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Koggenlanders van het jaar
Rina van Diepen uit Berkhout is door de 
gemeente Koggenland uitgeroepen tot 
Vrijwilliger van het jaar 2021. Dat maak-
te burgemeester Monique Bonsen op 
11 januari bekend tijdens een live online 
evenement. De titel Sporter van het jaar 
ging naar baanwielrenner Yoeri Havik uit 
Avenhorn. Thijs Mul uit De Goorn won 
de Aanmoedigingsprijs voor jongeren. 

Toen Rina van Diepen ruim vijf jaar gele-
den met pensioen ging had ze ineens 
veel tijd over. Ze ging op zoek naar een 
nuttige bezigheid. Tijdens een wandeling 
viel haar de hoeveelheid zwerfvuil in 
haar omgeving op. ‘Alsof ik over een 
vuilnisbelt liep,’ herinnert Van Diepen. 
‘Ik ben het toen gaan oprapen en dat 
doe ik nu nog steeds met veel plezier. 
Het is goed voor mijn conditie en mijn 
humeur knapt er van op. Ik ben lekker 
buiten en kom veel mensen tegen met 
wie ik een praatje maak.’ 

Bescheiden
Van Diepen krijgt veel complimenten van 
de mensen die zij tegenkomt als ze aan 
het werk is. ‘Ook van jochies van 15, dat 
vind ik zo leuk!’ Zelf blijft Van Diepen 
bescheiden. De 70-jarige Berkhoutse was 
dan ook totaal verrast toen wethouder 
Win Bijman bij haar op de stoep stond 
met de feestelijke mededeling dat ze was 
verkozen tot Vrijwilliger van het jaar. Van 

club nadat ze hun lidmaatschap eerder 
hadden opgezegd. Daarnaast is hij vrij-
williger bij de Avenhornse jeugdvereni-
ging het Gilde, waar hij in het bestuur 
zit, groepsavonden organiseert en actief 
betrokken is bij het Gildekamp. Net als 
Van Diepen nam Mul de prijs aan met 
een relativerende kanttekening: ‘Ik vind 
het een mooi gebaar, maar ik doe dit 
niet alleen. Dus ik wil de prijs namens 
het hele Gilde in ontvangst nemen.’  

De prijs voor Sporter van het jaar ging 
naar wielrenner Yoeri Havik uit Aven-
horn. Wethouder Rosalien van Dolder 
overhandigde de prijs aan de enthousias-
te topsporter. Havik heeft een bijzonder 
succesvol jaar achter de rug. Op het NK 

Vlnr: wethouder Win Bijman, Vrijwilliger van het jaar Rina van Diepen, wethouder Rosalien 
van Dolder en Sporter van het jaar Yoeri Havik.

Burgemeester Monique Bonsen gaat 
iedere maand voor Koggennieuws in 
gesprek met een Koggenlander. Dit keer 
is dat haar jonge ambtgenoot Amber 
Beentjes uit Hensbroek. Amber werd 
vorig jaar verkozen tot kinderburge-
meester van de eerste Koggenlandse 
kindergemeenteraad. De kindergemeen-
teraad bestaat uit acht groep 7-leerlingen 
van verschillende basisscholen in de ge-
meente en zit vol goede ideeën.

Kinderburgemeester Amber: ‘Vorig jaar 
hebben wij op school een fi lmpje geke-
ken, waarin u vertelde dat er een kinder-
raad zou komen. Iedereen wilde toen 
meedoen, maar er kon maar één iemand 
uit de klas worden gekozen.’
Burgemeester Bonsen: ‘Ik weet nog dat 
jullie allemaal heel enthousiast waren. 
Hoe heb je ervoor gezorgd dat jij werd 
gekozen?’
Kinderburgemeester Amber: ‘Ik heb 
verteld welke onderwerpen ik belangrijk 
vind voor de kinderraad. Het milieu bij-
voorbeeld en speeltuinen, verkeersveilig-
heid en dieren. En toen kreeg ik de 
meeste stemmen. Dat had ik niet 
verwacht, ik was heel erg blij.’
Burgemeester Bonsen: ‘Je had een goed 
verhaal, waarmee je de andere kinderen 
overtuigde. Ik ben heel blij met jou en 

In gesprek met.. Amber Beentjes

met de andere kinderen in de kinderge-
meenteraad. Ik vind het belangrijk dat 
kinderen op jonge leeftijd leren hoe de 
gemeentepolitiek werkt en dat jullie 
worden betrokken bij het maken van 
keuzes in de gemeente. Want jullie heb-
ben goede ideeën. Dat bleek vandaag 
ook tijdens de vergadering die we had-
den met de kinderraad. Weet je nog wel-
ke onderwerpen we hebben besproken?’  
Kinderburgemeester Amber: ‘Ja, we gaan 
werken aan twee ideeën. De meisjes 
gaan een speeltuin ontwerpen en de jon-
gens maken een ontwerp voor een prul-
lenbak. We vinden het belangrijk dat er 
minder zwerfafval op straat komt en we 

denken dat meer mensen de prullenbak-
ken gebruiken als die er mooi en vrolijk 
uitzien.’
Burgemeester Bonsen: ‘Dat hebben jullie 
slim bedacht.’
Kinderburgemeester Amber: ‘Werkt de 
grote-mensen-gemeenteraad eigenlijk 
hetzelfde als de kinderraad?’
Burgemeester Bonsen: ‘Veel werkt het-
zelfde. De gemeenteraad voor volwasse-
nen heeft ook een agenda, met onder-
werpen die we bespreken. De volwassen 
raadsleden laten zich adviseren door de 
ambtenaren van de gemeente, net als 
jullie. En ze overleggen ook met hun 
achterban. Bij de volwassenen zijn dat de 

Diepen: ‘Ik had dat helemáál niet ver-
wacht. Wat ik doe zie ik niet echt als 
vrijwilligerswerk. Andere vrijwilligers 
moeten op vaste tijden ergens zijn. Ik ga 
gewoon lopen als ik er zin in heb.’ Zin 
heeft ze vrijwel dagelijks. Met haar in-
spanningen houdt Van Diepen een groot 
gebied in en rondom haar woonplaats 
zwerfafvalvrij.

Aanmoedigingsprijs
De 20-jarige Thijs Mul ontving de aan-
moedigingsprijs voor jonge vrijwilligers, 
uit handen van burgemeester Bonsen. 
Mul is zeer actief als vrijwilliger bij voet-
balclub RKEDO in zijn woonplaats De 
Goorn. Zo zorgde hij ervoor dat een deel 
van de jeugdleden terugkeerde naar de 

Koggenland kort

Geen afspraak meer 
nodig voor boosterprik

Een afspraak maken voor een booster-
prik tegen corona is niet meer nodig. 
Iedereen kan langskomen, op een vac-
cinatielocatie van de GGD, wanneer 
dat hem of haar het beste uitkomt. 
Het meenemen van een geldig legiti-
matiebewijs is wel noodzakelijk. GGD 
Hollands Noorden adviseert inwoners 
die gebruik willen maken van de vrije 
inloop, om zoveel mogelijk naar de lo-
catie in Middenmeer te komen. Deze 
locatie heeft de grootste capaciteit, 
waardoor wachttijden minder groot 
zijn. Kijk voor meer informatie op 
ggdhn-corona.nl.

baanwielrennen behaalde hij de eerste 
plek op alle vier de duuronderdelen en 
tijdens de Olympische Spelen in Tokio 
werd hij vijfde op de koppelkoers, samen 
met Jan-Willen van Schip. Maar het abso-
lute hoogtepunt was de gouden medaille 
op het EK, die hij eveneens samen met 
Van Schip veroverde op de koppelkoers. 
Havik: ‘Dat was de kers op de taart.’ 

Olympische Spelen
De serie overwinningen volgde op een 
moeilijke tijd, die gedomineerd werd 
door de coronapandemie. Havik: ‘Ik heb 
veel inkomsten misgelopen door corona 
en door de tijd die ik heb geïnvesteerd in 
plaatsing voor de Olympische Spelen. Ik 
ben blij dat de Spelen vorig jaar alsnog 
door konden gaan.’ Zijn lokale bekend-
heid heeft Havik ook vooral aan de 
Olympische Spelen te danken. ‘Voor die 
tijd wist niemand in de buurt dat ik wiel-
renner was. Nu word ik vaak aangespro-
ken op straat en ik heb begrepen dat 
iemand uit de buurt mij genomineerd 
heeft voor deze prijs. Het is leuk om te 
merken dat mijn sportprestaties zo 
gewaardeerd worden.’

inwoners van de gemeente en hun 
partijgenoten en jullie achterban bestaat 
uit jullie klasgenoten.’
Kinderburgemeester Amber: ‘En zijn er 
ook verschillen?’
Burgemeester Bonsen: ‘Het valt me op 
dat jullie concreter zijn. Jullie bedenken 
iets en willen meteen actie ondernemen. 
Daar kan de volwassen gemeenteraad 
soms nog iets van leren.’



Verkeersmaatregelen fietsroutes De Droomgaard 
Om de schoolfietsroutes van en naar 
De Droomgaard in Avenhorn verder te 
verbeteren, worden er in het eerste 
kwartaal van dit jaar extra verkeers-
maatregelen uitgevoerd.

Voor de zomervakantie van 2021 is er 
door onderzoeksbureau Sweco een uit-
gebreid onderzoek uitgevoerd naar de 
schoolfietsroutes van en naar De Droom-
gaard. Inwoners konden via een openba-
re digitale kaart punten aangeven waar 
ze verbeterkansen zagen, er zijn gesprek-
ken met inwoners gevoerd en Sweco 
heeft een verkeersanalyse en advies 

gemaakt. Ook zijn de ervaringen van de 
eerste maanden dat De Droomgaard 
open is meegenomen in de analyse en 
het uiteindelijke advies.

Maatregelen
Naar aanleiding hiervan worden in het 
eerste kwartaal van dit jaar meerdere 
maatregelen genomen. Zo worden bij de 
voetgangers-/fietsoversteekplaats nabij 
het tankstation op de Buitenroede ver-
keerslichten geplaatst. Er worden op een 
aantal locaties verhoogde kruispunt-
plateaus aangebracht, fietssuggestie-
stroken worden verbreed en bij het kruis-

Klik en Tik: cursus 
omgaan met computers

Klik en Tik is een computercursus van zes 
weken. Deelnemers leren omgaan met de 
computer, internet en e-mail. Een docent 
legt in een kleine groep stap voor stap uit 
hoe de computer werkt. De deelnemers 
kunnen de cursus in hun eigen tempo 
doorlopen. Ook is het mogelijk om thuis 
of in de bibliotheek zelfstandig verder te 
oefenen met Klik en Tik.

Inschrijven
Deelname aan Klik en Tik is gratis. De 
cursisten kunnen voor €12,50 een lesboek 

aanschaffen dat ook na de cursus als na-
slagwerk kan worden gebruikt. 

Aanmelden kan via 
www.westfriesebibliotheken.nl/klikentik. 
Lukt het (nog) niet om online aan te mel-
den? Neem dan contact op met de klan-
tenservice van de bibliotheek via telefoon-
nummer (0228) 74 39 43.

punt Rietsikkel – Witbol, wordt een extra 
oversteekmogelijkheid voor voetgangers 
aangelegd. 

Kruispunt De Goorn – Zuid-Spierdijkweg
Naar het kruispunt De Goorn – Zuid-
Spierdijkerweg (bij d’Ontmoeting) wordt 
dit jaar een onderzoek uitgevoerd. Hier-
bij wordt gekeken of de inrichting van dit 
kruispunt verbeterd kan worden. Daarbij 
wordt ook gekeken of er verkeersmaatre-
gelen nodig zijn om het vracht- en land-
bouwverkeer bij dit kruispunt te vermin-
deren en of de 30 km/u-zone in De 
Goorn beter verlengd kan worden. Het 

kruispunt De Goorn – Dwingel en het 
zebrapad bij het Tesselpad worden ook 
meegenomen in dit onderzoek.

Extra budget
Dit jaar wordt er tevens aan de gemeen-
teraad budget gevraagd om het kruis-
punt Dwingel – Vijverhof aan te passen 
en fietspaden op de Dwingel en Buiten-
roede te verbreden. 

Een overzicht van de maatregelen en 
exacte locaties is te lezen op 
www.koggenland.nl/nieuws
.

Gratis reanimatiecursus 
voor medewerkers 
sportverenigingen

Medewerkers van Koggenlandse sportverenigingen kunnen in februari gratis deelne-
men aan een reanimatiecursus. De cursussen worden aangeboden door Sportraad 
Koggenland en georganiseerd door de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR). 

De cursus is bedoeld voor mensen die verbonden zijn aan een sportverenging in 
de gemeente – denk bijvoorbeeld aan bestuursleden, trainers en vrijwilligers – die nog 
niet kunnen reanimeren. De cursussen vinden plaats op zaterdag 19 februari, woens-
dag 23 februari en vrijdag 25 februari. Aanmelden kan tot uiterlijk 
4 februari via www.sportraadkoggenland.nl.

Voor iedereen die graag meer met de computer wil doen, maar niet goed weet hoe dit 
werkt, organiseren de Westfriese Bibliotheken de computercursus Klik en Tik. In Kog-
genland start de cursus op 20 januari in de bibliotheek in De Goorn. 

Gebruikt frituurvet en 
bakolie? Lever het in!
Meer dan 50% van het door Neder-
landse huishoudens gebruikte frituur-
vet verdwijnt bij het restafval of in 
het riool. Dat is zonde, want het kan 
goed hergebruikt worden. 

Van het vet en de olie kunnen bio-
brandstof en andere producten 
worden gemaakt. Per jaar gebruikt 
een gemiddeld huishouden zo’n acht 
kilo frituurvet. Van die acht kilo kan 
brandstof worden gemaakt waarmee 
een auto honderdtachtig kilometer 
kan afleggen.

Hoe? 
Giet gebruikt frituurvet terug in de 
originele verpakking of in een oude 
plastic fles. Verzamel ook bakolie in 
een plastic pot of fles. Sluit de verpak-
king goed en neem deze mee naar 
het dichtstbijzijnde inzamelpunt of 
naar een gele bak bij de supermarkt.

Alleen kleine restjes in de pan? Veeg 
die met keukenpapier weg en gooi 
dat papier in de restafvalbak. Gooi 
het gebruikte frituurvet niet door de 
wc of gootsteen. Dat zorgt voor 
verstoppingen in het riool. Als het 
dan ook nog eens flink regent, kan 
dat zorgen voor wateroverlast op 
straat of in huis.

Wat gebeurt ermee?
Het ingezamelde frituurafval gaat naar 
een verwerkingsfabriek. Daar wordt het 
verwerkt tot biodiesel voor vervoersmid-
delen en biobrandstof voor energieop-
wekking. Het plastic dat overblijft, wordt 
gescheiden en verwerkt tot nieuwe 
plastic producten. 

Waar?
In en rondom de gemeente Koggenland 
zijn er verschillende inzamelpunten voor 
gebruikt frituurvet. Kijk voor het dichtst-
bijzijnde inzamelpunt op de website 
www.frituurvetrecyclehet.nl.



Info en Agenda
Raadsvergaderingen
De eerstvolgende raadsvergadering is op 28 februari 2022. De vergadering is on-
line te volgen via raad.koggenland.nl.

Welstand
De Welstandscommissie Koggenland vergadert op donderdag in de even weken 
van het jaar. De komende (online) vergadering vindt plaats op 27 januari. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Michel Haakman van de 
afdeling Wonen & Ondernemen via (0229) 54 84 49.

Ondernemersspreekuur 
Wilt u een onderneming starten, uitbreiden, of heeft u als ondernemer andere vra-
gen? Iedere woensdag tussen 9.00 en 10.00 uur kunt u terecht bij het ondernemers-
spreekuur. U kunt zich hiervoor aanmelden via www.koggenland.nl/ondernemen.

Contact
Bezoekadres: Middenhof 2, De Goorn
E-Mail: info@koggenland.nl 
www.koggenland.nl 

Telefoonnummers
Algemeen:    (0229) 54 84 00
Zorgteam Koggenland:  (0229) 54 83 70
Meldpunt Koggenland:  (0229) 54 83 00
Storingen drukriolering:  (0229) 54 34 34
HVC inzamelingen:   (0800) 0700

Afspraak maken 
De gemeente Koggenland werkt alleen op afspraak, ook voor het loket Burgerza-
ken. Maak een afspraak via www.koggenland.nl/afspraak of bel (0229) 54 84 00.

Openingstijden
  Maandag  09:00 - 16:30 uur
  Dinsdag 09:00 - 16:30 uur
  Woensdag 09:00 - 16:30 uur
 Donderdag 09:00 - 16:30 uur
 Vrijdag gesloten

  
Telefonische bereikbaarheid
  Maandag tot en met donderdag  09:00 - 16:30 uur
  Vrijdag  09:00 - 12:00 uur

Officiële publicaties         19 januari 2021 

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

Voornemen tot uitschrijving Basisregistratie Personen
Dat zij voornemens is om het bijhouden van adresgegevens van onderstaande persoon 
in de Basisadministratie Personen (BRP) op te schorten op grond van artikel 2.22 van 
de wet Basisadministratie Personen (Wet BRP). Uit onderzoek is naar voren gekomen 
dat de onderstaande persoon waarschijnlijk niet meer woonachtig is op het adres 
waar hij/zij in de BRP staat geregistreerd.
- A. Jabłoński                            Geboren op 7 augustus 1997
Deze persoon wordt verzocht zo spoedig mogelijk het nieuwe adres door te geven in 
de (nieuwe) woongemeente. Wanneer wij binnen vier weken geen reactie krijgen over 
de verblijfplaats van bovengenoemde, zien wij ons genoodzaakt om betrokkene uit te 
schrijven uit de BRP als ‘vertrokken: Land Onbekend’. Dit heeft tot gevolg dat de per-
soon niet meer als ingezetene van Nederland staat ingeschreven. Hierdoor kan het 
recht op overheidsvoorzieningen die afhankelijk zijn van de inschrijving in Nederland, 
zoals uitkeringen, kinderbijslag, pensioen e.d. komen te vervallen.

Publicatie tot verkeersbesluit
Dat zij heeft besloten om een laadpaal te plaatsen op de Notengaard in De Goorn. 

Ontvangen aanvragen voor een omgevingsvergunning
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2021-001930 bouwen 2 onder 1 kap woning De Leet 8 en De Leet 8A, 
  Ursem
2021-002048 realiseren huisvestingsgebouw tbv Westeinde 310A, Berkhout
 arbeidsmigranten.
2021-002047 aanbrengen van een beschoeiing Baarsdorpermeer 4,
  Zuidermeer
2022-000012 het gedeeltelijk slopen van de stolp- Grosthuizen 54a, Avenhorn
 boerderij
2022-000028 vervangen van een schuur en dakkapel Molenhof 92, Avenhorn
2022-000029 bouwen van een schuur Wildbaan 25, De Goorn
2022-000031 vervangen en verhogen  van Horstenburgstraat 73,   
 beschoeiing Obdam
2021-002028 uitbreiding kinderdagverblijf  Wogmeer 2b, Hensbroek
 De Koggepurkies 
Deze aanvragen zijn ontvangen, er kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2021-001302 bouwen van diverse bedrijfsunits De Schrepel, De Goorn 
  (AB 1219)

Op 16 maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Om deze 
verkiezingsdag goed te laten verlopen, zoekt de gemeente tellers en reserveleden 
voor de stembureaus in Koggenland. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden 
via de link mijnstembureau-koggenland.nl/uitnodiging. Mensen die zich 
aanmelden als reservelid dienen op woensdag 16 maart de hele dag beschikbaar 
te zijn. Reserveleden kunnen worden opgeroepen voor elk stembureau binnen de 
gemeente Koggenland. Zij kunnen ook later op de dag nog worden ingezet als 
stembureaulid of als teller. De tellers worden op 16 maart vanaf 21.00 uur op het 
betreffende stembureau verwacht.

Tellers en reserveleden gezocht voor 
gemeenteraadsverkiezingen

2021-001371 verbouwen en renoveren van enkele  Spierdijkerweg 90A, Spierdijk
 opstallen  
2021-001481 huisvesten van 4 huurders Reukgras 12, De Goorn
2021-001712 realiseren van een aanbouw als Grosthuizen 104, Avenhorn
 tuinkamer  
2021-001806 plaatsen van dakkapellen op de  Amandelgaard 9 en 11, 
 voorgevel De Goorn
2021-001765 plaatsen van een hekwerk Kantbeugel 1A,  De Goorn
2021-001688 bouwen van een woning Gouwstraat 10, Spierdijk 
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Ingetrokken omgevingsvergunning
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2020-HZ-0585 plaatsen van een windbush  Buitenroede 12 en 12 A,   
 (windmolen) bij Avenhorn
 Kindcentrum Avenhorn      
2020-HZ-0663 verlengen van bestaande erfscheiding Pastoor van Haasterstraat 5,
  Ursem

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

Document   Datum Adres Gebruiksfunctie
D21.012147        3-1-2022             Schrepel 24A-1 t/m 24A-27, Industriefunctie
  De Goorn              
                               Schrepel 24B-1 t/m 24B-21,  Industriefunctie
  De Goorn               
                               Schrepel 24C-1 t/m 24C-21,  Industriefunctie
  De Goorn               
                               Schrepel 24D-1 t/m 24C-6,  Industriefunctie
  De Goorn                 
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar



De Raad aan het woord


