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Koggenland kort

Dienstverlening 
gemeente gaat door

Tussen 1 en 12 februari laat de ge-
meente de plateaus op de Laan van 
Meerweijde aanpassen. De Laan van 
Meerweijde ligt in een 30 km-zone. Er 
liggen nu drie plateaus die bedoeld 
zijn om verkeer dat te hard rijdt af te 
remmen. Door verzakking remmen 
deze plateaus niet meer voldoende af. 
De nieuwe plateaus worden verhoogd 
en aangepast met oprijblokken, waar-
door ze niet verzakken. Tijdens de 
werkzaamheden is de weg afgesloten.

Ondanks de aangescherpte corona-
maatregelen blijft de gemeente de 
dienstverlening aan inwoners voort-
zetten. Het gemeentehuis blijft op af-
spraak geopend. Meldingen en storin-
gen die de gemeente ontvangt, 
worden opgepakt. De Buitendienst zal 
bij gladheid, zoals gebruikelijk, zout 
strooien. Waar nodig ook tijdens de 
avondklok. 

Werkzaamheden 
Laan van Meerweijde

Overbelaste gezinnen kunnen sinds janu-
ari een beroep doen op de stichting 
Buurtgezinnen. Deze stichting koppelt 
gezinnen die het zwaar hebben (de zo-
genoemde vraaggezinnen) aan gezinnen 
in de buurt die ondersteuning willen bie-
den (steungezinnen). Hierdoor krijgen 
kinderen extra aandacht en worden ou-
ders even ontlast. 

De hulp is alledaags en vriendschappelijk. 
Het vraaggezin en steungezin maken on-
der begeleiding van een coördinator van 
Buurtgezinnen afspraken over de inhoud 
van de ondersteuning. Die kan bijvoor-
beeld bestaan uit het brengen en halen 
van kinderen naar sporttraining, het bie-
den van een rustige huiswerkplek of het 
af en toe opvangen van de kinderen. De 
ondersteuning is altijd maatwerk en er 
wordt rekening gehouden met de coro-
namaatregelen.

Een steungezin helpt een vraaggezin 
voor een langere periode bij de opvoe-
ding van de kinderen. Welke ondersteu-

ning een steungezin biedt en hoeveel tijd 
het gezin erin steekt, is afhankelijk van 
de gemaakte afspraken. De ondersteu-
ning kan ook veranderen in de loop van 
de tijd. De stichting Buurtgezinnen is in 
de gemeente Koggenland op zoek naar 
ouders, grootouders en stellen zonder 
kinderen (maar mét opvoedervaring), die 

op vrijwillige basis iets willen betekenen 
voor een gezin in de buurt.

Kijk voor meer informatie op www.
buurtgezinnen.nl of neem contact op 
met de lokale coördinator 
Denise Wijnker via (06) 18 46 12 78 of 
denise@buurtgezinnen.nl.

Nabestaanden Biallosterski gevonden
In de eerste editie van dit jaar besteedde 
Koggennieuws aandacht aan de zoek-
tocht naar de nabestaanden van verzets-
held Tobias Biallosterski. Dankzij tips van 
lezers wist de gemeente in contact te ko-
men met meerdere familieleden van Bial-
losterski. 

Een van die familieleden is de 81-jarige 
Wim Biallosterski uit Heerhugowaard. 
Wim werd begin januari gebeld door een 
oud-collega. "Die woont in Obdam en 
had de oproep in Koggennieuws gele-
zen," zegt Wim. "Hij zei dat de gemeente 
Koggenland mij waarschijnlijk wilde spre-
ken. Dat klopte: Tobias Biallosterski is in-
derdaad familie, hij was een halfbroer van 
mijn vader. Ik vind het erg leuk dat er op 
deze manier aandacht voor Tobias is en 
dat wij zo worden geïnformeerd.”

De gemeente was op zoek naar nabe-
staanden van Biallosterski, om hen te in-
formeren over de vernieuwing van het 
oorlogsmonument in de Burgemeester 
Dekkerstraat in Obdam. Het huidige mo-
nument bevat een gedenkplaat voor ver-
zetsheld Johan Hellema. Op het vernieuw-
de gedenkteken wordt naast Hellema ook 
Biallosterski herdacht. “Ik vind het een eer 
dat zijn naam wordt bijgeschreven,” zegt 
Wim, “Hij verdient het ook, want hij heeft 
zulke goede dingen gedaan. Na de oorlog 
werd hij zelfs door prins Bernhard pos-
tuum opgenomen in de Willems-Orde.”
Het vernieuwde monument wordt naar 
verwachting in april onthuld. De nabe-
staanden van Hellema en Biallosterski zijn 
uitgenodigd om de onthulling bij te wo-
nen. Wim: “Als het mogelijk is ben ik er 
zeker bij.”

De GGD waarschuwt ouderen voor 
een nieuwe babbeltruc waarbij oplich-
ters zich voordoen als medewerkers 
van de GGD. De betreffende 'mede-
werker' belt om een afspraak te ma-
ken om bij de oudere langs te komen 
voor een coronavaccinatie. Dit klopt 
niet. De GGD neemt geen contact op 
met ouderen over het vaccineren en 
komt ook niet bij mensen thuis om te 
vaccineren. 

GGD waarschuwt 
voor vaccinatie-
oplichters

Gemeente staat open voor plan HOED
“Mogelijkheid om huisartsenzorg in toekomst te waarborgen”

Onlangs kwamen plannen naar buiten van 
huisartsengroep De Waterling: de huis-
artsengroep wil de vier aangesloten prak-
tijken onderbrengen in één gezamenlijk 
pand, centraal in de gemeente. De praktij-
ken zijn nu nog verspreid over de gemeen-
te. Een groep inwoners uitte bij de ge-
meente haar zorg over deze plannen. 
Wethouder Win Bijman reageert. 

“Wij willen als gemeente dat de huisart-
senzorg in Koggenland zo toegankelijk 
mogelijk is,” zegt wethouder Bijman. 

“Vertrek van huisartsen uit de dorpen 
heeft daarom in principe niet onze voor-
keur. Maar huisartsen met een kleine 
zelfstandige praktijk hebben steeds meer 
moeite met het vinden van een opvolger. 
Hierdoor dreigen de praktijken volledig 
te verdwijnen. Een gezamenlijke praktijk 
is een mogelijkheid om de huisartsenzorg 
in de toekomst te waarborgen voor alle 
inwoners. Daarom staan wij open voor 
dit plan. Natuurlijk kijken we daarbij naar 
de consequenties.” 

Jozefschool mogelijke locatie
De Waterling noemt de plek waar nu de 
Jozefschool in De Goorn is gevestigd als 
mogelijke locatie voor de HOED (huisart-
sen onder één dak). De school verhuist in 
augustus 2021 naar het nieuwe kindcen-
trum in Avenhorn, waardoor de locatie 
aan de Dwingel vrijkomt. 

De gemeente onderzoekt welke invulling 
mogelijk is op deze locatie. In het heront-
wikkelingsplan is op verzoek van de ge-
meenteraad een aantal randvoorwaarden 

opgenomen. Hierin staat dat de vestiging 
van een HOED tot de mogelijkheden be-
hoort.

Vrije keuze
Bijman zegt dat de betrokken huisartsen 
uiteindelijk zelf een locatie kiezen. “Wij 
kunnen de wens van de huisartsen facili-
teren. Maar de gemeente heeft geen 
wettelijke bevoegdheid om te bepalen 
waar zij zich vestigen. De huisartsen heb-
ben daarin een vrije keuze.”



De Raad aan het woord

Jan Wijnker

Gemeente Belangen Koggenland

j.wijnker@raad-koggenland.nl

Jan Wijnker (GBK)

Kinderkoggenfonds
“We willen dat alle kinderen mee kunnen doen”

In iedere editie van Koggennieuws 
deelt een raadslid een persoonlijke 
visie of mening met de inwoners van 
de gemeente Koggenland. Deze 
standpunten of meningen komen 
niet noodzakelijkerwijs overeen met 
die van de gemeenteraad, het college 
of de ambtelijke organisatie van de 
gemeente Koggenland.    

Politiek die iedereen aangaat 

Het verruimen van de starterslening, 
om het ook voor de starter beter mo-
gelijk te maken om een eerste woning 
te kopen, is op voorzet van GBK uitein-
delijk door de gehele raad gesteund. 
De gemeenteraad is een groot voor-
stander van meer woningen bouwen; 
ik vind dat de gemeente zelf nieuwe 
locaties in exploitatie zou moeten ne-
men om dit mogelijk te maken. Niet al-
leen een eigen woningbedrijf, maar 
ook een eigen grondexploitatie, is vol-
gens mij de kip met de gouden eieren.

Ook de uitbreiding van de bedrijven-
terreinen (8 ha.) moet nu snel zijn in-
vulling krijgen om uitbreiding van de 
bedrijven mogelijk te maken en te zor-
gen voor werkgelegenheid.

De problematiek rond de jeugdzorg 
baart mij grote zorgen, zowel de hulp-
verlening voor degenen die dit nodig 
hebben, alswel de financiën.

Ik ben blij dat een grote meerderheid 
van de gemeenteraad het eens is over 
de RES (regionale energie strategie) en 
dat de raad van Koggenland niet is 
meegegaan met het Westfries Energie 
Kompas (WEK).  De RES geeft de tijd 
tot 2050, en is minder verstrekkend 
dan het WEK, ook al vind ik de RES ook 
niet ideaal. Met het WEK zouden alle 
energiedoelen al voor 2040 moeten 
zijn bereikt. Dat zou, naar mijn me-
ning, u als burger onnodig op kosten 
jagen, omdat de tijd om naar nieuwe 
technische mogelijkheden te kijken, 
zou ontbreken. 

In de politiek worden veel besluiten 
genomen, altijd in het algemeen be-
lang. Dat is best lastig, het is  wikken 
en wegen. Daarom een oproep: “Laat 
uw stem horen, bezoek eens een poli-
tieke fractievergadering, of meld u aan 
als lid!” 

Ik doe dat al vanaf 1986 met heel veel 
plezier en voldoening!

Tot 1 mei 2021 kunnen inwoners van 
Koggenland een aanvraag indienen voor 
een cadeaukaart van het Kinderkoggen-
fonds. Met het Kinderkoggenfonds on-
dersteunt de gemeente kinderen die op-
groeien in gezinnen met een laag 
inkomen. Naast de cadeaukaarten ver-
strekt de gemeente maatwerkbijdragen. 
Hiermee kunnen kinderen bijvoorbeeld 
lid worden van een sportclub, een partij-
tje geven of een schoolreisje bekostigen.   

“We willen dat alle kinderen mee kunnen 
doen in onze maatschappij,” zegt wethou-
der Win Bijman. “Door het Kinderkoggen-
fonds kunnen kinderen uit armere gezin-
nen ook trakteren als ze jarig zijn of 
nieuwe gymschoenen kopen als de oude 
te klein zijn.”

Schuldhulpverlening
Het Kinderkoggenfonds is er voor kinde-
ren tussen de 0 en 18 jaar, die opgroeien 
in een gezin met een laag inkomen en een 

laag vermogen. Ook kinderen die opgroei-
en in een huishouden waar het inkomen 
(tijdelijk) niet voorhanden is, bijvoorbeeld 
vanwege een schuldhulpverlenings- 
traject, kunnen in aanmerking komen voor 
een bijdrage van het Kinderkoggenfonds. 

Inkomensgrens
Kinderen komen in aanmerking voor een 
bijdrage uit het Kinderkoggenfonds als 
het netto gezinsinkomen lager is dan 
€  1.843,61 bij gehuwden/samenwonen-
den of € 1.290,53 bij alleenstaande ou-
ders/verzorgers. De vermogensgrens is 
voor beide groepen € 12.590. 

Aanvragen
Eén keer per jaar is er een bedrag van
€ 150,- per kind beschikbaar, in de vorm 
van een VVV-cadeaukaart. De cadeau-
kaarten kunnen van 1 januari tot en met 1 
mei worden aangevraagd. De maatwerk-
bijdrage kan het hele jaar worden aange-
vraagd. 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.

Coronamaatregelen tijdens 
Tweede Kamerverkiezingen
Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 
17 maart 2021 kunnen kiezers van 70 jaar 
en ouder per brief hun stem uitbrengen. 
Ook gaan twee stemlokalen in Koggen-
land op de maandag en dinsdag vóór de 
verkiezingsdag al open. De maatregelen 
worden getroffen om het risico op ver-
spreiding van het coronavirus tijdens het 
stemmen klein te houden. 

Briefstemmen
Iedereen die op 17 maart 2021 70 jaar of 
ouder is, ontvangt een stemplusplas en 
een stembiljet waarmee per brief kan 
worden gestemd. Stemmen per brief 
geeft kiezers de mogelijkheid om zelf 
hun stem uit te brengen, zonder naar het 
stemlokaal te gaan of een andere kiezer 
een volmacht te geven. Deze kiezers kun-
nen de briefstem afgeven op door de ge-
meente aangewezen locaties of per post 
versturen naar het briefstembureau in 
hun gemeente. 

Vervroegd stemmen
Kiezers kunnen op maandag 15 en dins-
dag 16 maart 2021 vervroegd hun stem 
uitbrengen. Dit kan bij het stembureau in 
het gemeentehuis in De Goorn en in Soci-
aal Cultureel Centrum De Brink in Obdam, 
van 7.30 tot 21.00 uur. Het vervroegd 
stemmen is vooral bedoeld om mensen die 
tot de risicogroep behoren de mogelijk-
heid te geven hun stem uit te brengen op 
een rustiger moment. 

Stemmen met volmacht
Kiezers die niet in het stemlokaal kunnen 
of willen stemmen, kunnen iemand mach-
tigen om te stemmen. Zo’n machtiging 
heet ook wel een volmacht. De gemach-
tigde mag bij het uitbrengen van zijn ei-
gen stem voor maximaal drie volmachten 
stemmen. Een schriftelijke volmacht kan 
worden aangevraagd door het formulier 
'Verzoek om bij volmacht te stemmen'  in 
te vullen. Dit formulier is te vinden op 

www.koggenland.nl/verkiezingen en is 
daarnaast verkrijgbaar in het gemeente-
huis. Het formulier dient uiterlijk 12 maart 
2021 door de gemeente te zijn ontvangen.

Bij de Tweede Kamerverkiezingen mogen 
mensen stemmen in Koggenland als zij in-
woner zijn van de gemeente, op 1 februari 
2021 18 jaar of ouder zijn en de Neder-
landse nationaliteit bezitten. Kijk voor 
meer informatie over de Tweede Kamer-
verkiezingen op www.koggenland.nl/ 
verkiezingen of neem contact op met de 
afdeling Verkiezingen via (0229) 54 84 00 
of verkiezingen@koggenland.nl.

Vrijwilligers helpen tijdens en na de lockdown
“Schroom niet om hulp te vragen”

De gemeente verstrekt 

maatwerkbijdragen waarmee kinderen 

bijvoorbeeld een partijtje kunnen geven.

Door de lockdown zijn er veel mensen die 
zich eenzaam voelen of kampen met an-
dere problemen. Deze mensen kunnen 
een beroep te doen op de hulp van vrijwil-
ligers. Vrijwilligerspunt Westfriesland 
biedt persoonlijke hulp aan Koggenlan-
ders van alle leeftijden. Bijvoorbeeld voor 
het doen van boodschappen, het uitlaten 
van de hond, huiswerkbegeleiding of een 
praatje. Vrijwilligerspunt Westfriesland 
werkt in opdracht van de gemeente Kog-
genland.

“Veel mensen hebben schroom om hulp te 
vragen, en dat geldt nog meer voor West-
friezen,” zegt Auke Abbekerk van Vrijwil-
ligerspunt Westfriesland. “Het kan ook las-
tig zijn, dat begrijpen wij heel goed. Maar 
vrijwilligers kunnen veel betekenen en 

soms is een kleine handreiking al genoeg. 
Je ziet dat de bereidheid om te helpen heel 
groot is in Westfriesland. Er worden veel 
initiatieven gerealiseerd door maatschap-
pelijke organisaties en maatschappelijk be-
trokken bedrijven. En familie, vrienden en 
buren springen bij waar nodig. Maar ook 
zij kunnen besmet raken met het coronavi-
rus en zijn dan niet meer in staat een hel-
pende hand te bieden. Of de sociale kring 
van de hulpvrager is niet groot genoeg om 
te kunnen rekenen op de hulp van een 
naaste. Met Hulp Dichtbij kunnen wij een 
vrijwilliger bieden die wél kan helpen. Voor 
jong en oud, door jong en oud. Daarin wer-
ken we ook samen met andere organisaties 
in Westfriesland. Wij verbinden de juiste 
hulpbieder aan de hulpvrager. Dus ik zou 
willen zeggen: maak gebruik van het hulp-

aanbod en schroom niet om te laten weten 
dat je hulp nodig hebt.”

Hulp vragen of aanbieden?
Mensen die een hulpvraag hebben kunnen 
zich aanmelden bij Vrijwilligerspunt. Maar 
ook een vriend, familielid of medewerker 
van een zorgorganisatie kan dit doen voor 
iemand die hulp nodig heeft. Aanmelden 
kan via www.vrijwilligerspunt.com, per 
e-mail via hulpdichtbij@vrijwilligerspunt.com 
of telefonisch via (0229) 21 64 99. Ook vrij-
willigers kunnen zich hier aanmelden. 

Abbekerk: “Met een uurtje in de week kun 
je al veel voor een ander betekenen. Struc-
tureel of eenmalig. Laat het ons weten, 
alle hulp is welkom!” 



Raadsvergaderingen
De eerstvolgende raadsvergadering is op 8 maart 2021. De vergadering is online te 
volgen via raad.koggenland.nl.

Welstand
De komende (online) vergadering van de Welstandscommissie vindt plaats op 11 
februari. 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 on-
dernemersspreekuur. U kunt zich hiervoor aanmelden via 
www.koggenland.nl/ondernemen.

Collecte      
31 januari t/m 6 februari 2021    Hersenstichting
7 t/m 13 februari 2021     vrije periode
14 t/m 20 februari 2021     vrije periode

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

Officiële publicaties 4 februari 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 perso-
nen 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 geko-
men dat de onderstaande personen waarschijnlijk niet meer woonachtig zijn op het 
adres waar zij in de BRP staan geregistreerd.
- Z. Karwowski Geboren 23-10-1971
- B. Gardyjas Geboren 12-06-1969
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 betrokke-
nen 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. Hier-
door 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
2021-HZ-0015 verbreden oprit Wildbaan 25, De Goorn
2021-HZ-0016 realiseren 2 zorgunits Uitgang 4, Ursem
2021-HZ-0014 uitbreiden/vervangen dakopbouw Kathoek 17, Avenhorn
2021-HZ-0017 plaatsen tuinhuisje Volkstuinencomplex 
  Dobber 25, Obdam
2021-HZ-0018 uitbreiden van de dakopbouw Kolblei 33, Avenhorn
2021-HZ-0020 bouwen van een overkapping Het Veer 22, Avenhorn
2021-HZ-0021 wijzigen/ophogen van bestaande  Horn 6, Ursem
 aanbouw 
2021-HZ-0024 uitbreiden van het bedrijfsgebouw Braken 27, Obdam
2021-HZ-0025 isoleren en gevelwijziging van de  Dorpsstraat 101, Obdam
 bijkeuken 
2021-HZ-0026 vergroten van de woning Handelskade 19, Obdam
2021-HZ-0028 verplaatsen van uitrit en plaatsen  Oosteinde 111, Berkhout
 gaaspanelen 
2021-HZ-0030 plaatsen van een dakkapel Het Hoog 13, Avenhorn

2021-HZ-0031 realiseren slaap en badkamer De Goorn 44, De Goorn
2021-HZ-0036 vervangen van de dakpannen Grosthuizen 68, Avenhorn
2021-HZ-0034 plaatsen van een duiker en keerwand Buitenroede en omgeving, 
  Avenhorn
Deze aanvragen zijn ontvangen, er kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
Zaaknummer  Activiteiten Perceel
2020-HZ-0660 wijzigen van de gevel Vlakdissel 7 te De Goorn
2020-HZ-0663 verlengen van bestaande erfscheiding Pastoor van Haasterstraat 5,
  Ursem
2020-HZ-0649 vervangen van een brug door een dam  Wogmeer 29, Hensbroek
 en veranderen uitrit     
2020-HZ-0645 plaatsen brandwand + overheaddeur Breeuwhamer 21A, 
  De Goorn 
2020-HZ-0667 realiseren van een aanbouw Wogmeer 2A, Hensbroek 
2021-HZ-0015 verbreden van de oprit Wildbaan 25, De Goorn
2020-HZ-0661 realiseren van een stenen muur als Wildbaan 37, De Goorn
 erfscheiding     
2020-HZ-0662 bouwen van een stenen muur als Wildbaan 49, De Goorn  
 erfafscheiding  
2020-HZ-0639 realiseren B&B in bestaande bebouwing Julianastraat 5, Hensbroek
2020-HZ-0626 bouwen van een 2-onder-1-kapwoning Dubbelspoor 11 te Obdam 
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar


