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Talenten ontdekken én iets goeds doen 
voor een ander p. 2

Gemeente investeert in 
huisvesting basisscholen
De gemeente gaat de komende jaren 
investeren in de huisvesting van vier 
basisscholen in de gemeente. Basisscho-
len De Ark in Hensbroek en de Jozef en 
Mariaschool in Spierdijk krijgen een 
nieuw gebouw. De Kelderswerf in 
Obdam en Geert Holle in Berkhout 
worden grondig gerenoveerd. 

De gemeente Koggenland heeft een 
Integraal Huisvestingsplan (IHP) opgesteld 
voor basisscholen in de gemeente. Hierin 
is vastgelegd wat de huidige staat is van 
de schoolgebouwen en wat de visie is 
voor de toekomst. Uit het IHP blijkt dat 
bouwkundige maatregelen noodzakelijk 
zijn voor de vier genoemde basisscholen. 
 
Belangrijke voorziening
Onderwijswethouder Win Bijman onder-
streept het belang van goede basisscho-
len in plattelandsgemeente Koggenland. 
Bijman: ‘In Koggenland hebben we veel 
kleine kernen, zoals Hensbroek, Spierdijk 
en Zuidermeer. In al die dorpen is de 
basisschool een zeer belangrijke voorzie-
ning. Daarom ben ik ontzettend blij dat 
de raad in december heeft ingestemd 
met het plan om te investeren in de 
huisvesting van de scholen, zodat deze 
toekomstbestendig zijn.’

Wethouder Bijman zegt dat twee van de 
vier genoemde schoolgebouwen aan 
vervanging toe zijn. ‘Die zijn aan het 
einde van de levensduur.’ Daarbij krijgt 

bouw is daar niet nodig. Wel wordt het 
gebouw grondig gerenoveerd. Vervol-
gens staat de nieuwbouw voor de Jozef 
en Mariaschool in Spierdijk op de agenda 
en daarna wordt de  Geert Holle in 
Berkhout gerenoveerd. ‘Het is een 
ambitieus plan,’ realiseert wethouder 
Bijman zich. ‘Maar het is echt nodig en ik 
ben blij dat de gemeenteraad net zo 
ambitieus is als dat ik ben.’

Wethouder Win Bijman in gesprek met leerlingen van basisschool De Ark in Hensbroek.

In maart en april kunnen inwoners vanaf 
18 jaar voordelig kennismaken met het 
sportaanbod in de gemeente, door het 
project JouwSportPas (JSP). Deelnemers 
hoeven niet direct lid te worden van een 
club maar kunnen voor een klein bedrag 
verschillende sporten proberen en zo 
ervaren welke sport bij hen past.

Sportraad Koggenland heeft alle sport-
aanbieders en -verenigingen uit de 
gemeente gevraagd om leuke kennisma-
kingslessen te organiseren. Er is dus een 
groot en divers aanbod. Deelnemers 
kunnen kiezen uit een of meerdere 
activiteiten, waaronder een bootcamp, 
een spoedcursus volleybal en een spor-
tieve training voor senioren. De vereni-
gingen bieden de activiteiten voor een 
zo laag mogelijk bedrag aan. 

Aanmelden
Het volledige aanbod is te vinden op 
www.noordhollandactief.nl. Op deze site 

Voordelig kennismaken met 
sportaanbod Koggenland

kunnen geïnteresseerden zich tot en met 
11 februari inschrijven. Hierbij geldt: vol 
is vol. De activiteiten vinden plaats vol-
gens de richtlijnen van het RIVM. Als de 
activiteiten vanwege de richtlijnen niet 
door kunnen gaan, neemt de vereniging 
contact op om een alternatief te bieden.

Meer info?
Neem voor vragen of meer informatie 
contact op met Wouter Snoek, buurt-
sportcoach Koggenland via telefoon-
nummer (0229) 28 77 06 of mail naar 
bsc@sportraadkoggenland.nl.

De Ark in Hensbroek prioriteit. Bijman: 
‘Dit voorjaar gaat er nog een aanvraag 
voor een voorbereidingskrediet naar de 
gemeenteraad. Daarna beginnen we zo 
snel mogelijk met de voorbereidingen en 
we verwachten dat we volgend jaar kun-
nen starten met de bouw in Hensbroek.’

Ambitieus
Daarna is de Kelderswerf in Obdam aan 
de beurt. Vervanging van het schoolge-

Koggenland kort

Wie verdient een 
Koninklijke 
onderscheiding?

Mensen die een inwoner van Koggen-
land willen voordragen voor de Lint-
jesregen van 2023 kunnen dat nu 
doen. Voorstellen kunnen tot uiterlijk 
1 juni 2022 worden ingediend bij de 
gemeente. De gemeente adviseert 
eerst contact op te nemen met het be-
stuurssecretariaat van de gemeente, 
vóórdat een aanvraag voor een lintje 
wordt ingediend. De medewerkers 
kunnen informatie geven over de pro-
cedure en eventuele vragen beant-
woorden. Het bestuurssecretariaat is 
bereikbaar via telefoonnummer 
(0229) 54 83 95 of via
bestuurssecretariaat@koggenland.nl. 
Kijk voor verdere informatie over de 
lintjesregen op www.lintjes.nl.

Informatieavond 
nieuwbouwplan 
De Tuinen in Ursem
Op 28 februari 2022 organiseert de 
gemeente om 19.00 uur een online in-
formatieavond over fase 2 van het 
nieuwbouwplan De Tuinen in Ursem. 
Tijdens deze avond worden aanwe-
zigen geïnformeerd over het voor-
ontwerp bestemmingsplan, het beeld-
kwaliteitsplan en de planning. Meer 
informatie over deze avond volgt in 
de volgende editie van Koggennieuws 
en op www.koggenland.nl. 



Talenten ontdekken en iets goeds doen voor een ander 
Jongeren die even niet (meer) weten 
welke vervolgopleiding zij moeten kie-
zen of welke betaalde baan bij hen past, 
kunnen meedoen aan het Gouden Kans-
project in Heerhugowaard. In vier maan-
den tijd werken de jongeren aan hun 
toekomst, met trainingen, coaching en 
workshops. Tegelijkertijd voeren ze een 
interessante opdracht uit met een duur-
zaam of sociaal thema, bij organisaties 
die midden in de samenleving staan.

De deelnemers ontmoeten nieuwe men-
sen, doen iets goeds voor een ander en 
krijgen een duidelijk beeld over hun toe-
komst. Inmiddels hebben meer dan 100 
jongeren deelgenomen. Deze jongeren 
geven het Gouden Kans-project gemid-
deld een 8 als rapportcijfer. De deelne-
mers geven onder andere aan dat ze hun 
kwaliteiten en talenten hebben ontdekt, 

dat ze meer zelfvertrouwen hebben 
gekregen en beter weten welke stappen 
ze kunnen ondernemen na afronding van 
het Gouden Kans-traject. 

Wanneer en voor wie?
Op 3 maart start een Gouden Kans-groep 
in Heerhugowaard en op 21 maart in Den 
Helder. Het Gouden Kans-project is er 
voor alle jongeren tussen de 16 en 27 
jaar, die gedurende 4 maanden, ten min-
ste 20 uur per week beschikbaar zijn. Dit 
kunnen bijvoorbeeld jongeren zijn die 
gestopt zijn met een opleiding, een tus-
senjaar hebben en zoeken naar een zin-
volle manier om uit te zoeken wat de 
toekomst te bieden heeft, of jongeren 
die op zoek zijn naar een volgende stap 
in hun carrière en extra vaardigheden 
willen leren. Deelname is gratis. Aanmel-
den kan via www.goudenkansproject.nl.
.

Wethouder Rosalien van Dolder

‘Op zoek naar circulair goud’ bestaat 
uit vier livestreams, waarin regionale 
ondernemers met elkaar in gesprek 
gaan. Iedere livestream is gericht op 
een specifieke sector: biogrondstoffen, 
agrarisch, bouw en textiel. Onderne-
mers vertellen welke circulaire stappen 
zij hebben gezet en hoe zij die renda-
bel maken. 

Programma     
10:00 uur Biogrondstoffen | 
 Gras het nieuwe goud 

 Natural Plastics, Grass2grid,
 Bloemenstorm,
  J. Bodegom & zn
12:00 uur Agrarisch | Gezonde 
 bodem als verdienmodel
 WN Kramer,  Bij de 
 Oorsprong, CONO Kaas-
 makers, PUURgroenten 
14:00 uur Bouw | Bouwstenen bij 
 schaarste
 Kennemerwonen, Meta-
 bolic, Van Wijnen, Van der 
 Bel Sloopwerken 
16:00 uur Textiel | Repareer de klant 
 relatie!
 MUD Jeans, Tally-Ho, Seren-
 dipity Vintage Dreamer, 
 CIRCO Hub

Op maandag 7 februari vindt het 
online live evenement ‘Op zoek naar 
circulair goud’ plaats. Ondernemers 
uit Noord-Holland Noord gaan tijdens 
dit evenement met elkaar in gesprek 
over circulaire economie en geven 
samen antwoord op vragen als: Hoe 
ga je om met schaarste aan grondstof-
fen en waar kunnen circulaire gedach-
ten helpen bij het versterken van 
klantrelaties? Ondernemers uit de 
regio kunnen het evenement gratis 
bijwonen. 

Snellere toetsing 
welzijnsaanvragen

De manier waarop welstandsaanvragen 
in Koggenland worden beoordeeld 
wordt aangepast. Dat heeft de gemeen-
teraad besloten. Wethouder Rosalien van 
Dolder licht toe: ‘Op dit moment worden 
alle bouwaanvragen getoetst door een 
onafhankelijke externe commissie. We 
gaan de werkwijze zo aanpassen dat 
onze eigen ambtenaren een groot deel 
van de aanvragen kunnen toetsen. We 
verwachten dat we de bouwaanvragen 
daardoor sneller kunnen afhandelen en 
dat het eenvoudiger wordt.’

Wethouder Van Dolder benadrukt dat 
dit geen gevolgen heeft voor de criteria 
waaraan een bouwplan moet voldoen. 
‘Die criteria staan in de Welstandsnota 
en de Welstandsnota wordt vooralsnog 
niet gewijzigd.’

‘Op zoek naar circulair goud’ 
Gratis evenement voor ondernemers

Aanmelden
Ondernemers die benieuwd zijn wat circu-
lair denken en doen voor hun bedrijf kan 
betekenen, zijn van harte uitgenodigd 
mee te kijken en chatten in de livestreams. 
Aanmelden kan via 
www.circulair.eventbrite.nl. 
Het evenement wordt aangeboden door 
Circulair Westfriesland en diverse 
gemeentes in de regio. 

Waarom circulair?
Grondstoffen dreigen op te raken. Dus is 
het van belang er zuinig op te zijn en ze 
steeds opnieuw – circulair – te gebruiken. 
De regio werkt samen met de provincie 
aan de doelstelling om de verspilling van 
grondstoffen in de regionale economie te 
verminderen tot 50% in 2030. Het doel is 
om grondstoffen beschikbaar, bereikbaar 
en betaalbaar te houden, ook voor toe-
komstige bedrijfsvoering.

De openbare zitting van het hoofd-/
centraal stembureau over de kandi-
datenlijsten en nummering vindt op 4 
februari om 10.00 uur via digitale weg 
plaats. Deze zitting betreft de geldig-
heid van de lijsten, de kandidaten op 
de lijsten en de aanduidingen (zie 
Kieswet art. I 4, I 12 en I 18). De 
zitting wordt via de website raad.
koggenland.nl uitgezonden en is op 
die wijze voor een ieder openbaar te 
volgen. Alleen de genodigden voor 
deze zitting krijgen de digitale 
(Zoom)uitnodiging. 
 
Bezwaar? 
Indien u tijdens de zitting op 
4 februari uw bezwaar kenbaar wenst 

Openbare zitting hoofd-/centraal 
stembureau vindt digitaal plaats

te maken aan de voorzitter van het 
hoofd-/centraal stembureau, kunt u dit 
tijdens deze zitting telefonisch via 06 – 81 
28 58 73 doorgeven én, gemotiveerd, via 
de mail aan de voorzitter meedelen via 
griffie@koggenland.nl. U wordt dan 
alsnog via Zoom digitaal uitgenodigd en 
in de zitting toegelaten om dit bezwaar 
te melden. U dient hiervoor wel voor-
tijdig Zoom te hebben geïnstalleerd. Bij 
onverhoopte (verbindings)problemen 
kan uw bezwaar ook mondeling door de 
voorzitter worden opgelezen. Geef in uw 
mailbericht ook uw telefoonnummer aan 
waarop u bereikbaar bent. De voorzitter 
zal deze procedure ook aan het begin 
van de zitting onder de aandacht 
brengen.    

Mocht u al eerder bezwaar willen 
maken, dan kunt u zich hiervoor ook tot 
en met uiterlijk donderdag 3 februari 
aanmelden via griffie@koggenland.nl. U 
ontvangt dan vóór de zitting reeds de 
uitnodiging om deze via Zoom bij te 
wonen. U wordt tijdens de zitting dan 
door de voorzitter verzocht via deze 
(Zoom)verbinding uw bezwaar toe te 
lichten. 

Heeft u nog vragen? Neemt u dan 
contact op via griffie@koggenland.nl.
.



Info en Agenda
Raadsvergaderingen
De eerstvolgende raadsvergadering is op 28 februari 2022. De vergadering is 
online 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 10 februari. 
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 

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

Officiële publicaties         2 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.
- K.P.  Jaszkowski               Geboren op 9 juli 1997
- S. Bonte  Geboren op 8 juli 1979
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 Neder-
land, zoals uitkeringen, kinderbijslag, pensioen e.d. komen te vervallen.

Ontvangen aanvragen voor een omgevingsvergunning
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2022-000124 realiseren 3 voetgangersbruggen nabij De Burg 6, Rozentuin 18, 
  Oranjerie 2, De Goorn
2022-000125 plaatsen dakkapel Oeverland 71, Spierdijk
2022-000050 plaatsen/vervangen van dakkapellen Walingsdijk 135, Avenhorn
2022-000161 aanpassen gevel van bedrijfspand Schrepel 9, De Goorn
2022-000182 bouwen woning met berging Spierland 22, Spierdijk
2022-000186 realiseren nokverhoging/dakopbouw Pastoor Lemeerstraat 8, 
  De Goorn
2022-000191 bouwen van een schuur Spierdijkerweg 90B, Spierdijk
2022-000192 renoveren van een schuur Rustenburgerdijk 7, Ursem
2022-000233 tijdelijk plaatsen van een chalet Bobeldijk 154, Spierdijk
2022-000234 vergroten en verduurzamen van woning Walingsdijk 15, Ursem
2022-000238 bouwen van een schaduwhal De Leet 35, Ursem
2022-000239 realiseren van een generatie woning Kerkweg 19, Hensbroek
2022-000241 plaatsen van een beschoeiing Grosthuizen29, Avenhorn
2022-000269 plaatsen damwand/beschoeiing De Veenhoop 13, Berkhout
2022-000276 bouwen woning Walingsdijk 11, Ursem
2022-000277 plaatsen van een beschoeiing Horstenburgstraat 73, Obdam
2022-000278 plaatsen dakkapel Wildbaan 36, De Goorn
2022-000282 plaatsen nieuwe beschoeiing Bobeldijk 21, Berkhout
2022-000302 realiseren van een veranda Dorpsstraat 31, Obdam
2022-000303 plaatsen van een beschoeiing Dorpsstraat 84A (nabij), 
  Obdam
2022-000307 wijzigen gebruik van bedrijf naar wonen Dorpsstraat 134, Obdam
Deze aanvragen zijn ontvangen, er kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
2021-001870 plaatsen van een dakopbouw Meerval 1, Avenhorn
2021-001750 renoveren / vervangen van een brug Wogmeer 11, Hensbroek
2021-001316 realiseren van 30 woningen Baansloot, Berkhout
2021-001724 verbouwen van een woning West 75, Avenhorn
2021-001867 plaatsen van een dakopbouw Zuid-Spierdijkerweg 65,
  Spierdijk 
2021-001866 plaatsen van een dakopbouw Zuid-Spierdijkerweg 64,
  Spierdijk
2022-000050 plaatsen/vervangen van de dakkapellen Walingsdijk 135, Avenhorn 
2021-001124 bouwen van een woning De Goorn 35, De Goorn 
2022-000029 bouwen van een schuur Wildbaan 25, De Goorn 
2021-001656 bouwen van een schuur en kas Dorpsweg 22a in Hensbroek 
  (achter)
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide voorbereidingsprocedure)
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2021-HZ-0190 brandveilig in gebruik nemen van   Dorpsstraat 177, Obdam
 kinderdag- en buitenschoolse opvang 
 NextGen Kids   
De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet gewijzigd.
Beroep: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Huisnummers:
Document   Datum Adres  Gebruiksfunctie
D22.000200        12-1-2022   Schrepel 24B-22 te De Goorn        Overige functie
D22.000112 7-1-2022  Gouwstraat 10, 1643 NJ te  Woonfunctie
    Spierdijk            
D22.000353 14-1-2022 Slimtocht 67 t/m 87 (oneven)  Woonfunctie
    te Berkhout            
D22.000353 14-1-2022 Baansloot 2 t/m 20 (even)  Woonfunctie
    te Berkhout                  
D22.000353 14-1-2022 Baansloot 7 t/m 23 (oneven)  Woonfunctie
    te Berkhout              
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Ontwerpbesluit ambtshalve wijziging omgevingsvergunning milieu, 
Dorpsweg 78 in Oudendijk
Burgemeester en wethouders van Koggenland maken bekend dat zij van plan zijn een 
omgevingsvergunning onderdeel milieu van 10 augustus 2006 voor het oprichten en 
inwerking hebben van een inrichting voor de productie van en handel in ruwe plant-
aardige en dierlijke oliën en vetten en oliehoudende grondstoffen voor voedingsmid-
delen voor dieren, gelegen aan Dorpsweg 78 in Oudendijk, ambtshalve te wijzigen. 
De ambtshalve wijziging betreft een actualisatie van de vigerende vergunning op de 
Beste beschikbare technieken. Diverse voorschriften worden ingetrokken, gewijzigd 
of toegevoegd.

Ter inzage 
De ontwerpbeschikking en overige bijbehorende stukken liggen van 3 februari 2022 
tot en met 16 maart 2022 ter inzage bij de gemeente Koggenland, Middenhof 2, 1648 
JG in De Goorn.
In verband met de Corona-crisis kan degene die de betreffende stukken in wil zien, 
per e-mail een verzoek indienen bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, 
e-mailadres postbus@odnhn.nl onder vermelding van het zaaknummer OD.348460, 
waarna de stukken digitaal toegezonden zullen worden.

Zienswijzen 
Gedurende de inzagetermijn kan eenieder schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen 
indienen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de Omgevingsdienst 
Noord-Holland Noord, Postbus 2095, 1620 EB in Hoorn. Vermeld in uw brief het 
onderwerp: Zienswijze ontwerpbesluit ambtshalve wijziging omgevingsvergunning 
onderdeel milieu, Dorpsweg 78 in Oudendijk, OD.348460.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de 
afdeling Regulering van de OD NHN via telefoonnummer 088-1021 300 (graag uiterlijk 
een week vóór afloop van de termijn). Van de mondelinge zienswijze(n) wordt een 
verslag gemaakt.

Kennisgeving meldingen artikel 8.41 Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van de gemeente Koggenland maken ter uitvoering van 
de Wet milieubeheer bekend dat op grond van artikel 8.41 van deze wet verschillende 
meldingen zijn ontvangen. Deze zijn via de officiële publicaties op www.overheid.nl 
in te zien. In genoemd Besluit zijn voorschriften gesteld waaraan de daaronder vallen-
de bedrijven moeten voldoen. Deze voorschriften richten zich op de bescherming van 
het milieu. Wij controleren deze bedrijven periodiek op de naleving van deze voor-
schriften.

Informatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Noord-
Holland Noord (OD NHN) telefoonnummer 088-102 1300.

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

Donderdag 09:00 - 16:30 uur
Vrijdag gesloten


