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“Met de bestaande windturbines en de zonneweide die wordt gerealiseerd aan de Jaagweg, levert de gemeente Koggenland al een stevige 
bijdrage aan de RES.”

College B&W: “Een blijvend landelijk 
karakter voor Koggenland”

Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt, worden er in 
de gemeente Koggenland nabij woningen geen extra windturbines geplaatst. 
Plannen voor de Regionale Energiestrategie (RES) leidden tot bezorgde reacties 
van inwoners tijdens de bijeenkomst op 30 januari jl. Wethouder Caroline van 
de Pol reageert: “Onze inwoners willen niet dat onze landelijke agrarische 
gemeente verandert in een energiepark. Ik ben het volledig met hen eens.”

Waarom wordt er een Regionale 
Energiestrategie gemaakt?
“Eind 2015 hebben de Verenigde Naties in 
Parijs internationale klimaatafspraken gemaakt. 
Die afspraken resulteerden in een nationaal 
Klimaatakkoord, waarin het Rijk beschrijft 
welke maatregelen Nederland moet nemen om 
de klimaatdoelen te behalen. Het Rijk heeft 
Nederland daarvoor onderverdeeld in dertig 
regio’s. 
Iedere regio moet een Regionale 
Energiestrategie opstellen, waarin staat op 
welke plekken het opwekken van zonne- en 
windenergie mogelijk is. In onze energieregio 
Noord-Holland Noord werken overheid 
en niet-overheid samen aan die Regionale 
Energiestrategie. Zodat we in de toekomst 
voldoende duurzame energie en warmte tot 
onze beschikking hebben. Als we gaan werken 
aan een klimaatneutraal Koggenland, dan doen 
we dat stap voor stap. En met respect voor en 
behoud van de landelijke uitstraling.”

Inwoners hebben tijdens de 
bijeenkomst op 30 januari zorgen 
geuit over de mogelijke plaatsing 
van extra windturbines. Hoe kijkt 
het college naar de wens van deze 
inwoners om geen extra windturbines 
nabij woningen te plaatsen?
“Wij delen die mening. Windturbines nabij 
woningen wil het college niet toestaan. Als 
ondernemers plannen hebben voor initia-
tieven, dan kijken wij positief kritisch mee. Uit 
eerder onderzoek in Koggenland blijkt dat 
ruim 65% van de respondenten windturbines 
wel acceptabel vindt, mits die passen bij het 
landschap. Bijvoorbeeld  ingebed tussen 
bestaande wegen en infrastructuur. Wij vinden 
het belangrijk dat eerder gemaakte afspraken 
blijven bestaan. En dat er waarde wordt gehecht 
aan de gezondheid van onze inwoners en de 
leefbaarheid van de dorpen.”

Wat is de rol van inwoners, agrariërs 
en ondernemers in de totstandkoming 
van de RES?
“De Rijksoverheid heeft bepaald dat inwoners, 
agrariërs en ondernemers input leveren voor 
de RES. Die zijn nu aan zet. Hun input is heel 
belangrijk, het is daarom ook goed dat er veel 
belangstelling voor is. Wij organiseren lokale 
bijeenkomsten om de input op te halen, voor de 
Koggenlandse invulling van de RES.”

Welke bijdrage wil het college van 
Koggenland leveren aan de RES?
“In de gemeente Koggenland staan nu al 17 
windturbines in Obdam, Oudendijk en langs de 
Jaagweg. De provincie is daarnaast voornemens 
een zonneweide te realiseren aan de Jaagweg. 
Als die zonneweide gerealiseerd is, levert de 
gemeente – gecombineerd met de windturbines 
– al een stevige bijdrage aan de RES. 
De RES beperkt zich nu tot wind- en zonne-
energie als bewezen technieken en wordt iedere 
twee jaar geactualiseerd. Omdat de innovaties 
op het gebied van duurzame energie elkaar snel 
opvolgen wil ik meewerken aan de toekomstige 
inzet van andere technieken. Zoals bijvoorbeeld 
waterkracht en geothermie.”

Wie verdient 
een Koninklijke 
onderscheiding?
Wilt u iemand 
voordragen voor de 
Lintjesregen van 2021? 
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.

Bezorgers Koggennieuws gezocht
Voor de bezorging van het 
Koggennieuws in (delen van) 
Berkhout en Spierdijk is Rodi 
Media op zoek naar bezorgers. 
Ben je minimaal dertien jaar oud 
en wil je lekker bewegen en geld 
verdienen? 
Kijk dan op www.rodibezorger.nl 
of bel naar (0226) 33 10 20. 

Na veertig jaar is er een eind gekomen aan de Westerkoggefl ora. 
Van 24 tot en met 26 januari vond de bloemententoonstelling 
voor de laatste keer plaats in de Koggenhal in De Goorn. 
Wethouder Win Bijman ging met een grote taart op bezoek bij de 
opbouwploeg om hen te bedanken voor hun jarenlange inzet.

De traktatie van de wethouder wordt met open armen in ontvangst genomen. 
Opbouwer van het eerste uur Koos Bakker toont zich direct bereid de taart 
voor te proeven. Die smaakt goed, al is de aanleiding weinig feestelijk. 
“Ik had gehoopt dat de jeugd het over zou nemen,” zegt Bakker. “Maar er is 
onder kwekers steeds minder animo om deel te nemen. Veertig jaar geleden 
begonnen we de Westerkoggefl ora als een plek waar kwekers van elkaar 
leerden. Het was een opgave om hen allemaal samen te laten komen. Zie maar 
eens een Spierdijker naar De Goorn te krijgen. Maar de tentoonstelling zorgde 
al snel voor verbroedering.”



Het jaar 2020 is begonnen en één van de keukentrends waarvan wij 
verwachten dat die zich versterkt doorzet is het koken op inductie. En 
niet alleen vanwege de klimaatdiscussie dat we van het gasgebruik af 
moeten. Koken op inductie heeft meerdere voordelen ten opzichte van 
het koken op gas. Wij hebben de vijf belangrijkste motivaties op een rij 
gezet voor u waarbij wij vast stellen dat wij om deze redenen flink uitpakken: wij hebben in de 
actiemaand februari heel veel typen en mooie uitvoeringen staan! Deze inductie kookplaten 
bieden wij tegen extreem lage prijzen aan!
1. Lekker snel kunnen eten
In vergelijking met een gaskookplaat heb je op een inductiekookplaat minder tijd nodig om je 
eten te bereiden. De redenen hiervan: er gaat minder energie verloren wanneer je elektrisch 
kookt en bij inductie koken is er geen lucht nodig om de warmte te geleiden zoals bij een gas-
kookplaat. Het verschil in bereidingstijd tussen inductie koken en op gas koken kan maar liefst 
vijftig procent bedragen. 
2. Je verbruikt minder energie 
Koken met een inductie kookplaat is superefficiënt, omdat er geen warmte verloren gaat. Bij 
een gaskookplaat daarentegen stroomt er warmte weg langs de pan. Hierdoor wordt zo’n vijftig 
procent (!) van de warmte nutteloos opgewekt. Bij elektrisch koken is de pan zelf het verwar-
mingselement met als resultaat dat tot negentig procent van de elektrische energie in warmte 
wordt omgezet. 
3. Koken op inductie is veilig(er)
Veilig in algemene zin en veilig(er) dan koken op gas, omdat je niet te maken hebt met open 
vuur. Dat maakt dat koken op inductie ook op dit gebied een flinke streep voor hebt ten opzichte 
van het eten klaarmaken op een gaskookplaat. Je hebt simpelweg minder kans op brand, omdat 
onder meer de kookplaat alleen maar heet wordt onder de pan. Verder loop je ook niet het risi-
co dat olie ontbrandt als deze uit de pan spettert. Bijkomend voordeel van koken op inductie is 
bovendien dat de pannen op een vlakke ondergrond en daarmee stevig staan. 
4. Eenvoudige bediening
De bediening van een inductie kookplaat is net zo eenvoudig zo niet gemakkelijker dan bij een 
gaskookplaat. Vooral omdat je de temperatuur tussen lauw en superheet nog beter kunt regelen. 
5. Veel tijdwinst met schoonmaken
Iedereen met een gaskookplaat is vertrouwd met het gedoe om die schoon te maken, omdat je 
niet overal even makkelijk bij kan. Daar heb je met een inductie kookplaat geen last van, omdat 
de oppervlakte van de kookplaat van keramisch glas is. Meestal is even vegen met een vochtige 
doek genoeg om de kookplaat weer perfect schoon te maken. 

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

Vijf redenen om te kiezen 
voor koken op inductie

Open ook een 
betaalrekening 
bij de bank met 
de hoogste 
waardering.

 

Dave Imming Assurantiën
Dwingel 13
1648 JM DE GOORN
T (0229) 54 27 14
E daveimming@planet.nl
I www.daveimming.nl

Bron: Consumentenbond juni 2019
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Een vertrouwd gezicht 
bij cliënten thuis

Werken bij Wilgaerden. Mooi mensenwerk.

Ben jij die enthousiaste Wijkverpleegkundige, de verbinder en het gezicht 
van de wijk in dé gemeente Koggenland?

Wilgaerden zoekt Wijkverpleegkundige in 
de gemeente Koggenland

Als Wijkverpleegkundige bied je samen met jouw team optimale zorg in 
de wijk, zodat cliënten steeds langer zelfstandig kunnen blijven wonen. 
Je komt te werken in een organisatie die volop in ontwikkeling is en waarbij 
jouw expertise als Wijkverpleegkundige van enorme waarde is. Ook werk je 
voor de gemeente Koggenland en neem je deel aan het sociaal team.

Word jij het visitekaartje van onze wijk?

Solliciteer dan via onze website: www.wilgaerden.nl 
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Tot 1 mei 2020 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 partijtje geven of een 
schoolreisje bekostigen.

“We willen dat alle kinderen mee kunnen doen in 
onze maatschappij,” zegt wethouder Win Bijman. 
“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 (tijdelijk) niet voorhanden is, bijvoorbeeld 
vanwege een schuldhulpverleningstraject, kunnen in 
aanmerking komen voor een bijdrage van het Kinder-
koggenfonds. 

Inkomensgrens
Kinderen komen in aanmerking voor een bijdrage uit 
het Kinderkoggenfonds als het netto gezinsinkomen 
lager is dan € 1.803,97 bij gehuwden/samenwo-
nenden of € 1.262,78 bij alleenstaande ouders/
verzorgers. De vermogensgrens is voor beide groepen 
€ 12.450. 

Cadeaukaarten en maatwerkbijdragen
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 Kinder-
koggenfonds 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 fiets.

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

Kinderkoggenfonds
“We willen dat alle kinderen mee kunnen doen”

Op maandag 27 januari werd Karl Koopman 
uit De Goorn bedankt en geprezen door 
brandweercommandant Peter Bouma en wethouder 
Win Bijman. Koopman had twee maanden eerder 
geen moment getwijfeld toen hij een brandende 
woning binnenrende om hulp te bieden.

Op 18 november vorig jaar brak brand uit in een huis aan de 
Rondeel in De Goorn. De bewoonster rende naar buiten, waar 
ze om hulp riep. Buurtgenoot Koopman hoorde de noodkreet 

en spoedde zich naar binnen, waar een flinke rookontwik-
keling was. In de keuken, waar de brand begonnen was, heeft 
hij met water geblust.

Risicovol
Zonder zijn ingrijpen had de brand zich verder kunnen 
verspreiden. Door het doortastende optreden van Koopman 
bleef het huis, los van schade in de keuken, in redelijke staat. 
Brandweercommandant Bouma en wethouder Bijman prezen 
Koopman voor zijn moed en daadkracht.

Op dinsdag 14 januari kregen de leerlingen 
van basisschool De Caegh in Obdam verkeers-
training van het team van ANWB Streetwise. 
De kinderen leerden in de praktijk hoe ze beter 
kunnen omgaan met het drukke verkeer in 
hun omgeving. Wethouder Caroline van de Pol 
bezocht de verkeerstraining van de leerlingen 
van groep 5 en 6, die onder andere les kregen 
over de remweg van auto’s.

Eigen remweg meten
In de Brederodelaan in Obdam is een deel van de straat 
voor de gelegenheid veranderd in een korte sprintbaan. De 
leerlingen van groep 5 en 6 stellen zich in groepjes van 4 op 
voor een sprintwedstrijd. Op het teken van de instructeur van 
Streetwise starten en stoppen de kinderen met rennen. “Zo 
kunnen de kinderen hun eigen remweg meten,” licht directeur 
van De Caegh Paul Lakeman toe.

Overreden
Als hetzelfde stuk wordt afgelegd met een auto van 
Streetwise, mogen de leerlingen raden hoe lang de remweg 
van de auto is. De meeste schattingen zijn aanzienlijk lager 
dan de 27 meter die de auto nodig heeft om tot stilstand 
te komen bij een snelheid van 50 kilometer per uur. “Als 
jullie hier waren overgestoken, waren jullie nu overreden,” 
constateert de instructeur.
Dan nodigt hij de kinderen één voor één uit plaats te nemen 
op de passagiersstoel van de auto – een lesauto met rem aan 
de passagierskant. De kinderen mogen zelf op de rem trappen, 
zodra een klasgenoot hen het teken geeft te stoppen. Een 
leerzame attractie, zo blijkt uit de reactie van de kinderen die 
de instructeur en de auto aandachtig volgen.

Compliment
“Goed dat de kinderen op een leuke manier leren over de 
gevaren in het verkeer,” zegt wethouder Van de Pol, die door 
De Caegh is uitgenodigd een kijkje te nemen bij de verkeers-
lessen. “Als gemeente bieden we scholen de mogelijkheid 
gebruik te maken van deze trainingen. De scholen mogen 
zelf beslissen of ze meedoen. Ik denk dat de trainingen de 
veiligheid ten goede komen, dus wat mij betreft verdienen de 
deelnemende scholen een compliment.”

Leerzame attractie
Verkeerstraining basisschool De Caegh

Welzijnswerker Tineke Kunst neemt afscheid van de 
gemeente Koggenland. Jarenlang zette Kunst zich in voor 
kwetsbare Koggenlanders en was ze contactpersoon voor 
ouderen. Vanaf maart gaat ze met pensioen, haar taken 
draagt ze over aan Manuela de Man. 

Kunst kan terugkijken op een bijzonder geslaagde carrière bij de gemeente. 
Maar dat is geen reden om al te sentimenteel te worden, vindt Kunst. 
“Het werk en de contacten zijn mij dierbaar en ik laat mooie herinne-
ringen achter, maar het is tijd voor een nieuwe levensfase. Ik weet dat dit 
werk bij Manuela in goede handen is, dat maakt het afscheid een stuk 
makkelijker.”

Enorme successen
Het plezier dat ze tot de dag van vandaag beleeft aan haar werk is volgens 

Afscheid Tineke Kunst
Opvolger Manuela de Man maakt kennis met Koggenland

Lof en bloemen voor moedige buurman

Kunst voor een groot deel te danken aan de bereid-
willigheid van de mensen in Koggenland. “Ik kon 
altijd rekenen op medestanders en de hulp van 
vrijwilligers. In de dertien jaar dat ik hier werk 
hebben we mooie initiatieven opgezet, die nog 
steeds bestaan. Daar ben ik trots op. Hoogtepunten 
zijn voor mij het realiseren van het senioren-eetcafé, 
het creëren van dagbesteding voor verstandelijk 
gehandicapten en het opzetten van het Wijkleer-
centrum in Avenhorn, waar jongeren hulp bieden 
aan ouderen als onderdeel van hun studie. Dat zijn 
enorme successen, vooral op sociaal gebied.”

Open en benaderbaar
De Man is op 13 januari begonnen als welzijns-
werker en wordt ingewerkt door Kunst zelf. Van 
haar nieuwe werkgever kreeg De Man het verzoek 
zoveel mogelijk continuïteit te waarborgen. Dat 
Kunst en De Man beide uit Andijk komen – en elkaar 
niet eerder hadden ontmoet – is toeval. Maar de 
twee hebben meer overeenkomsten: zo zijn beide 
dames sociaal, open en benaderbaar. Handige 
eigenschappen, weet De Man: “Het is belangrijk dat 
ik een netwerk opbouw. Daarom ben ik al volop 
begonnen met het verkennen van de gemeente en 
het bijwonen van vergaderingen en relevante initia-
tieven.”

Fit oud worden
Kunst gaat de komende maanden meer tijd 
besteden aan haar eigen welzijn, nadat ze zich 
dertien jaar met hart en ziel inzette voor de 
inwoners van Koggenland. Ze heeft reisplannen, 
wil een studie volgen op het gebied van kunstge-
schiedenis en ze wil meer gaan sporten. “Een 

combinatie van persoonlijke leerdoelen en in de maatschappij 
staan,” zegt Kunst. “Ik wil fit oud worden.”

Contact
U kunt Manuela de Man bereiken via m.deman@koggenland.nl 
of bellen naar 0229-548362.Tineke Kunst (links) en haar opvolger Manuela de Man



Familie Klaver
Wogmeer 72, 1711 ST Hensbroek
www.zorgboerderijklaverweide.nl 
Meer info bel of mail 
joanklaver@quicknet.nl
0229-563037 of 0628771366

U bent van harte 
welkom op onze 
zorgboerderij voor 
een prettige dagbesteding. 
Het vervoer kan geregeld 
worden. Wij hebben het 
kwaliteitskeurmerk voor 
de zorgboerderij
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Make It Easy!
Arja Broere (therapeut van Make It 
Easy) maakt gebruik van de Auriculo-
therapie, ook wel ooracupunctuur 
genoemd. Make It Easy werkt sinds 
1994 met veel succes met deze the-
rapie. Voor rook- eet- en snoepver-
slaafden blijkt het een succesvolle 
en doeltreffende formule te zijn.

Arja Broere (therapeut van Make It 
Easy) maakt gebruik van de Auriculo-
therapie, ook wel ooracupunctuur 
genoemd. Make It Easy werkt sinds 
1994 met veel succes met deze the-

Afvallen 
zonder lijnen

Met Make It Easy hoeft u nooit meer calorie-
en te tellen, nooit meer te diëten. De combi-
natie van de Auriculo-therapie, persoonlijke 
begeleiding en een kleine aanpassing van 
uw levensstijl zorgen er voor dat u samen 
met Make It Easy uw streefgewicht haalt. Wij 
geven iedereen die zich aan de spelregels 
houdt de garantie dat het lukt! De piepkleine 
puntjes die nagenoeg pijnloos in en om het 
oor geplaatst worden stimuleren de verbran-
ding van vet en zorgen voor een afname van 
de behoefte aan zoetigheid. 

Moeiteloos 
Stoppen met Roken

Voor Moeiteloos Stoppen met Roken bent 
u bij Make It Easy ook aan het juiste adres! 
Wilt u voorgoed afrekenen met uw rook-
verslaving? Bent u al vaker gestopt, maar 
zonder blijvend resultaat? Kies dan nu voor 
Make It Easy! Wij zijn overtuigd van de 
werking van onze methode daarom geven 
wij levenslang garantie. Er wordt gewerkt 
met piepkleine puntjes, die wij in het oor 
plaatsen en op het moment dat de puntjes 
zijn geplaatst, is alle behoefte aan nicotine 
verdwenen.

U bent van harte welkom bij onze locatie in Hoorn
Aanmelden of meer informatie? 

Arja Broere therapeute: tel.nr. (020) 8203090, makeiteasybroere@gmail.com 
Hoofdkantoor: tel. (0174) 213202 maandag t/m vrijdag 09.00-12.00 uur

Of ga naar onze website:

www.makeiteasy.nl.
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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 Jan Wijnker (GBK) aan 
het woord.

Wat was het mooiste moment in uw carrière als 
raadslid?
Zo’n tien jaar geleden werd gestart met de voorbe-
reidingen voor de aanleg van de N23, de Westfri-
siaweg. Voor de kosten werd een verdeling 
gemaakt, waarbij Koggenland 8,5 miljoen euro 
zou moeten betalen. Ik was toen wethouder en 
wist het bedrag terug te brengen tot 2 miljoen. 
De provincie zocht manieren om de volledige 
rekening van 8,5 miljoen bij ons neer te leggen, 
maar mijn argumenten waren waterdicht.

Het werk van een raadslid gaat niet alleen over 
rozen. Wanneer kon u door de grond zakken?
Ik vind het ontzettend jammer dat de verhouding 
tussen de coalitie en de oppositie zo slecht is. Met 
GBK hebben we deze periode acht voorstellen 
ingediend voor amendementen, moties en initia-
tieven. De coalitie heeft niet één van die acht 
voorstellen gesteund. Onze plannen worden 
op voorhand verworpen, ongeacht de inhoud. 
Dat vind ik jammer, door goed samen te werken 
kunnen we veel meer bereiken.

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?
We moeten een plan maken voor de energie-
transitie in de regio. Er is binnen de raad veel 
kennis op dit gebied. Met elkaar kunnen we 
een goed plan opstellen en reële doelstellingen 
vastleggen. Dat zou ik graag willen. Helaas is er 
binnen de raad niet voldoende bereidheid om 
samen te werken.

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? 
Jaarlijks gaat er een bedrag van € 5,5 miljoen naar 
de jeugdzorg. Ik wil graag weten waar dat geld 
naartoe gaat en of het terecht komt op de juiste 
plek. Als die 5,5 miljoen daadwerkelijk nodig is, 
staat het bedrag voor mij niet ter discussie. Maar ik 
vraag me af of er mensen zijn die rijk worden van 
het geld voor de jeugdzorg. Daarom wil ik inzicht 
in die geldstroom. 

Wat is uw favoriete plek in Koggenland en wat 
betekent deze plek voor u?
Mijn tuin (zie foto). Ik werk graag in de kas en de 
moestuin. En in de zomer zit ik hier heerlijk aan 
het water. Op zondagochtend melk ik altijd de 
koeien bij een biologische boerin verderop, dat 
doe ik als hobby. Daarna ga ik thuis het liefst in 
de tuin zitten met een kop koffie. Zo kom ik tot 
rust.

Vraag van Rosalien van Dolder (VVD): 
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?
Er zijn momenten dat ik dat denk ja, dat is 
inderdaad wel eens moeilijk. Maar daar wil ik niet 
verder over uitweiden. 

In de volgende editie is Ria Sjerps (CDA) aan 
het woord. Welke vraag wilt u aan haar 
voorleggen?
Ria is al langere tijd actief in de raad. Hoe gaat het 
naar jouw mening met de Koggenlandse politiek 
als je het vergelijkt met tien jaar geleden?

Jan Wijnker (68) woont in Avenhorn, samen 
met zijn vrouw Anneke (67). Hij is gepensi-
oneerd. Naast zijn werk voor de raad is hij 
voorzitter van de oud-wethoudersvereniging 
van Westfriesland en vicevoorzitter van negen 
parochies. Hij houdt van tuinieren, klussen en 
werken op de boerderij van zijn neef.

Gemeenteraad in beeld
Jan Wijnker (GBK)

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.
- B. Al Ahmad                                     Geboren 10-01-1999
- M. Al Ahmad                                    Geboren 17-04-1993 
Deze personen worden 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.

Publicatie tot verkeersbesluit
Dat zij heeft besloten om twee gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken in te richten. Eén nabij de Nispel in Ursem en 
één nabij de Reigerlaan in Obdam. 
Dit besluit ligt 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
2020-HZ-0013 vervangen kozijn Kanteel 79, De Goorn
2020-HZ-0016 bouwen schuur Noorddijkerweg 74, Ursem
2020-HZ-0017 plaatsen serre Vogelenzang 2, Obdam
2020-HZ-0018 aanleggen uitrit en graven sloot Veldhuizerweg nabij nr. 7, Berkhout
2020-HZ-0019 bouwen hal Westeinde 310 A, Berkhout
2020-HZ-0022 plaatsen dakopbouw Geesterland 19, Ursem
2020-HZ-0034 bouwen schuur Oudelandsdijkje 11A, Hensbroek
2020-HZ-0036 plaatsen tuinhuis Oprijlaan 1, De Goorn
2019-HZ-0544 vervangen bovenbouw ligboxenstal Berkmeerdijk 29, Obdam    
Deze aanvragen zijn ontvangen, er kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
Zaaknummer  Activiteiten Perceel
2019-HZ-0558 realiseren schuur Bobeldijk 18, Berkhout 
2019-HZ-0516 bouwen zwembad en tuinmuur Dorpsstraat 75, Obdam 
2019-HZ-0570 plaatsen dakkapel Kelderswerf 32, Obdam   
2019-HZ-0504 bouwen woning Westeinde 321, Berkhout
2019-HZ-0565 aanleggen uitrit Horstenburgstraat 3 en 5, Obdam  
2019-HZ-0576 legaliseren extra brede uitrit De Burg 4 , De Goorn
2019-HZ-0536 bouwen woning Dorpsvaart 21, De Goorn 
2019-HZ-0506 aanleggen dam met duiker Slimtocht (nabij Grootweg 13, Berkhout)
 Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar 

Buiten behandeling stellen aanvraag omgevingsvergunning
Zaaknummer  Activiteiten Perceel
2019-HZ-0508 vestigen Bed & Breakfast West 1, Avenhorn
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar 

Huisnummers:
Burgemeester en Wethouders hebben besloten de volgende huisnummers vast te stellen:
D19.012061 8-1-2020 Buitenroede 12 en 12A in De Goorn
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar 

Publicatie besluit omgevingsvergunning milieu neutrale verandering, Bobeldijk 139 in Spierdijk 
Burgemeester en wethouders van Koggenland maken bekend dat zij hebben besloten een omgevingsvergunning milieu neutrale verandering te 
verlenen voor de inrichting Mts. Koomen gelegen aan Bobeldijk 139 in Spierdijk. 
De verandering betreft het realiseren van een overkapping boven de opslag van ruwvoer.
Zaaknummer: OD.299563 Datum verzending besluit: 10 januari 2020 

Rechtsbescherming
Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen binnen 6 weken, gerekend vanaf de dag na datum van verzending van dit besluit, een 
bezwaarschrift indienen bij de gemeente Koggenland, Postbus 21, 1633 ZG in Avenhorn. Het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende bevatten:
• uw naam, adres, postcode en woonplaats; • de datum; • over welke beschikking het gaat (u kunt het beste een kopie van dit besluit bijsluiten);
• de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit; • uw handtekening.
U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD.)
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien onverwijlde spoed dit vereist, kunt u de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Noord-Holland Noord, Sectie bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem vragen om een voorlopige voorziening te treffen. U 
kunt het verzoekschrift ook digitaal bij de rechtbank indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over 
een elektronische handtekening (DigiD). Voor meer informatie verwijzen wij naar www.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van het verzoek wordt 
griffierecht geheven.
Informatie/Besluit inzien
Mocht u dit besluit willen inzien, dan kunt u een contact opnemen met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Dampten 2 in Hoorn, telefoon-
nummer: 088 -1021300 (o.v.v. zaaknummer OD.299563).

Koggenland vroeger en nu
Door de begroeiing is De Goorn lastig te herkennen op de foto uit 1913. Het 
metselwerk van het pand van Schoenmakerij Knijn verraadt de locatie.

De Goorn, De Goorn 1913 De Goorn, De Goorn 2008

Foto’s: www.ansichtkaartenberkhout.nl



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

Koken op inductieplaten heeft door de technologische ontwik- 

kelingen een breed publiek gevonden. Er wordt ook slim  

ingespeeld op de behoefte van de kok. Zo kun je zones aan 

elkaar koppelen, zodat je met een grillplaat of braadslee ook  

aan de slag kunt. En met de boostfuncties is er ook aan de  

wokliefhebber gedacht. Maar er is meer... Lees er over  

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

gratispannenset
IPS437RVS

BIJ AANKOOP VAN  
EEN INVENTUM  
IKI6035 INDUCTIE 
KOOKPLAAT GRATIS 
RVS PANNENSET

SlimductieStap nu over!

WWW.HET-SLAAPHUYS.NL • WIEDER 35 • 1648 GA DE GOORN • T 0229 236608
BOXSPRINGS | LEDIKANTEN | MATRASSEN | KASTEN 

OPENINGSTIJDEN: VRIJDAG VAN 10.00 - 17.30 EN ZATERDAG VAN 10.00 - 16.30. VAN ZONDAG T/M DONDERDAG OP AFSPRAAK, OOK IN DE AVONDEN.

“Onze aanpak is anders”

SHOWROOM
OPRUIMING

Kortingen tot wel 50%

Boxsprings nu v.a.€ 1499,-

meer info op onze webshop

Meest ventilerende boxspring

Nú met 
gratis

topmatras!

Nú met 
gratis

topmatras!
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Avek 
boxsprings 

v.a.

€ 2395,-

Buiten openingstijden 
en op avonden op afspraak.

Wieder 1 . 1648 GA De Goorn . tel. 0229-544712 
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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 griffi e. 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 griffi e 
via (0229) 54 84 00 of griffi e@koggenland.nl. De gegevens van de raadsleden vindt u op 
raad.koggenland.nl.

Welstand
De komende vergaderingen van de Welstandscommissie zijn op 6 en 20 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 2 maart 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 
 2 t/m 8 februari 2020 Vrije periode
 9 t/m 15 februari 2020 Vrije periode

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 Bestuurssecretariaat 
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 openbare verlichting, wegen, trottoirs, openbaar groen, 
drank- en drugsoverlast en vandalisme. U kunt dit nummer ook bellen bij storingen aan 
huurwoningen van het Woningbedrijf. Telefonisch 24 uur per dag bereikbaar, ook in het 
weekend. Een melding maken kan ook 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 
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
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Gratis je rijbewijs afhalen? 
Jongeren die binnen twee jaar hun 
rijbewijs denken te halen, kunnen een 
cursus ‘Alcohol in het verkeer’ volgen 
en met het behaalde certificaat het 
rijbewijs gratis afhalen. Zij besparen 
daarmee zo’n 40 euro. Tijdens de 
cursus leren de jongeren over de 
gevaren van alcohol- en drugsgebruik 
in het verkeer. 

Verbaasd
Cursusleider Ton Leenders zegt dat de cursus 
veel nuttige inzichten kan bieden. “Het is niet 
anderhalf uur lekker achterover zitten en dan 
is de 40 euro verdiend. Iedereen moet actief 
meedoen. Veel jongeren zijn verbaasd over het 
aantal uur dat alcohol in je bloed blijft. Tien 
biertjes is vijftien uur alcohol in je bloed.

Ongeval onder invloed
“Tijdens de evaluatie geven de jongeren ook 
vaak aan dat ze niet wisten wat er allemaal bij 
komt kijken als je onder invloed een ongeval 
veroorzaakt. Jongeren denken er vanaf te 
komen met een kleine boete. Ze beseffen niet 

dat ze een cursus moeten volgen, problemen 
krijgen met de verzekering, letselschade 
moeten vergoeden en dat ze geconfronteerd 
worden met allerlei praktische zaken. En dan 
heb ik het nog niet eens over de emotionele 
schade die geleden wordt.”

Meer informatie
De cursus ‘Alcohol in het verkeer’ vindt een 
keer per maand plaats bij Verkeersschool Hoek 
Bouma in De Goorn. De eerstvolgende data 
zijn woensdag 12 februari en woensdag 
18 maart. Kijk voor meer informatie en overige 
cursusdata op  
www.koggenland.nl/alcoholinverkeer. 

Stedenbouwkundig plan voor 
Tuindersweijde-Zuid in Obdam
Op 14 januari 2020 heeft het college 
van burgemeester en wethouders 
het stedenbouwkundig plan 
Tuindersweijde-Zuid vastgesteld. 

Samen met ontwikkelaar VBM werkt de 
gemeente Koggenland aan de ontwikkeling 
van het nieuwbouwplan Tuindersweijde-Zuid. 

De komende tien jaar worden er 335 woningen 
gerealiseerd. Het stedenbouwkundig plan 
en de nota van beantwoording op de 
ingediende inspraakreacties zijn te raadplegen 
op de website 
www.koggenland.nl/tuindersweijdezuid. 
Het stedenbouwkundig plan dient als kader 
voor het nog op te stellen bestemmingsplan. 

KUNST IN URSEM - Op maandag 20 januari opende wethouder Win Bijman de expositie Kunst 
in Ursem in het gemeentehuis in De Goorn. De werken van zes Ursemse kunstenaars zijn tot 
en met vrijdag 13 maart te bewonderen. Op de groepsfoto staan (vlnr): wethouder Bijman en 
kunstenaars Karin van der Gaast, Maria Meester, Louise Kitselaar en Cock Witte.
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Grig-tweewielerservice • Betje Wolffplein 1 • 1628 NA 
HOORN Tel. 0229-714570 Info@grig-tweewielerservice.nl

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag

07:00 – 19:00
Zaterdag 

09:00 – 18:00

Wij zijn leverancier van CORTINA - BATAVUS - GIANT - SPARTA - LOEKI

€ 2.699,- 
+ gratis accu 

upgrade
naar 500WH
t.w.v. e 300,- GRATIS 

5 JAAR 
GARANTIE!


