
Kindcentrum Avenhorn   p. 3

Editie 4   18 februari 2021

Gratis cursus Politiek Actief 
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Koggenland kort

Formulierenbrigade 
digitaal 

Aan de Julianaweg in Hensbroek wor-
den de komende jaren meerdere wo-
ningen ontwikkeld door maatschap-
pelijk ontwikkelaar Timpaan, in 
samenwerking met de gemeente Kog-
genland. Om direct omwonenden en 
overige belangstellenden te informe-
ren wordt er een online informatie-
avond georganiseerd. Hier krijgen ge-
interesseerden ook de mogelijkheid 
tot het doen van suggesties en het 
stellen van vragen. De informatie-
avond vindt plaats op donderdag 
25 februari om 20.00 uur. Geïnteres-
seerden kunnen zich tot uiterlijk maan-
dag 22 februari aanmelden door te 
mailen naar hensbroek@timpaan.nl. 
Na aanmelding ontvangen zij een link 
waarmee ze toegang krijgen tot de 
online informatieavond.

Vanwege de coronamaatregelen is het 
spreekuur van de formulierenbrigade 
iedere woensdagmiddag in de biblio-
theek in De Goorn geannuleerd. Vrij-
willigers bieden nog steeds gratis hulp 
bij digitale administratie en het invul-
len van formulieren. Dat doen zij tele-
fonisch of via WhatsApp, via telefoon-
nummer 06 42 59 79 10. Contact 
opnemen kan op woensdag, donder-
dagochtend en vrijdag. 

Informatieavond 
woningbouw 
Hensbroek

Wat doet de gemeente? Welke plek 
heeft de gemeente in het bestuur van 
Nederland? Hoe werkt besluitvorming 
binnen de  gemeente? Wat doet een 
raadslid? Op deze vragen – en meer – 
krijgen de deelnemers van de online 
cursus ‘Politiek Actief’ antwoord. De 
cursus is geschikt voor iedereen die over-
weegt politiek actief te worden, maar 
niet precies weet wat de mogelijkheden 
zijn. 

De cursus ‘Politiek Actief’ start op 
23 maart en bestaat uit vijf wekelijkse 
bijeenkomsten. De cursus biedt uitge-
breide informatie over de gemeentepoli-
tiek en een training ‘overtuigend debat-
teren’. Deelnemers gaan tijdens de cursus 
in gesprek met politici en bestuurders 
van de gemeente. ‘Politiek Actief’ wordt 
verzorgd door de Stichting ProDeMos – 
Huis voor democratie en rechtstaat, in 
samenwerking met de griffie van de 
gemeente Koggenland.

Aanmelden
De cursusavonden vinden online plaats, 
via Microsoft Teams, op 23 maart, 
30 maart, 6 april, 13 april en 20 april en 
duren van 19.30 tot 22.00 uur. Wilt u zich 
aanmelden voor de cursus of wilt u meer 
informatie? Neem dan contact op met de 

griffie via griffie@koggenland.nl of tele-
foonnummer 06 50 19 22 90. Vooraf-

gaand krijgen de deelnemers informatie 
toegestuurd over de online ontmoeting. 

100 dagen
Ruim honderd dagen geleden werd ik 
beëdigd als burgemeester van Koggen-
land. Het was eind september. Ik stond 
op het punt om te verhuizen naar Berk-
hout en kon niet wachten om kennis te 
maken met Koggenland en met u, de 
Koggenlanders. Ik had een lijst gemaakt 
met plekken die ik wilde bezoeken: 
sportwedstrijden, de vele verenigingen, 
verzorgingshuizen en nog veel meer.  

Het liep anders. De zomer liep op z’n ein-
de en de coronapandemie greep steeds 
sneller om zich heen. De dramatische ge-
volgen zijn inmiddels bij iedereen be-
kend. Het was – en is – een moeilijke tijd. 
En toch heb ik de eerste honderd dagen 
van mijn burgemeesterschap als bijzon-
der positief ervaren. Dat zegt veel over 
onze gemeente. Die stugge Westfriezen, 
waar ik vooraf voor was gewaarschuwd, 
bleken erg warme mensen. De Westfries 
zegt waar het op staat – wat ik heel pret-
tig vind! – maar stug is-ie niet. Of ik nu 
bel met een echtpaar dat een huwelijks-
jubileum viert of een praatje maak met 
iemand op straat: de mensen die ik heb 
ontmoet maken makkelijk contact en 
vertellen openhartig over wat hen bezig-
houdt. 

Voordat ik naar Berkhout verhuisde 
woonde ik in Hillegom, waar de inwoners 
meer gericht zijn op de omliggende ste-

den. Daar is niets mis mee, maar het is 
wel anders. In Koggenland lijkt de ge-
meenschap hechter. Inwoners voelen ver-
bondenheid met elkaar en met de ge-
meente. Vaak zijn ze hier diep geworteld 
en wonen ze al meerdere generaties in 
de omgeving. Of ze groeien hier op, ver-
huizen naar de stad en komen dan toch 
weer terug. Dat vind ik bijzonder. En ik 
begrijp heel goed dat mensen hier willen 
blijven. Dat geldt ook voor mij en mijn 
man, die binnenkort start met een nieu-
we baan hier in de regio. 

Ik ben blij en vereerd dat ik deze prachti-
ge gemeente als burgemeester mag die-

nen. Na ruim honderd dagen geniet ik 
onverminderd van mijn werk en van de 
omgeving. Tijdens een wandeling over 
het Klompenmakerspad, een fietstocht 
door de dorpen en deze week zelfs op de 
schaats. Wat geweldig. Overal zie ik hoe 
onze inwoners zich inzetten voor hun 
omgeving. Ook via de verenigingen, die 
een belangrijk cement zijn voor de Kog-
genlandse samenleving. Als de corona-
maatregelen het toelaten ga ik deze ver-
engingen zo snel mogelijk bezoeken, net 
als de andere plekken op mijn lijst. Zijn er 
plekken die volgens u niet mogen ont-
breken op mijn lijstje? Ik hoor het graag 
via burgemeester@koggenland.nl.

Thuiswonende Westfriezen van 60 
jaar en ouder kunnen gratis van en 
naar de vaccinatielocatie reizen, als zij 
gebruik maken van gemeentelijk ver-
voer zoals de Regiotaxi. Bij het maken 
van een afspraak vraagt de GGD-me-
dewerker aan de betreffende inwoner 
hoe hij of zij naar de vaccinatielocatie 
reist. Inwoners die reizen met de Re-
giotaxi of het Valys-vervoer kunnen 
vervolgens een rit boeken, zoals ze 
dat gewend zijn. Als ze daarbij aange-
ven dat ze naar een priklocatie reizen 
betalen ze geen eigen bijdrage.

WMO-vervoer voor 
ouderen naar 
priklocaties
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‘Hoe moeilijk is dat nou, 
je aan de regels houden?’

In iedere editie van het Koggennieuws 
deelt een raadslid een persoonlijke vi-
sie of mening met de inwoners van de 
gemeente Koggenland. Deze stand-
punten of meningen komen niet nood-
zakelijkerwijs overeen met die van de 
gemeenteraad, het college of de amb-
telijke organisatie van de gemeente 
Koggenland.     

Wonen in Koggenland 

Wat is het een voorrecht om in het 
mooie Koggenland te wonen, met zijn 
vele dorpen. Een omgeving waar je 
ook snel de polder in kan om te ont-
spannen. Een voorrecht is het, maar 
waarom vind ik dat?
Er worden onvoldoende woningen ge-
bouwd, ook in Koggenland. Er is veel 
vraag naar betaalbare koop- en huur-
woningen onder starters en senioren 
(kleiner wonen). Woningen welke ge-
bouwd mogen worden in Koggenland, 
zouden verdeeld kunnen worden over 
alle dorpen in onze gemeente (leef-
baarheid). Dat er schaarste is op de wo-
ningmarkt, blijkt wel uit het beperkte 
aanbod van betaalbare koop- en huur-
woningen in onze gemeente.
CDA Koggenland is er groot voorstan-
der van om de bouw van nieuwe wo-
ningen te versnellen, waardoor er 
meer nieuwe woningen beschikbaar 
komen voor inwoners; koop- en huur-
woningen. Wanneer er meer woningen 
(mogen) worden gebouwd voor star-
ters en senioren zal dit ook de door-
stroming bevorderen. Met als effect 
dat er meer betaalbare gezinswonin-
gen beschikbaar komen voor jonge ge-
zinnen. Er moet worden voorkomen 
dat nieuwe betaalbare woningen wor-
den opgekocht voor belegging. Dit kan 
namelijk tot gevolg hebben dat er 
enorme huurprijzen gevraagd gaan 
worden. Daarom heeft de gemeente-
raad op initiatief van het CDA (de hele 
gemeenteraad was voor), een voorstel 
aangenomen om dit te voorkomen. De 
zelfbewoningsplicht.
Dit is een maatregel die kan worden in-
gezet bij aankoop van nieuwgebouw-
de woningen en bij aankoop van be-
staande woningen van ons eigen 
gemeentelijke woningbedrijf. De koper 
moet dan de woning zelf meerdere ja-
ren bewonen, voordat hij/zij de wo-
ning eventueel kan verkopen.
Het voldoende bouwen van nieuwe 
woningen in al onze dorpen is een be-
langrijk speerpunt van het CDA. Alleen 
door het bouwen van meer woningen, 
kunnen jongeren en gezinnen blijven 
wonen waar ze zijn opgegroeid. Dit is 
een basisvoorwaarde om onze dorpen 
nu en in de toekomst leefbaar te hou-
den. Laat het niet een voorrecht zijn 
van alleen de huidige bewoners om in 
Koggenland te wonen.

Angélique Benning (56) uit Spierdijk is 
echtgenote, moeder en stiefmoeder. Ze 
werkt als directeur van een school voor 
voortgezet speciaal onderwijs (vso) in 
Heerhugowaard. Als enige nog levende 
ouder van haar eigen kinderen gaat haar 
gezondheid voor alles. Voor de corona-
bewustwordingscampagne ‘Daar doe ik 
het voor’ deelt ze haar verhaal.   

“Mijn vorige echtgenoot en ik zijn in 2011 
uit elkaar gegaan. Vier jaar geleden over-
leed hij. Onze kinderen – inmiddels 27 en 
22 jaar – zijn sindsdien bang dat ze ook 
mij verliezen. De corona-uitbraak heeft 
die angst onmiskenbaar blootgelegd. Ze 
zijn voortdurend heel bezorgd. ‘Mam, pas 
je op? Ik ben bang dat je besmet raakt’. Ik 
kan me dat goed voorstellen. Ze zijn er 
nog niet klaar voor om zonder ouders 
door het leven te moeten. Het is voor mij 
de ultieme drijfveer me waar mogelijk aan 
de coronamaatregelen te houden.

Ik behoor op papier niet tot een risico-
groep en ik voel me kerngezond. Maar ik 
ben opgegroeid in Beverwijk, onder de 
rook van de toenmalige Hoogovens. In 
mijn kindertijd glinsterden onze ramen 
van de roetdeeltjes. Op mijn achttiende 
verruilden we die voor de cacao- en linole-
umdampen in de Zaanstreek. Ik woon pas 
een half jaar hier. Ik heb geen idee of al 

die omstandigheden van vroeger invloed 
kunnen hebben. Maar je hoort de meest 
bizarre verhalen over supergezonde men-
sen, die door corona letterlijk doodziek 
worden en zomaar op de IC belanden. 
‘Waarom zij wel en ik niet?’, denk ik dan. 
Dus ik pas enorm op.

Thuis zijn we heel strikt. Van onze geza-
menlijke vier kinderen wonen er drie – 
met aanhang - buiten de deur. Die zien we 
bijna niet en alleen op afspraak. Ik heb 

een dochter in de beveiliging, een zoon 
die thuiswerkt, een schoondochter in de 
zorg, een schoonzoon met een eigen be-
drijf, een bonuszoon die in een garage 
werkt en een bonusdochter die nog bij 
ons thuis woont. Ik wil niets liever dan 
mijn kinderen vasthouden en knuffelen, 
maar het kan niet. Toen we ruim een half 
jaar geleden naar onze huidige woning 
verhuisden, was het mijn droom met Kerst 
iedereen aan een grote tafel te hebben, 
inclusief oma. Dat is niet gebeurd. We 
hebben het wel gevierd, met alle kinderen 
en met oma, maar met inachtneming van 
anderhalve meter afstand en verspreid 
over drie dagen.

Ik kan boos worden als ik zie hoe laconiek 
mensen met de situatie kunnen omgaan. 
Dan denk ik: hoe moeilijk kan het nou zijn 
om je gewoon aan de regels te houden? 
Hebben ze niet gezien hoeveel leed dit vi-
rus inmiddels heeft aangericht? Ik ken 
mensen die geen afscheid hebben kunnen 
nemen van hun vader of moeder. Mensen 
die zelf ziek zijn geweest en van moeheid 
nog steeds niets kunnen. Ik kom van origi-
ne uit de zorg en als ik van oud-collega’s 
hoor wat zij vandaag de dag nog steeds 
meemaken, dan denk ik: wat moet er ge-
beuren om de mensen die zich nu nergens 
iets van aantrekken tot inkeer te laten ko-
men?”

Koggenland Spreekt
Meedenken over het sociaal domein
De gemeente werkt aan het beleid voor 
het sociaal domein. In dit beleid staat 
wat de gemeente doet op het gebied 
van zorg, participatie en zelfredzaam-
heid, werk en jeugdhulp. Inwoners kun-
nen hierover meedenken, door deel te 
nemen aan het inwonerpanel Koggen-
land Spreekt. 

Leden van Koggenland Spreekt krijgen 
vier keer per jaar een vragenlijst toege-
stuurd. Dat kan via de mail of per post. Per 
vragenlijst kunnen de deelnemers bepalen 
of zij wel of niet meedoen. Door hun me-

ning te delen kunnen de panelleden in-
vloed uitoefenen op hun leefomgeving en 
het gemeentelijke beleid en de dienstver-
lening.

De meest recente vragenlijst gaat over het 
sociaal domein. Deelnemers kunnen bij-
voorbeeld aangeven welke ondersteuning 
zij belangrijk vinden voor mantelzorgers, 
wat ervoor nodig is om zo lang en prettig 
mogelijk thuis te blijven wonen en wat 
Koggenland nodig heeft op het gebied 
van veiligheid. Andere onderwerpen die 
behandeld worden zijn jeugd- en oude-

renzorg, maatschappelijke ondersteuning, 
opvang, onderwijs, gezondheid en wel-
zijn.

Geïnteresseerden kunnen zich opgeven 
via www.koggenlandspreekt.nl of bellen 
naar (0575) 76 02 27.
Inwoners kunnen de vragenlijst over het 
sociaal domein ook invullen zonder deel te 
nemen aan het inwonerpanel. 
De vragenlijst is te vinden op 
www.moventem.nl/koggenland. 
Reageren kan tot en met 4 maart 2021.

Online feesten tegen verveling
Tijdens de voorjaarsvakantie organiseert 
de gemeente Koggenland meerdere gratis 
online activiteiten voor jongeren tussen 
de 12 en 25 jaar. De coronacrisis zorgt voor 
verveling en vereenzaming onder jonge-
ren. Door de online activiteiten kunnen de 
jongeren gezellig (digitaal) samenkomen 
en daarbij mooie prijzen winnen.

Op 25 februari kunnen de jongeren hun 
muziekkennis testen tijdens de online 
Dance Quiz, die wordt gehost door DJ 
Dolphin. Een dag later is er de Diva Bingo: 
een leuke online bingo-avond vol met hu-
mor en spanning. Voor beide activiteiten is 
er een prijzenpot van € 1300 (per avond), 
de spanning kan dus flink oplopen. Beide 
avonden starten om 20.00 uur en duren 

tot 22.00 uur. Op zaterdag 27 februari is er 
tenslotte een vier uur durend online feest, 
genaamd Deine Slampe (T)huisfissa, waar-
bij vier dj’s een feestje bij iedereen thuis-
brengen. 

Aanmelden 
Aanmelden voor de Diva Bingo en de 
Dance Quiz kan via www.koggenland.nl. 
Aan beide activiteiten kunnen maximaal 
100 personen meedoen, dus meld je snel 
aan. Vijf dagen voor aanvang ontvangen 
de deelnemers een mail met de laatste in-
structies. Voor het huisfeest hoeven jonge-
ren zich niet aan te melden. Aanhaken kan 
via het Facebook evenement ‘Deine Slampe 
(T)huisfissa’. Voor deze activiteit geldt geen 
limiet voor het aantal deelnemers.  



Aan het eind van deze maand wordt het 
aanslagbiljet voor de gemeentelijke belas-
tingen verzonden. Vanaf dit jaar kunnen 
inwoners van Koggenland het aanslagbil-
jet ook digitaal raadplegen. Daarbij biedt 
de gemeente de mogelijkheid via iDeal te 
betalen. Het aanslagbiljet wordt óók per 
post verzonden en betalen via een hand-
matige overboeking is ook nog steeds mo-
gelijk. 

Bij het aanslagbiljet ontvangen de inwo-
ners van de gemeente een persoonlijke 
code waarmee ze kunnen inloggen op een 
beveiligd deel van de gemeentelijke web-
site. Op deze webpagina kunnen zij beta-
len met iDEAL. Daarnaast is er de mogelijk-
heid een digitale versie van het 
aanslagbiljet te downloaden op de webpa-
gina. “We vergroten de digitale dienstver-
lening, omdat hier bij onze inwoners 

Aanslag gemeentelijke 
belastingen nu ook digitaal

steeds meer vraag naar is,” zegt wet-
houder Jan Houtenbos. “Het digitaal 
ontvangen van de aanslagbiljetten 
heeft meerdere voordelen. Het is over-
zichtelijk: mensen kunnen hun aansla-
gen altijd en overal inzien. En het is vei-
lig, omdat we op onze website 
gebruikmaken van een unieke inlogco-
de. Ook sparen we het milieu, omdat 
we stapsgewijs steeds minder papier 
gaan gebruiken.”

Berichtenbox
Een aantal inwoners heeft aangegeven 
post van de gemeente via de Berichten-
box van Mijnoverheid.nl te willen ont-
vangen. Deze inwoners ontvangen de 
aanslag dit jaar automatisch via de Be-
richtenbox én per post. Berichten in de 
Berichtenbox kunnen worden ingezien 
door in te loggen met een DigiD-code.

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 
25 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 
ondernemersspreekuur. U kunt zich hiervoor aanmelden via 
www.koggenland.nl/ondernemen.

Collecte      
14 februari t/m 6 maart 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

Aan de buitenkant van het kindcentrum in Avenhorn wordt al goed zichtbaar hoe het 
gebouw eruit komt te zien. De oplevering van het gebouw is gepland in de derde week 
van juni. De werkzaamheden aan de wegen, rotonde en het parkeergedeelte starten in 
het voorjaar. Aannemer Haarsma is begonnen met de voorbereidende werkzaamhe-
den. Het proces kan worden gevolgd op de website van de gemeente via 
www.koggenland.nl/buitenroede.

Officiële publicaties 18 februari 2021

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

Ontvangen aanvragen voor een omgevingsvergunning

Zaaknummer Activiteiten Perceel

2021-HZ-0049 vervangen van de dakpannen Grosthuizen 68, Avenhorn
2021-HZ-0045 aanpassen/veranderen van de  Burg. Kooimanweg 1,
 binnenruimte Hensbroek
2021-HZ-0046 opsplitsen van de stolp in 2  Dorpsweg 59, Hensbroek
 wooneenheden 
2021-HZ-0052 plaatsen zonwerend dak Buitenhof 6, De Goorn
2021-HZ-0056 realiseren van een mantelzorgwoning Bobeldijk 1C, Berkhout
2021-HZ-0058 wijzigen bijkeuken gevel Westeinde 344C, Berkhout
2021-HZ-0060 bouwen recreatiewoning Kerkweg 9A, Hensbroek 
  (kavel 335&336)
2021-HZ-0062 bouwen schuur Wildbaan 25, De Goorn
2021-HZ-0066 plaatsen beschoeiing en vlonder West1L, Avenhorn
2021-HZ-0075 aanbouwen van keuken en veranda Kloet 28, Obdam
2021-HZ-0073 plaatsen van veranda in achtertuin Middeloo 2, Obdam
2021-HZ-0064 verbouwen van de woning Baarsdorpermeer 4, 
 Zuidermeer
2021-HZ-0079 plaatsen van een schutting Drechterlandsedijk 28, 
  Ursem
2021-HZ-0080 realiseren van een opbouw boven  Zuidgouw 106, Ursem
 de garage en dakkapel     
2021-HZ-0081 vervangen beschoeiing en damwanden Oosteinde 108 B, Berkhout
2021-HZ-0068 vernieuwen raamkozijn Lange Weide 7, Oudendijk
Deze aanvragen zijn ontvangen, er kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Zaaknummer  Activiteiten Perceel
2020-HZ-0653 verbreden van brug en uitrit door  Wogmeer 52, Hensbroek
 aanleg dam     
2021-HZ-0030 plaatsen dakkapel Het Hoog 13, Avenhorn
2020-HZ-0659 realiseren opbouw op garage Citroengras 8, De Goorn
2020-HZ-0627 bouwen 2-onder-1 kap woning Dubbelspoor 11A, Obdam
2020-HZ-0607 vervangen van de beschoeiing Spaarboog 13, De Goorn
2021-HZ-0010 vervangen kozijnen voorzijde Alver 28, Avenhorn
2021-HZ-0017 plaatsen van een tuinhuisje Dobber 25  (perceel 16),
  Obdam
2021-HZ-0026 vergroten van de woning Handelskade 19, Obdam
2020-HZ-0132 verbouwen van het pand tot  Dorpsstraat 111 A t/m G,
 7 appartementen Obdam
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Geweigerde omgevingsvergunningen

Zaaknummer  Activiteiten Perceel
2020-HZ-0490 verwijderen van een wand en het  Vijverhof 7, Avenhorn
 aanpassen van gevels
 van aangrenzende woningen     

Kindcentrum Avenhorn


