gehaald en fl uit nu regelmati g bij de jeugd op 

Jan ten Berge uit Obdam is door de gemeente Koggenland uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar 
2022. Thijs Mul uit Avenhorn ontving de prijs voor jonge vrijwilliger van het jaar. De ti tel van 
sporter van het jaar ging naar handbalster Roos Knijn uit Spierdijk. Stefan Has uit Avenhorn is 
jongere sporter van het jaar. Cultuurdrager van het jaar, nieuw in de gemeente Koggenland, is 
Gerry Roskam uit Ursem.

De gemeente verstrekt maatwerk-

Een uitgave van uw gemeente
Editi e 2, 18 januari 2023

zaterdag en bij de dames op zondag. Bij het 
team van zijn broertje Joris is hij, samen met 
zijn vader, al vijf jaar trainer. Hij is daarnaast 
acti ef in het jeugdbestuur van hutt endorp.

Sporter en jongere sporter van het jaar
Wethouder Bart Krijnen overhandigde de prijs 
voor sporter van het jaar aan handbalster Roos 
Knijn. In 2021 werd Knijn met het Nederlands 
elft al onder 17 jaar Europees Kampioen ti jdens 
het EK in Georgië. Haar volgende doel was 
deelnemen aan het wereldkampioenschap voor 
jeugd onder de 18, dat in 2022 plaatsvond in 
Noord-Macedonië. Ook dit lukte haar. Het team 
van de Spierdijkse behaalde de vierde plaats.

De 16-jarige Stefan Has uit Avenhorn is een 
sociale jongen, doet veel voor zijn opa en zit in 
de examenklas Havo. Daarnaast vindt hij ook 
nog ti jd om fanati ek te schaatsen. Begin dit jaar 
is hij derde geworden op het NK marathon in 
Den Haag in zijn categorie. Stefan traint zes 
keer in de week op IJsbaan de Westf ries om zijn 
droom te verwezenlijken: een carrière in de 
schaatstopsport. Naast schaatsen traint hij in 
de zomer veel op de racefi ets. Zo was hij ook te 
vinden bij de wielerronde van Obdam. 

Cultuurdrager van het jaar
Gerry Roskam is al sinds zijn zesde jaar lid van 
brassband Kunst naar Kracht, waar hij achtti  en 
jaar muziek maakt. Met de brassband én met 
andere orkesten speelde Roskam de afgelopen 
jaren op diverse festi vals en wedstrijden in 
binnen- en buitenland. Vorig jaar werd hij met 
Fanfare Den Ilp wereldkampioen ti jdens het 
Wereld Music Concours in Kerkrade. Sinds kort 
speelt Roskam bij brassband Schoonhoven, de 
brassband-kampioen van Nederland. De 
komende maand speelt hij in ti en grote 
concertgebouwen in het land met het 
Nederlands Studenten Orkest. Afgelopen jaar 
was hij voorzitt er van de jubileumcommissie 
van het 100-jarig bestaan van Kunst naar 
Kracht. Roskam ontving de prijs uit handen 
van burgemeester Monique Bonsen.  

De gemeente Koggenland heeft  de campagne 
Nu voor Later gelanceerd. Deze campagne 
helpt inwoners bij het verduurzamen van de 
woning, met adviezen over onder meer isola-
ti e, zonnepanelen en koken op een inducti e-
kookplaat.

Het is voor veel mensen lasti g om de kosten en 
baten van energiebesparende maatregelen 
goed af te wegen. Daarbij worden de 
fi nanciële voordelen op de langere termijn vaak 
onderschat. Zo kunnen mensen veel geld 
besparen met isolati e van het dak, de vloer en 
spouwmuren. Daarbij is het wel belangrijk een 
erkend bedrijf in te schakelen, om eventueel 

voor subsidie in aanmerking te komen. Voor de 
manuren wordt het lage btw-tarief gerekend. 

HR++ glas
Ook met het plaatsen van HR++ glas kan energie 
worden bespaard. HR++ glas bestaat uit twee 
glasplaten waar lucht tussen zit. Deze lucht zorgt 
voor een isolati elaag. Warme lucht blijft  binnen, 
koude lucht blijft  buiten. Op het plaatsen van 
HR++ glas kan onder voorwaarden subsidie 
worden verstrekt. Ten opzichte van enkel glas 
kan met HR++ glas ongeveer € 380 per jaar 
worden bespaard en ten opzichte van dubbel 
glas zo’n € 150. Het exacte bedrag is afh ankelijk 
van het type woning en de prijzen van gas. Kijk voor meer ti ps om energie te besparen op www.duurzaamkoggenland.nl/nu-voor-later  

>  Vlnr: Wethouder Rosalien van Dolder, Roos Knijn, burgemeester Monique Bonsen, Jan ten Berge, Thijs Mul, wethouder Bart Krijnen, Gerry Roskam,
     Stefan Has en wethouder Marian van Kampen.



‘Drink water en laat zoete drankjes staan’

‘We willen dat alle kinderen mee kunnen doen’

Bij aanvang van de campagne sprak wethouder 
Van Kampen de leerlingen en ouders op het 
schoolplein van de Grosthuizerschool toe: 
‘Water drinken moet weer de normaalste zaak 
van de wereld worden. Eén gezoet drankje 
bevat vaak meer dan vier suikerklontjes. 
Kinderen krijgen daardoor veel suiker binnen. 
De overstap naar water kan enorm bijdragen aan 
een gezond gewicht en een gezonde leefsti jl.’ 

Waterbreaks
Om de kinderen extra te sti muleren ging 
mascott e Druppie samen met JOGG-regisseur 
Judith Gielens van de gemeente Koggenland de 
klassen rond om in gesprek te gaan met de 
kinderen. Daarbij kreeg iedere leerling een 
eigen DrinkWater-bidon. De Grosthuizerschool 
geeft  zelf ook invulling aan het thema water 
drinken. Vanaf de start van het nieuwe kalen-

‘We willen dat alle kinderen mee kunnen doen 
in Koggenland,’ zegt wethouder Marian van 
Kampen. ‘Door het Kinderkoggenfonds kunnen 
kinderen uit armere gezinnen ook trakteren als 
ze jarig zijn of nieuwe gymschoenen kopen als 
de oude te klein zijn.’

Schuldhulpverlening
Het Kinderkoggenfonds is er voor kinderen 
tussen de 0 en 18 jaar, die opgroeien in een 
gezin met een laag inkomen en een laag 
vermogen. Ook kinderen die opgroeien in een 

huishouden waar het inkomen (ti jdelijk) niet 
voorhanden is, bijvoorbeeld vanwege een 
schuldhulpverleningstraject, kunnen in 
aanmerking komen voor een bijdrage van het 
Kinderkoggenfonds. 

Kinderen komen in aanmerking voor een 
bijdrage uit het Kinderkoggenfonds als het 
nett o gezinsinkomen lager is dan € 2.049,70 bij 
gehuwden/samenwonenden of € 1.434,79 bij 
alleenstaande ouders/verzorgers. De vermo-
gensgrens is voor beide groepen € 15.210. 

derjaar wordt het drinken van water extra 
gesti muleerd en zijn er vaker waterbreaks. 
Bijvoorbeeld na het buiten spelen, na gym of 
gewoon tussendoor. Daarnaast is er voor de 
bovenbouw de gastles ‘Hoeveel suiker zit erin?’ 
Daarin krijgen de leerlingen les over voedings-
waarden, het lezen van eti kett en en het verbran-
den van calorieën. 

De DrinkWater-campagne is onderdeel van de 
landelijke JOGG-aanpak, met als mott o: gezonde 
jeugd, gezonde toekomst. De gemeente hecht 
veel waarde aan de doelstellingen van JOGG en 
faciliteert acti viteiten op school, de kinderop-
vang en bij de sportverenigingen. Van Kampen: 
‘We streven naar een samenleving waarin alle 
kinderen en jongeren wonen, leren, spelen en 
sporten, in een omgeving waarin een gezonde 
leefsti jl normaal is.’ 

Op woensdag 11 januari verzorgde wethouder Marian van Kampen de feestelijke opening van de 
DrinkWater-campagne op de Grosthuizerschool. Dat deed zij samen met de opvallende blauwe 
mascott e Druppie. De boodschap van de campagne is duidelijk: drink water en laat zoete drank-
jes zoveel mogelijk staan.

˄			De	gemeente	verstrekt	maatwerkbijdragen,	
waarmee kinderen uit gezinnen met een laag 
inkomen bijvoorbeeld een 
verjaardagsparti	jtje	kunnen	geven

˄			Wethouder	Marian	van	Kampen	en	mascott	e	Druppie	bezochten	de	Grosthuizerschool	voor	de	
feestelijke	opening	van	de	campagne	DrinkWater.

Tot 1 mei kunnen inwoners van Koggenland een aanvraag indienen voor een cadeaukaart van 
het Kinderkoggenfonds. Met het Kinderkoggenfonds ondersteunt de gemeente kinderen die 
opgroeien in gezinnen met een laag inkomen. Naast de cadeaukaarten verstrekt de gemeente 
maatwerkbijdragen. Hiermee kunnen kinderen bijvoorbeeld lid worden van een sportclub, een 
parti jtje geven of een schoolreisje bekosti gen.

Nieuwe expositi e in gemeentehuis
Tot 15 maart zijn in het gemeentehuis de 
werken te zien van beeldend kunstenaars 
Thea van Lier, Mai Movrin en Menno Bauer. 
Burgemeester Monique Bonsen opende de 
expositi e op 9 januari. 

Thea van Lier (op de foto met bloemen) heeft  
een lange staat van dienst. Ze  maakt onder 
meer portrett en en fi guurstudies. In haar 
huidige werk tracht ze te ontkomen aan een 
rati onele instelling. ‘Het zijn emoti es die in 
beelden worden gevangen. Houdingen die 
wijzen op stemming en daadkracht,’ aldus Van 
Lier, die zowel schilderijen als beelden maakt. 

Mede-exposant Menno Bauer maakt schilderijen. 
Hij begint met een beeld dat hem is bijgebleven 

uit een voorstelling, een krant of iets dat hij 
gezien heeft  op straat en gaat van daaruit 
verder. Bauer exposeerde in diverse landen. 

Kunstenares Mai Movrin maakt installati es en 
wordt gefascineerd door de natuur en de 
beweging van de natuur. De spanning  tussen 
kracht en kwetsbaarheid is de kern van haar 
beeldend werk.    
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Eén keer per jaar is er een bedrag van € 150,- 
per kind beschikbaar, in de vorm van een VVV-
cadeaukaart. Daarnaast is een deel van het geld 
in het Kinderkoggenfonds gereserveerd voor 
maatwerkbijdragen om belemmeringen in ‘het 
kunnen meedoen’ op te lossen. Het kan 
bijvoorbeeld gaan om een bijdrage voor een 
sportclub, een schoolreisje of een fi ets.

Aanvragen
De cadeaukaarten kunnen tot en met 1 mei 
worden aangevraagd. De maatwerkbijdrage 
kan het hele jaar worden aangevraagd. Ga voor 
de aanvraagformulieren en meer informati e 
naar www.koggenland.nl/kinderkoggenfonds. 
Neem voor verdere vragen contact op met het 
Zorgteam via zorgteam@koggenland.nl of 
(0229) 54 83 70.    

Kijk voor meer informati e over JOGG op 
www.jogg.nl of neem contact op met 
JOGG-regisseur Judith Gielens via 

j.gielens@koggenland.nl of telefoonnummer 
06 50 17 05 20.    

Geslaagde 
kerstbomeninzameling
De Buitendienst van de gemeente kijkt terug
 op een bijzonder geslaagde kerstbomeninza-
meling. Bij de negen inleverpunten zijn in totaal 
4500 bomen ingeleverd. De bomen zijn ingele-
verd door kinderen die in de kerstvakanti e 
kerstbomen hebben verzameld in de buurt en 
zo wat bijverdienden. Per ingeleverde boom 
kregen zij van de gemeente 50 cent.    

>  De trotse wethouder Bart Krijnen en twee 
 jonge inwoners van Koggenland, bij het 
 inleverpunt in Obdam.



Info
Raadsvergaderingen
De eerstvolgende raadsvergadering vindt plaats op 6 februari. 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 25 januari. 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 ondernemersspreekuur. 
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 Burgerzaken. 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
Donderdag  09:00 - 19:00 uur
Vrijdag gesloten
 
Telefonische bereikbaarheid
Maandag 08:30 - 19:00 uur 
Dinsdag 08:30 - 16:30 uur 
Woensdag  08:30 - 16:30 uur
Donderdag 08:30 - 19:00 uur
Vrijdag  08:30 -  12:00 uur

Officiële publicaties 18 januari 2023

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.

- T. Kuzmuk Geboren op 18-11-1972
- O. Kurii Geboren op 26-08-1984
- A.Kazarian Geboren op 13-04-1999
- V. Zakharchenko Geboren op 06-04-2000
- V. Pankina Geboren op 22-01-1987
- A. Shkarpova Geboren op 22-08-2008
- R. Pankiv Geboren op 02-07-2021
- V. Trokhym Geboren op 19-11-2005
- L. Trokhym Geboren op 16-06-2003
- I. Trokhym Geboren op 01-01-1981
- O. Petryk Geboren op 13-07-1981

Deze personen wordt verzocht zo spoedig mogelijk het nieuwe adres door te geven in de 
(nieuwe) woongemeente. Wanneer wij binnen vier weken geen reactie krijgen over de 
verblijfplaats van bovengenoemden, zien wij ons genoodzaakt om betrokkenen uit te 
schrijven uit de BRP als ‘vertrokken: Land Onbekend’. Dit heeft tot gevolg dat de personen 
niet meer als ingezetenen van Nederland staan ingeschreven. Hierdoor kan het recht op 
overheidsvoorzieningen die afhankelijk zijn van de inschrijving in Nederland, zoals 
uitkeringen, kinderbijslag, pensioen e.d. komen te vervallen.
 
 
Ontvangen aanvragen voor een omgevingsvergunning
Zaaknummer	 Activiteiten	 Perceel
Z2022-00000271 plaatsen van 5 chalets Kerkweg 11a, Hensbroek
Z2022-00000273 plaatsen erfafscheiding Middeloo 25, Obdam
Z2022-00000293 plaatsen dakpannen Bobeldijk 140, Spierdijk
Z2022-00000292 realiseren generatiewoning Dorpsweg 21, Hensbroek
Z2023-00000006 plaatsen kleine windmolen Veldhuizerweg 1A, Berkhout
Z2023-00000008 realiseren van een bedrijfsgebouw Noorddijkerweg achter 66A 
  (KGK02 R 875) Ursem
Z2023-00000046 plaatsen warmtepomp  Wildbaan 62, De Goorn
Z2023-00000049 wijzigen van gebruik bedrijf  Grosthuizen 81, Avenhorn
 naar wonen 
Z2023-00000050 plaatsen berging Lange Weide 23, Oudendijk
Z2023-00000060 aanleggen in-/uitrit Wieder 12, De Goorn
Deze aanvragen zijn ontvangen, er kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend.
 
 
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure) 
Zaaknummer	 Activiteiten	 Perceel
Z2022-00000059 realiseren tijdelijke  mantelzorgwoning West 4, Avenhorn
 mantelzorgwoning  
Z2022-00000064 aanpassen bouw schuur Noorddijkerweg 74, Ursem
Z2022-00000034 wijzigen dijkmagazijn naar 
 recreatief nachtverblijf (guesthouse) IJsselmeerdijk 7, Scharwoude 

2022-002044 plaatsen dakopbouw Het Veer 101, Avenhorn
Z2022-00000131 plaatsen dakkapel 't Ouwe Hof 33, Hensbroek 
2022-002288 uitbreiden woning Het Veer 28, Avenhorn 
Z2022-00000066 plaatsen vlaggenmast Noordermeer 10, Zuidermeer
Z2022-00000140 aanleggen tweede uitrit Kwakelweg 2A, Hensbroek
Z2022-00000061 realiseren woonbestemming Westeinde 231, Berkhout 
Z2022-00000033 plaatsen dakkapel Grosthuizen 114, Avenhorn 
Z2022-00000060 plaatsen grondkering Amandelgaard 33,  De Goorn 
Z2022-00000076 plaatsen betonnen keerwand Notengaard 34, De Goorn 
Z2022-00000085 aanleggen dam met duiker De Leet 8, Ursem 
Z2022-00000035 plaatsen overkapping met zonnepanelen Hulkerweg 10, Berkhout
2022-002264 verbouwen en uitbreiden bedrijfsruimte Rietsikkel 25, De Goorn
2022-002210 uitbreiding en verbouwing Zuidermeerweg 58,  
 schoolgebouw Zuidermeer 
Z2022-00000235 plaatsen dakkapel Dokter Bloemstraat 26, Spierdijk 
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Huisnummers 
Burgemeester en Wethouders hebben besloten de volgende huisnummers vast te stellen:
D22.011792 22-12-2022 Wieder 23A, 1648GA De Goorn industrie en kantoorfunctie
D22.011904 28-12-2022 Dorpsweg 103, 1711RH Hensbroek standplaats 
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Leidingen ontstoppen

Rustige jaarwisseling voor Koggenland 
maar wel schade door vernielingen

Inwoners die last hebben van een verstopping 
in de leidingen of de sifon onderaan de 
spoelbak of wasbak, kunnen dit in veel gevallen 
eenvoudig zelf oplossen. Het enige wat je nodig 
hebt is baking soda, azijn en heet water.

De afvoer en sifon (zwanenhals) onder de 
wasbak kunnen worden ontstopt in drie 
eenvoudige stappen:
Stap 1: Giet een kopje baking soda (zuiverings-
zout of baksoda) in de afvoer van de spoelbak. 

Stap 2: Giet er langzaam een kopje schoon-
maakazijn bij. Het mengsel gaat bruisen. 
Stap 3: Spoel na 30 tot 40 minuten de afvoer 
door met heet water.

WatZr
Deze tips zijn onderdeel van de WatZr-
campagne. De campagne biedt kleine maat-
regelen in en om het huis, om wateroverlast en 
watertekort tegen te gaan. Kijk voor meer tips 
op www.watzr.nl.  
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Met name op en rondom het Batterplein in 
Ursem werden veel vernielingen aangericht. 
Burgemeester Monique Bonsen: ’Tijdens de 
jaarwisseling wil je met elkaar het nieuwe jaar 
positief en vrolijk inluiden. Zeker na de afgelo-
pen jaren met de corona-beperkingen. Het kon 
eindelijk weer. Dan is dit zo’n ontzettende 
domper. Het is onacceptabel dat publieke 
eigendommen worden vernield en dat de 
gemeenschap moet opdraaien voor de schade.’

Na de jaarwisseling heeft de buitendienst van 
de gemeente alle troep en ontstane schade 
snel opgeruimd en waar mogelijk hersteld. De 
totale schade bedraagt meer dan € 9.000. Ten 
opzichte van vorig jaar is de schade wel 

gedaald. Toen bedroeg de schade na de 
jaarwisseling ruim € 14.000. 

Een lichtpunt was volgens burgemeester 
Bonsen de goede samenwerking tussen 
inwoners, politie, brandweer en de gemeente 
in de aanloop naar de jaarwisseling. Bonsen: 
’We zijn ongelofelijk blij met de goede samen-
werking met onder andere de politie en de 
inwoners van Koggenland. Steeds meer mensen 
– ook jongeren – ruimen hun eigen rommel op. 
Dat zijn mooie ontwikkelingen. Als iedereen 
een steentje bijdraagt in het voorkomen van 
vernielingen en het beperken van schade, 
zorgen we samen voor een fijne en veilige 
jaarwisseling.’  

In de gemeente Koggenland is de jaarwisseling rustig verlopen. Volgens de politie zonder gevaar 
voor openbare orde en veiligheid. Net als voorgaande jaren zijn er echter wel vernielingen 
gepleegd waardoor er schade is ontstaan in de publieke ruimte.


