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Een meerderheid van de respondenten gaf aan dat een groei van het aantal woningen wel acceptabel is. Mogelijkheden voor bebouwing zien zij 
vooral in de dorpskernen.

‘Koggenland moet landelijk 
en groen blijven’

Als het aan de inwoners van Koggenland ligt, moet de gemeente vooral 
landelijk en groen blijven. Dat blijkt uit de resultaten van een digitale 
enquête, waarin inwoners werd gevraagd mee te denken over de toekomst 
van Koggenland. In de enquête komen vragen aan bod over de thema’s 
wonen, economie, recreatie & toerisme, gezondheid en duurzaamheid. 
De gemeenteraad gebruikt de resultaten bij het vaststellen van een 
toekomstvisie voor Koggenland.

Ruim tweeduizend inwoners reageerden 
op de online vragenlijst. Daarnaast zijn er 
inloopavonden georganiseerd en interviews 
afgenomen om zoveel mogelijk mensen te 
bereiken, waaronder ouderen die niet digitaal 
vaardig zijn. De resultaten van de enquête, 
inloopavonden en interviews zijn afgelopen 
maandag gepresenteerd aan de gemeen-
teraad.

Zeer tevreden
Wethouder Caroline van de Pol is zeer tevreden 

met de grote hoeveelheid reacties van 
inwoners. “In de enquête en interviews komen 
bijna alle aspecten aan bod waar inwoners van 
Koggenland mee te maken hebben. Daardoor 
kunnen ze veel bijdragen. Ik ben blij dat onze 
inwoners van die mogelijkheid gebruik maken 
door massaal te reageren.” 

Koggenland in 2040
In de enquête en interviews werd onder 
meer de (open) vraag gesteld: Hoe wilt u dat 
Koggenland er in 2040 uitziet? Maar liefst 

40% van de respondenten gebruikte de vrije 
invulruimte om aan te geven dat Koggenland 
landelijk en groen moet blijven. In 15% van de 
reacties werd aangegeven dat de gemeente 
moet blijven zoals nu. 

Wonen
Ook in een algemene vraag over het thema 
Wonen gaven de respondenten bijna unaniem 
aan dat Koggenland in de eerste plaats rustig 
en groen moet blijven. Een meerderheid 
gaf daarbij aan dat een groei van het aantal 
woningen acceptabel is. Mogelijkheden 
voor bebouwing zien mensen vooral in de 
dorpskernen, waaronder ook de kleinere 
dorpen zoals Hensbroek, Zuidermeer en 
Spierdijk. 
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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. 

Op vrijdag 7 februari werden 38 Koggenlandse echtparen in het 
zonnetje gezet. Het afgelopen half jaar vierden deze echtparen hun 
50-jarig huwelijksjubileum, reden voor de gemeente om ze uit te 
nodigen voor een heerlijke lunch op het gemeentehuis. 

Burgemeester Franx nam de jubilarissen in zijn openingswoord mee terug naar het jaar 
1969, het jaar waarin al deze bruidsparen getrouwd zijn. 1969, het jaar van de eerste 
man op de maan. Het jaar van de invoering van de eurocheque en van de btw. Het jaar 
dat Lenny Kuhr voor Nederland het Eurovisie Songfestival won. Nog niet iedereen had 
een eigen televisie, dus buurtgenoten keken met elkaar naar Floris en Swiebertje, op 
het adres in de straat waar wél een televisie was. Een feest der herkenning voor alle 
aanwezigen. 
Daarna was het tijd om met elkaar te genieten van een lunch. Aanwezigen gingen met 
elkaar in gesprek: over hun trouwdag, over het jaar 1969, over vroeger en nu. Na de 
lunch kregen alle bruidsparen een bloemetje. Met een gevulde maag en een tevreden 
gezicht ging iedereen weer naar huis.



Nieuwsbrief Februari/Maart 2020
De spelletjesmiddag op 26 januari was erg gezellig, we gaan 

deze zondagmiddagactiviteit in de toekomst herhalen. 

Het zangkoor is van start gegaan op 14 januari, het koor komt 1x per twee weken bij elkaar 
in de recreatieruimte, op 25 februari gaat men weer zingen om 20.00 uur. Hebt u zin om 
mee te zingen? U bent van harte welkom. 

Yoga is op iedere maandagavond van 18.45 -19.45 en 20.00 – 21.00 uur. 
Koersbal op iedere dinsdagmiddag om 13.30 uur.  
Bingo: op vrijdagmiddag 13 maart, 10 april om 14.00 uur.  
De kosten voor de middag zijn € 4,00 euro, en u krijgt een kopje koffie of thee gratis.  
Klaverjassen op vrijdagavond, 28 februari om 19.30 uur.   
Het inschrijfgeld voor klaverjassen is € 3,50 per avond of € 10,00 voor 4 avonden.  

De koffieochtenden gaan ook gewoon door. Iedere ochtend vanaf half tien is er tegen een 
kleine vergoeding in de recreatiezaal weer koffie- en/of thee drinken. 

Onze extra activiteiten later in het jaar: 

15 maart: organiseert Vrouwen van Nu een lezing. Deze lezing wordt gegeven door mevrouw  
 Zahra Mousazadeh over haar gedwongen vertrek uit Irak, en alles wat zij heeft  
 meegemaakt. Aanvang: 15.00 uur.  
16 maart: Marion’s Mode aanvang 10.00 uur.  
22 maart: Knutselen of misschien iets moois maken, meer informatie in de 
 volgende nieuwsbrief.  
27 maart: Bloemschikken aanvang 19.30 uur, kosten €27,50.  
5 mei:  Bevrijdingsfeest, 75 jaar bevrijding. 

Inlichtingen:  
J. Broers: tel. 06-34 00 79 63 of  T. Hoeksma: tel. 06-21 96 72 18 
Of mail info@verenigingmeerzicht.nl

Op zondagmiddag 23 februari 
toveren wij de recreatiezaal om tot 
bioscoopzaal. We draaien de film De 
Schippers van de Kameleon. Een 
mooi verhaal met de tweeling Hilke 
en Sietske. Kom allemaal gezellig 
kijken. We starten de film om 14.30 
uur. In de pauze kunt u een broodje 
kroket kopen

Toen ik de folder van Mir-
jam Matrix in de brievenbus 
kreeg wist ik instinctief dat ik 
naar Mirjam moest met mijn 
dochter van 10 jaar. We zijn 
4x geweest en na elk bezoek 
zag ik opvallende veranderin-
gen. Ze heeft in korte tijd le-
ren klokkijken, wat jarenlang 
niet wilde lukken. Meer zelf-
vertrouwen. Beduidend min-
der angsten. Twee of meer 
opdrachten in een zin (bijv 
als je nu opruimt en je jas aandoet gaan we 
en o ja vergeet je tas niet...) Zo een zin was 
voor mij dochter niet te verwerken dan keek 
ze me wazig aan. Maar nu hoef ik alleen te 
zeggen we gaan over 5 min en voila ze ruimt 

op waar ze mee bezig was jas 
gaat aan en desbetreffende 
tas word gepakt en dan staat 
ze buiten te wachten.  Het lo-
gisch denken is heel veel be-
ter geworden ik hoop dat ze 
hierdoor rekenen ook beter 
gaat begrijpen. Geweldig ik 
ben heel tevreden en mijn 
dochter ook.

Ze vertelde me; Mama Mir-
jam is de leukste oefen the-

rapie ooit, wanneer gaan we nog een keer?!

Nog steeds doet ze braaf uit haar zelf de oefe-
ningen zowel thuis als op school. 
Ik kan Mirjamsmatrix echt aanbevelen.

In het algemeen zijn 3-4 sessies voldoende om het probleem aan te 
pakken of te verhelpen. De behandeling is niet gebonden aan leeftijd 

of IQ. Iedereen met een hulpvraag kan er baat bij hebben.
Kijk voor informatie en ervaringsverhalen op: www.mirjamsmatrix.nl

U kunt contact opnemen met mirjamsmatrix@gmail.com
T 06-43 93 52 72    Zuidschermer

Bent u op zoek naar ondersteuning voor uw kind of voor uzelf?
Wilt u zich niet meer laten belemmeren door problemen of 
blokkades? Bent u geïnteresseerd in een effectieve aanpak met 
blijvend resultaat?

Dan bent u bij ons aan het juiste adres.

De MatriXmethode biedt een oplossing voor belemmeringen en 
blokkades, emotionele en mentale problemen, traumatische herinne-
ringen en negatieve toekomstbeelden. MatriXleren, MatriXdenken en 
MatriXcoachen zijn inmiddels bekende termen. Goede resultaten 
worden geboekt bij:

Vol hoofd Hoog sensitiviteit
Leerproblemen Alle angsten
Slaapproblemen Fobieën
Eetproblemen Nachtmerries
Gedragsproblemen Pesten
Negatief zelfbeeld Dyslexie
Prikangst Dyscalculie
Faalangst ADHD
Boosheid Autisme

Matrix  Coaching

Toen ik de folder van Mirjam Matrix in de 
brievenbus kreeg wist ik instinctief dat ik naar 
Mirjam moest met mijn dochter van 10 jaar. 
We zijn 4x geweest en na elk bezoek zag ik op-
vallende veranderingen. 
Ze heeft in korte tijd leren klokkijken, wat 
jarenlang niet wilde lukken. Meer zelfver-
trouwen. Beduidend minder angsten. Twee of 
meer opdrachten in een zin (bijv als je nu op-
ruimt en je jas aandoet gaan we en o ja vergeet 
je tas niet...) Zo een zin was voor mij dochter 
niet te verwerken dan keek ze me wazig aan. 
Maar nu hoef ik alleen te zeggen we gaan over 
5 min en voila ze ruimt op waar ze mee bezig 
was jas gaat aan en desbetreffende tas word ge-
pakt en dan staat ze buiten te wachten.  Het 
logisch denken is heel veel beter geworden ik 
hoop dat ze hierdoor rekenen ook beter gaat 
begrijpen. Geweldig ik ben heel tevreden en 
mijn dochter ook.

Ze vertelde me; Mama Mirjam is de leukste 
oefen therapie ooit, wanneer gaan we nog 
een keer?!

Nog steeds doet ze braaf uit haar zelf de 
oefeningen zowel thuis als op school.  
Ik kan Mirjamsmatrix echt aanbevelen.

 

 

Dorpsstraat 142 Warmenhuizen • T. 0226 - 399039
www.walteroptiek.nl

WALTER OPTIEK

Kom voor een 
gratis proefperiode 

contactlenzen



Gratis zwemmen!

Op donderdag 30 januari was het Koggenbad gratis 
toegankelijk voor basisschoolkinderen, die door de 
staking in het onderwijs een vrije dag hadden. Daar werd 
gretig gebruik van gemaakt. Ouders en opa’s en oma’s 
benutten het moment door langs de kant wat tijd voor 
zichzelf te nemen.
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Landbouw en recreatie
Een meerderheid van de inwoners gaf 
in de enquête aan dat de landbouw zich 
zou moeten ontwikkelen in de richting 
van kringlooplandbouw, ten behoeve van 
een gezonde bodem, biodiversiteit en 
landschap. Op het gebied van recreatie 
vinden de respondenten dat de gemeente 
vooral moet investeren in natuuront-
wikkeling, zoals ecologisch maaibeleid 
en insectenvriendelijke beplanting. Ook 
waterrecreatie en fiets- en wandelpaden 
worden belangrijk gevonden.

Duurzaamheid
Ruim driekwart van de respondenten 
vindt het belangrijk om bij te dragen aan 
het beperken van klimaatproblemen. De 

enquête laat zien dat onder inwoners het 
meeste draagvlak is voor het duurzaam 
opwekken van energie uit de zon. 
Daarnaast geven inwoners aan dat zij 
belang hechten aan een meer circulaire 
economie, waarin spullen worden 
gerecycled en gerepareerd. 

Representatief beeld
Manja van der Weit, die namens de 
gemeente betrokken is bij het partici-
patieproject, is meer dan tevreden 
met de grote hoeveelheid reacties van 
inwoners. “Daardoor geeft de enquête 
een representatief beeld van de visie 
van de inwoners. We zijn dankbaar dat 
zoveel mensen bereid waren de enquête 
in te vullen. Als bedankje hebben we 

honderd cadeaubonnen verloot onder 
de deelnemers. De gemeenteraad gaat 
nu aan de slag met de resultaten, die zij 
gebruiken om een toekomstvisie voor 
Koggenland vast te stellen.”

Meer informatie
Het volledige rapport, waarin de 
resultaten van de enquête, de interviews 
en de inloopavonden zijn opgenomen, 
kunt u inzien op www.koggenland.nl. 
Voor vragen over de Omgevingsvisie 
kunt u contact opnemen met Manja van 
der Weit via telefoonnummer 
(0229) 54 84 62 of mailen naar 
m.vanderweit@koggenland.nl.

‘Koggenland moet landelijk 
en groen blijven’ 
vervolg voorpagina

Er zijn dit jaar meerdere veranderingen in de 
gemeentelijke belastingen. Zo gaat de WOZ-
belasting omhoog, de afvalstoffenheffing 
omlaag en is de hondenbelasting afgeschaft. 

WOZ-waarde
De waarde van woningen is landelijk met 8% gestegen ten 
opzichte van vorig jaar. In Koggenland is de gemiddelde 
stijging ruim 5%. De precieze stijging verschilt per 
woningtype. Zo stijgt de waarde van twee-onder-een-kap-
woningen gemiddeld met ruim 9%. 

Aanpassing tarieven afvalstoffenheffing
De kosten voor vuilverwerking dalen in 2020. Hierdoor daalt 
de afvalstoffenheffing met € 30,- voor een eenpersoonshuis-
houden en € 40,- voor een meerpersoonshuishouden.

Betaling automatische incasso
Het aantal betaaltermijnen bij automatische incasso is 
verhoogd van zes naar tien. Hiermee wordt een betere 
spreiding van de woonlasten over het jaar bewerkstelligd 
en is de belastingschuld aan het eind van het jaar afgelost. 
Betaling via automatische incasso kan digitaal worden 
aangevraagd via de website van de gemeente.

Afschaffing hondenbelasting 
De hondenbelasting is met ingang van 1 januari 2020 
afgeschaft. Het is dus niet meer nodig honden aan- en af- 
te melden bij de gemeente. De verplichtingen die horen bij 
het houden van een hond, zoals de aanlijn- en opruimplicht 
blijven uiteraard wel bestaan.

Regelarme leges
De leges voor het organiseren van evenementen zijn per 
1 januari afgeschaft. Hiermee wil de gemeente inwoners 
stimuleren en motiveren evenementen te (blijven) 
organiseren om de leefbaarheid in de kernen te behouden. 
Vooral verenigingen hebben hier baat bij. Naast de 
genoemde wijzigingen wordt het aantal regels voor het 
heffen van leges in de loop van 2020 verminderd. 

Meer informatie
Heeft u vragen over de gemeentelijke belastingen of bent u 
het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde? Neem dan 
contact op met de afdeling belastingen via telefoonnummer 
(0229) 54 83 14 of mail naar belastingen@koggenland.nl. De 
gemeente beantwoordt graag uw vragen en wil, net als u, 
dat de WOZ-waarde klopt. Als de WOZ-waarde niet correct 
is vastgesteld, past de gemeente deze kosteloos aan.

Bijna 70% van de inwoners van 
Koggenland leest iedere editie 
van het Koggennieuws. Dat blijkt 
uit onderzoek dat is uitgevoerd 
in opdracht van de gemeente. 
De gemeente wilde met het 
onderzoek inzicht krijgen in het 
bereik van het Koggennieuws 
en de thema’s die lezers 
aanspreken.

Uit het onderzoek, dat in december 
vorig jaar is uitgevoerd, blijkt dat een 
ruime meerderheid van de lezers met 
name geïnteresseerd is in dorpsnieuws. 
Daarnaast worden lezers graag via 
het Koggennieuws geïnformeerd 
over evenementen en vergunningen. 
Interessante thema’s zijn volgens de 
respondenten veiligheid, wonen, welzijn 
en zorg en verkeer. 

Mensen die deelnamen aan het 
onderzoek geven aan dat de informatie 
van de gemeente over het algemeen 
duidelijk en interessant is. Het Koggen-

nieuws wordt door 73% van de respon-
denten genoemd als de voornaamste 
bron voor nieuws uit de gemeente, 
gevolgd door dorpskrantjes (32%) en 

Facebook (28%). Voor de nieuwsvoor-
ziening verkiest 85% van de respon-
denten een papieren krant boven een 
digitale variant. 

Lezersonderzoek Koggennieuws

Wijzigingen 
gemeentelijke 
belastingen

In het kader van de inwonerparticipatie werden twee basisscholen bezocht. Aan de leerlingen werd gevraagd hoe zij de toekomst 
van de gemeente Koggenland zien. De visie van de jonge Koggenlanders is uitgewerkt in tekeningen. 



 

 
 

Tagliatelle

Kalkoenlapje

Slavink

Rundergehaktbal

Runderlapje

Kipsaté

Ajam pangang

Javaanse kipMacaroni 

Babi ketjapPastaschotel

Gehaktbal

Bestel 
een proefbox
Peter Denkers is uw contactpersoon 
in de gemeenten: Alkmaar, Beemster, 
Drechterland, Edam-Volendam, Enkhuizen, 
Heerhugowaard, Hoorn, Koggenland, 
Landsmeer, Langedijk, Medemblik, 
Oostzaan, Opmeer, Purmerend, Stede 
Broec, Waterland, Wormerland, Zaanstad.

Bel Peter voor het bestellen van 
een proefbox:
0228-82 00 54 
peter@etenmetgemak.nl
www.etenmetgemak.nl

Kies 3 gerechten uit onderstaand aanbod:

Eten met gemak is de maaltijdservice voor iedereen die vers, gevarieerd en lekker 
wil eten, maar te weinig tijd heeft of niet in staat is om zelf een verse maaltijd op 
tafel te zetten. Persoonlijk bij u thuisbezorgd door Peter Denkers.

BESTEL EEN 
PROEFBOX VAN 
3 MAALTĲ DEN: 

€14,95

een proefbox

met kip, rode ui en 
groene pesto.

met stamppot witte 
kool, appel en kerrie. 

met romige spinazie 
en aardappelen.

in jus, met aardappelen 
en snijbonen. 

met bami goreng met 
prei, kip en roerei. 

met nasi goreng.

met bloemkool en 
aardappelen.

Vegetarische schotel 
met tomaatjes.

met vijf specerijen en 
rijst met doperwten.

met rundergehakt en 
groenten.

met aardappelpuree en 
broccoli à la crème.

met mihoen goreng, 
prei en kip.

Kom jij ons team versterken als 

commercieel medewerk(st)er 
binnendienst/adviseur 

voor 16 tot 32 uur per week?
 Werktijden van 9.00 tot 17.00 uur of in overleg.

In deze functie ondersteun je onze fi nancieel adviseur in de voorbereiding en verwerking 
van de adviesgesprekken. Daarnaast sta je klanten te woord in een adviserende rol. 

Dit kan bij ons op kantoor of bij de klant thuis zijn.  

Wij zoeken een enthousiaste collega die snel leert, inlevingsvermogen en overzicht heeft en 
zichzelf wil ontwikkelen.  Ben jij die persoon, dan bieden wij je de kans om te werken in een 

klein, gezellig team waarbij je veelverantwoordelijkheden en diverse opleidingen krijgt. 

In deze functie help je particuliere en  zakelijke, bestaande en nieuwe relaties. 
Door de juiste vragen te stellen en goed te luisteren, geef jij een passend fi nan-
cieel advies. 
Je komt te werken in een bevlogen, kundig en enthousiast team. Een groeiende 
organisatie met een prima imago. De deur staat bij ons altijd open en mensen 
komen vaak spontaan binnenlopen. 
De werktijden zijn fl exibel en er zijn  groeimogelijkheden door studie en training. 
We bieden jou een afwisselende baan met ruimte voor eigen inbreng. Het salaris 
is afhankelijk van je kennis en ervaring. Het spreekt voor zich, dat ook de bijko-
mende voorwaarden goed zijn. 

Heb je interesse, loop eens binnen of stuur een 
sollicitatiebrief met cv naar info@niesten.nu

Schoffel 4 De Goorn

VERKOOP
SIERBESTRATING

Elke zaterdag open van 9.00 tot 16.00 uur
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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 Ria Sjerps (CDA) aan het 
woord.

Wat was het mooiste moment in uw carrière als 
raadslid?
Dat was de periode die volgde op de fusie met 
Obdam, ik was toen fractievoorzitter. Je zou 
denken dat twee aan elkaar grenzende platte-
landsgemeentes er ongeveer dezelfde opvattingen 
en werkwijzen op nahouden. Toch waren er grote 
cultuurverschillen. We moesten de gemeentes 
samensmelten tot een geheel. Dat vond ik erg 
interessant, en het is goed gelukt. Vóór de fusie 
was er een wij/zij-gevoel, maar na één periode 
waren de verschillen verdwenen.

Het werk van een raadslid gaat niet alleen over 
rozen. Wanneer kon u door de grond zakken?
Ik heb geen grote teleurstellingen meegemaakt. 
Mijn standpunt komt niet altijd overeen met de 
beslissingen van de meerderheid, maar ik heb er 
nooit moeite mee gehad me neer te leggen bij een 
besluit. Dat hoort bij het werken in een democra-
tische vorm. Bij de laatste verkiezingen hoopten 
we op een restzetel. Die kregen we uiteindelijk 
niet. Dat vond ik jammer, maar niet meer dan 
dat.

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?
Ik zou graag willen dat er meer fietspaden 
worden aangelegd door het open land. Omdat 
je op de fiets nóg meer kan genieten van het 
open landschap waarin wij wonen. De Rijndijk in 
Zuidermeer is een prachtig voorbeeld van zo’n 
fietspad.

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? 
Ik ben erg benieuwd hoe de Regionale 
Energiestrategie (RES) gaat uitpakken. Op 
regionaal niveau wordt hard gewerkt aan de 
klimaatplannen, maar het is nog onduidelijk wat 
dit uiteindelijk voor Koggenland gaat betekenen. 
Hoe worden duurzame energiebronnen verdeeld 
over stedelijk gebied en het platteland? Dat is de 
crux die ik graag in beeld wil hebben.

Wat is uw favoriete plek in Koggenland en wat 
betekent deze plek voor u?
Ik zit graag op de steiger achter mijn huis, vooral 
in de zomer. Vanaf die steiger heb ik uitzicht over 
de polder naar de Wogmeer (zie foto, red.). Er is 
niets zo rustgevend als het beeld van grazende 
koeien en zonsondergang in de open polder. Ik 
kijk er al mijn hele leven naar en het is nooit gaan 
vervelen.

Vraag van Jan Wijnker (GBK): 
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?
Het raadswerk is veranderd. We houden ons 
nu meer bezig met beleidsvisies en minder met 
concrete zaken. Het college doet de uitvoering, wij 
geven invulling aan de kaderstellende rol van de 
raad. Dat vind ik een goede zaak, maar het is een 
afstandelijker manier van werken. In het verleden 
keken we meer naar details; bouwaanvragen 
kwamen bijvoorbeeld ook in de raad ter sprake. 
Wat ik daar wel eens aan mis is dat we directer 
betrokken waren.
 
In de volgende editie is Bart Krijnen (VVD) 
aan het woord. Welke vraag wilt u aan hem 
voorleggen?
Wat verwacht jij van een eventueel eigen energie-
bedrijf voor de gemeente Koggenland? Welke rol 
zou dat bedrijf moeten spelen?

Ria Sjerps (67) woont in Ursem, samen met haar 
man Jan (75). Naast haar werk voor de gemeen-
teraad is ze een filmfanaat en houdt ze van 
wandelen, lezen en golfen met haar man.

Gemeenteraad in beeld
Ria Sjerps (CDA)

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 onderstaand 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.
- H. Özer Geboren 07-05-1953 
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 persoon niet meer als ingezetene van Nederland staat ingeschreven. Hierdoor kan het recht op overheids-
voorzieningen die afhankelijk zijn van de inschrijving in Nederland, zoals uitkeringen, kinderbijslag, pensioen e.d. komen te vervallen.

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

Dat zij heeft besloten een parkeerverbod in te stellen op de Laan van Meerweijde ter hoogte van de basisschool de Caegh, aan de overzijde van de weg.

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. 

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).

Ontvangen aanvragen voor een omgevingsvergunning
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2020-HZ-0039 realiseren logiesverblijf in bestaande schuur Julianastraat 36, Avenhorn
2020-HZ-0040 repareren bestaande fundering Het Hoog 1, Avenhorn
2020-HZ-0038 legaliseren verbouwing Grosthuizen 94, Avenhorn
2020-HZ-0045 plaatsen dakkapel/vervangen
 rietkap door dakpannen Baarsdorpermeer 29, Zuidermeer
2020-HZ-0047 plaatsen schuur Scharwoude 4, Scharwoude
2020-HZ-0044 realiseren in-/uitrit Braken 18, Obdam
2020-HZ-0049 plaatsen blokhut Dobber 25, Obdam
2020-HZ-0053 plaatsen carport Middeloo 26, Obdam 
2020-HZ-0060 wijzigen van gebruik Handelskade 7, Obdam
2020-HZ-0059  plaatsen dakkapel `t Ouwe Hof 43, Hensbroek
2020-HZ-0058 plaatsen dakkapel `t Ouwe Hof 44, Hensbroek
2020-HZ-0062 bouwen van garage en wijzigen van bestemming Dorpsstraat 207, Obdam
2020-HZ-0065 tijdelijk plaatsen woon-unit Dorpsstraat 207, Obdam
2020-HZ-0063 herbouwen schuur en aanbouw serre Horstenburgstraat 2, Obdam
2020-HZ-0066 vervangen bestaande brug Wogmeer 49, Hensbroek

Deze aanvragen zijn ontvangen, er kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
Zaaknummer  Activiteiten Perceel
2019-HZ-0505 oprichten woning Dorpsvaart 3, De Goorn 
2019-HZ-0544 vervangen bovenbouw Ligboxenstal Berkmeerdijk 29, Obdam
2020-HZ-0017 plaatsen nieuwe serre Vogelenzang 2, Obdam
2019-HZ-0575 plaatsen dakkapel Kathoek 11, Avenhorn
2020-HZ-0034 bouwen schuur Oudelandsdijkje 11A, Hensbroek

Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide voorbereidingsprocedure)
Zaaknummer  Activiteiten Perceel
2019-HZ-0339 realiseren zonneweide Het Gors 3, Ursem 

De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet gewijzigd.

Verleende evenementenvergunningen
De afgelopen periode zijn de volgende vergunningen verleend:
Datum evenement Activiteiten Locatie
4 april en 3 oktober Kledingmarkt De Stap, Obdam
27 april Koningsdag Avenhorn/De Goorn  Dwingel, De Goorn
28 maart  Rommelmarkt  Verlaatsweg Spierdijk
14 juni  Vaarpuzzeltocht/Berkhout Beach  IJsbaan Berkhout

Huisnummers:
Burgemeester en Wethouders hebben besloten de volgende huisnummers vast te stellen:
D20.000376 22-1-2020 Westeinde 321 in Berkhout
D20.000754 22-1-2020 Dorpsvaart 21 1648LZ De Goorn
D20.000375 27-1-2020 Dorpsvaart 3, 1648LZ De Goorn

Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Koggenland vroeger en nu
Op de fiets door Berkhout anno (ca.) 1960 en 2016, met op de linkerfoto Arie 
Tangeman met hond Ciska in de bak.

Foto’s: www.ansichtkaartenberkhout.nl

Oosteinde, Berkhout, jaren ‘60 Oosteinde, Berkhout, 2016



Val van de Berlijnse Muur in Museum van de 20e Eeuw
Tentoonstelling “De tastbare DDR”

Hoorn - Alweer 30 jaar geleden 
viel de Berlijnse Muur. Over dit 
belangrijke onderdeel van de 
recente historie toont het Mu-
seum van de 20e Eeuw in Hoorn 
de tentoonstelling “De tastbare 
DDR”. Op een nagebouwde be-
tonnen muur wordt verteld over 
de komst en de val van de muur.

De Berlijnse Muur, de koude Oorlog, het 
verval van het communisme en de ter-
reur van de stasi. Zaken die allemaal aan 
bod komen in de nieuwe tentoonstelling 
van het Museum van de 20e Eeuw. maar 
ook hoe de Oost-Duitsers omgingen 
met hun altijd toekijkende overheid, de 
creatieve oplossingen die ze vonden 
en de voordelen die er ook waren. Ook 
laat de expositie voorwerpen zien die 

in de voormalige DDR werden gemaakt 
en ooit massaal te koop waren in Ne-
derland. Menig grootwinkelbedrijf kocht 
goedkoop in op de Leipziger Messe: 
van schrijfmachines tot kleding, van 
fototoestellen tot modeltreintjes. Het is 
erg belangrijk dat ook de jongeren van 
nu deze geschiedenis leren kennen. De 
expositie is dan ook zeker geschikt voor 
middelbare scholen, op deze manier zal 
het getoonde bi j de jongere generatie 
eveneens de ogen openen.

Boek ‘De tastbare DDR’
In een mooie samenwerking brengen 
het DDR-museum en het Museum van 
de 20e Eeuw een boek uit over het leven 
in de DDR en de val van de Muur. Deze 
eigen uitgave is vanaf 9 november exclu-
sief in de MuseumShop (www.museum-
hoorn.com/ddr) en in de winkel van het 
Museum van de 20e Eeuw te koop voor 
slechts € 14,95.
U bent van harte welkom!

info@museumhoorn.nl
T. 0229 - 21 40 01
www.museumhoorn.nl
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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.

 2 maart 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 griffie. 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 griffie via (0229) 54 84 00 of 
griffie@koggenland.nl. De gegevens van de raadsleden vindt u op raad.koggenland.nl.

Welstand
De komende vergaderingen van de Welstandscommissie zijn op 20 februari en 5 maart 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 
 16 t/m 22 februari 2020 Vrije periode (voorjaarsvakantie noord)
 23 t/m 29 februari 2020 Vrije periode (voorjaarsvakantie midden en zuid)

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

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

Van 26 tot en met 28 juni 2020 vindt 
de tweede editie van het Multisport 
Festival Westfriesland plaats. Dit 
grootse spektakel, dat onderdeel is 
van de wereldberoemde Ironman-
wedstrijden, bestaat uit drie triatlons, 
een NightRun en een triatlon voor 
kinderen van 6 t/m 13 jaar. Voor het 
Ironman-weekend is de organisatie 
op zoek naar vrijwilligers.

De organisatie zoekt in totaal 450 vrijwilligers 
voor hulp bij onder andere de verzorgingspost, 
de wisselzone en voor ondersteuning langs 

het parcours en bij de finish. Vrijwilligers die 
deelnemen namens een vereniging kunnen 
€ 5,- per persoon per uur verdienen voor de 
clubkas. Mensen die zich los van een vereniging 
inschrijven, kunnen hun verdienste gebruiken 
voor korting op een startbewijs of een 
schenking aan een goed doel. 

Inschrijven
Lijkt het jou leuk om als vrijwilliger deel te 
nemen aan het evenement? Schrijf je dan in via 
volunteer.ironman.nl/westfriesland. 
Voor vragen kan je mailen naar 
ironmannedvolunteers@gmail.com.

Voorkom rioolverstoppingen;  
gooi vochtige doekjes bij het restafval
Op veel verpakkingen van 
hygiënedoekjes is te lezen dat het 
doekje na gebruik door de wc kan 
worden gespoeld. De gemeente en 
het Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier waarschuwen voor 
verstoppingen die onstaan door 
doekjes die in het riool belanden.

Hygiënedoekjes worden nog altijd massaal 
door de wc gespoeld. De doekjes horen bij het 
restafval, zo luidt de boodschap van gemeente 
en Hoogheemraadschap. De huisriolering raakt 
verstopt door de doekjes, waardoor particuliere 
reinigingsbedrijven moeten uitrukken. En 
eenmaal in het gemeenteriool kan een storing 
ontstaan in de gemalen door het textiel dat 
niet of te langzaam afbreekt. Verderop, in de 
eerste zeef van de waterzuiveringsinstallatie, 
treden daardoor verstoppingen op.

Verwarrende etiketten
De etikettering op de verpakking van de 
vochtige doekjes zorgt voor verwarring. Wie 
in de supermarkt langs de schappen loopt, 
ziet op het merendeel van de pakketjes het 
logo van een wc met een open klep. Op slechts 
een enkele verpakking is dit logo afgebeeld 
met een kruis erdoor, als teken dat het bij het 
restafval hoort.

Alleen papier
De gemeente adviseert om alleen regulier 
toiletpapier door de wc te spoelen. Dit 
breekt makkelijk af. Alle vochtige doekjes, 
ook als ze voor ontlasting zijn gebruikt, 
moeten bij het restafval.

Ironman zoekt vrijwilligers en 
spekt clubkas sportverenigingen
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Malbec
Sauvignon
Cabernet
Rosé

‘Geen dag spijt’
OPMEER – Wie De Slijterij van Roen en Anneke Hoog-
land binnenloopt kijkt zijn ogen uit. Het assortiment is 
overweldigend. Maar ook de sfeer, de hartelijkheid en 
de kennis van zaken. Specialisten in wijnen, whisky’s en 
biersoorten. “We hebben geen dag spijt dat we 25 jaar 
geleden vaarwel zeiden tegen het hectische leven van de 
supermarktbranche”, zegt Roen.

Voor het echtpaar in 1995 de juiste keuze.  De gekochte 
bloemenzaak aan de Breestraat werd verbouwd, tot een 
prachtige speciaalzaak in wijnen, dranken en relatiege-
schenken. “We hadden al een borrelshop in onze super-
markten en waren bekend met de branche. Maar we wilden 
meer dan alleen kratten bier, Nederlands gedistilleerd en 
wijn.  

Specialisten
“Om onze klanten meer van dienst te zijn, zijn we ons nog 
meer gaan specialiseren in onder meer whiskies, buiten-
landse bieren en gedistilleerd o.a.  vele soorten wodka’s 
rum & gin. We hebben een enorm assortiment. Ik hou van 
koken en ik probeer bij elk gerecht dé perfect passende 
wijn te vinden. Klanten vragen regelmatig als ze gaan ko-
ken voor vrienden of familie welke wijn bij hun menu past. 
Wit, rood of rosé, Italiaans, Franse, Chileens of Zuid-Afri-
kaans? Bij de juiste keuze, weet je dat je gerecht nog beter 
tot zijn recht komt”, meent Roen.

Uitbreiding
De winkel is in 25 jaar door gebrek aan ruimte twee keer 
verbouwd en � ink uitgebreid. “We hadden eerst de hel�  
van de winkel, betrokken toen de rest van de ruimte erbij 
en later ook het magazijn. Om ons steeds groter wordende 
assortiment te presenteren. Want wat dacht u van zo’n 350 
soorten whiskies uit Schotland, Ierland, Japan en Amerika. 
Stap eens binnen en laat je verrassen. We delen graag onze 
kennis van de diverse soorten.”

Geschenken
Samen met Anneke en collega Betty is Roen alle dagen 
bezig om hun klanten, uit het dorp en de verre omgeving te 
adviseren. “We willen dat zij met een goed gevoel de winkel 
verlaten”, legt de slijter uit. “Dat kan zijn met een mooie 
wijn, whiskey of ander cadeau. Keuze genoeg! 

Wijnproeverij
Er is veel verandert in de drankkeuze, we zien dat de jonge-
re generatie veel interesse hee�  in wijnen. Dat merken we 
jaarlijks tijdens onze drukbezochte wijnproeverijen. Waar 
jong en oud geniet van het grote aanbod onder het genot 
van passende bites.

Jubileumjaar
Roen en Anneke organiseren elk jaar activiteiten. “Maar 
voor ons jubileumjaar pakken we extra uit. Houd daarom 
onze Facebookpagina en deze krant in de gaten. We heb-
ben leuke acties bedacht. Wat die zijn verklappen we nog 
niet. We willen onze klanten graag verrassen en voor wie 
geen alcohol wilt drinken, hebben we ook genoeg keuze uit 
0% bieren en diverse wijnen.

Stap eens binnen in De Slijterij
Net op vakantie geweest en iets lekkers gedronken? Welk 
bier of wijn past bij dit seizoen? Vraag ernaar in De Slijterij. 
Iedereen is na 25 jaar nog steeds van harte welkom in onze 
winkel, aan Breestraat 26 in Opmeer.”  
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