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Schooldag van de duurzaamheid
Op vrijdag 4 februari vond de Schooldag 
van de duurzaamheid plaats, op zes 
basisscholen in Koggenland. Deze dag 
vormde de aftrap voor een meerdaags 
project over duurzaamheid. Ruim 600 
kinderen leren spelenderwijs wat duur-
zaamheid betekent en hoe zij zelf een 
bijdrage kunnen leveren aan een gezon-
dere wereld. Wethouder Rosalien van 
Dolder was aanwezig bij basisschool 
Geert Holle in Berkhout. Daar ontdekte 
ze hoezeer het thema duurzaamheid 
leeft onder de leerlingen. ‘Kinderen van 
vier, vijf jaar oud leggen uit wat de 
plastic soep is.’ 

Wethouder Van Dolder was naar Berkhout 
gekomen om de leerlingen van Geert 
Holle te helpen met het schoonmaken 
van het schoolplein. Gewapend met 
afvalgrijpers, handschoenen en vuilnis-
zakken trokken de leerlingen van de 
bovenbouw de wijk in om deze zwerf-
afvalvrij te maken. Tegelijkertijd leerden 
de kinderen zo wat hun eigen rol is in 
het schoonhouden van de buurt. 

Een pluim waard
Van Dolder was onder de indruk van het 
enthousiasme en de kennis van de jonge 
Koggenlanders. ‘Eigenlijk is de Schooldag 
van de duurzaamheid een project voor 
de bovenbouw, maar de kinderen uit 
groep 1 en 2 deden ook mee. Zij weten al 
ontzettend veel over het thema. Kinderen 
van vier of vijf jaar oud vertellen welke 
soorten afval je kan scheiden en ze 
leggen uit wat de plastic soep is. Ik vind 
het geweldig dat oudere kinderen met 
dit onderwerp bezig zijn, maar dat de 
school ook de jongste kinderen betrekt is 
helemaal een pluim waard.’

Naast het schoonmaken van de buurt 
voerden de leerlingen van Geert Holle en 
de andere deelnemende basisscholen 

ste inzending uit. De winnende wens 
laten we echt in vervulling gaan!’ 

Traditie
Van Dolder kijkt tevreden terug op de 
dag. ‘Dit is de tweede keer dat de 
Schooldag van de duurzaamheid in onze 
gemeente plaatsvindt. Ik hoop dat het 
een traditie wordt en dat volgend jaar 
nog meer scholen meedoen.’ 

De Schooldag van de duurzaamheid is 
een gezamenlijk initiatief van de 
gemeente Koggenland, MAK Blokweer 
en stichting Schooldag van de duurzaam-
heid. Kijk op 
koggenland.schooldagvandeduurzaam-
heid.nl voor meer informatie over dit 
programma.

Duurzaamheidswethouder Rosalien van Dolder kwam naar basisschool Geert Holle in 
Berkhout om de leerlingen te helpen met het rapen van zwerfafval.

Op dinsdag 1 februari was burgemeester 
Monique Bonsen digitaal op bezoek bij 
de peutergroep van kinderopvang
Berend Botje in De Goorn (foto links). De 
burgemeester las voor uit de Gruffalo, 
het favoriete boek van de kinderen. De 
peuters gingen ’s ochtends persoonlijk 
naar het gemeentehuis om het boek af 
te leveren bij de burgemeester (foto 
rechts). ‘Ze wilden zien waar de burge-
meester werkt en zo hadden ze meteen 
een ommetje,’ aldus hun begeleider.

Burgemeester Bonsen deed mee met de 
jaarlijks terugkerende Nationale Voor-
leesdagen, die dit jaar plaatsvonden van 
26 januari tot en met 5 februari. Tijdens 
de Nationale Voorleesdagen zijn er in 
het hele land activiteiten die het voor-
lezen aan jonge kinderen stimuleren.

Burgemeester Bonsen leest voor uit de Gruffalo 

verschillende activiteiten uit. Zo werden 
er maaltijden voor vogels bereid van 
natuurlijke materialen, er werden kunst-
werken van afval gemaakt en een groep 
kinderen leerde insectenhotels en wind-
molens bouwen. 

Mijn wereldwens
Een onderdeel waar alle 600 kinderen 
tijdens en na de Schooldag van de duur-
zaamheid mee aan de slag gaan is de 
wedstrijd ‘Mijn Wereldwens’. De leerlin-
gen bedenken een duurzame wens die zij 
hebben voor hun omgeving. Van Dolder: 
‘We hebben een jury samengesteld. 
Daarin zit de kinderburgemeester, de 
voorzitter van Koggenland Energie 
Neutraal, iemand van MAK Blokweer en 
stichting Schooldag van de duurzaam-
heid en ikzelf. Samen kiezen wij de mooi-

Koggenland kort

Gratis asbestzakken

De gemeente geeft gratis asbestzak-
ken aan inwoners die een asbestdak 
van minder dan 35 m2 hebben en die 
dit zelf willen verwijderen. Met de 
zakken kan het asbest worden afge-
voerd. Eén pakket zakken is goed voor 
8 m2 afval, per sloopmelding zijn 
maximaal vier pakketjes gratis ver-
krijgbaar. Een afspraak maken om een 
pakket zakken op te halen? Maak dan 
eerst een sloopmelding aan via de 
website en neem daarna contact op 
met de gemeente via (0229) 54 84 00 
om een ophaalafspraak voor de zak-
ken te maken. Op vertoon van de 
sloopmelding kunnen de pakketjes in 
ontvangst worden genomen. 



‘Onbekend maakt onbemind’

Op donderdag 10 februari reikten 
wethouder Win Bijman en zijn Hoornse 
ambtsgenoot Kholoud Al Mobayed 
certificaten uit aan vrijwilligers die zich 
hebben ingezet voor het project Welkome 
Wijk. Dit project is gericht op het verbe-
teren van het contact tussen mensen 
met een psychische kwetsbaarheid en 
hun buurtgenoten. Met als doel dat zij 
prettig met elkaar samenleven.

In bijna iedere wijk wonen mensen met 
een psychische kwetsbaarheid of een 
andere beperking. Soms gedragen zij zich 
‘anders’, wat kan leiden tot een moeilijke 
omgang met buurtgenoten. Het project 

Welkome Wijk organiseert bewustwor-
dingsbijeenkomsten. Tijdens deze bijeen-
komsten geven de gecertificeerde vrijwil-
ligers concrete tips om contact te leggen 
en zo het ‘samenleven’ te bevorderen. Een 
deel van de vrijwilligers is geschoold tot 
gespreksleider en een deel van hen 
bestaat uit mensen met ervaring op het 
gebied van psychische kwetsbaarheid.

‘Mensen gaan beter met elkaar om als ze 
elkaar leren kennen,’ zegt wethouder Win 
Bijman. ‘Onbekend maakt onbemind. 
Daarom is dit project zo nuttig: tijdens de 
bijeenkomsten krijgen mensen handvat-
ten om een gesprek aan te gaan met 

buren die zich anders gedragen. Het is 
mooi om te horen dat deze aanpak goed 
werkt en dat iedereen ervan kan leren. 

Dat geldt voor inwoners, maar ook voor 
professionals die werken met psychisch 
kwetsbaren.’ 

Vanaf maandag 28 februari organiseert 
Sportraad Koggenland ‘G-bowlen’. Onder 
begeleiding van een bewegingsagoog 
kunnen mensen met een beperking tien 
weken lang iedere maandagavond 
bowlen bij Bowling Spierdijk. Met slechts 
drie personen per baan komt iedere deel-
nemer gegarandeerd vaak aan de beurt. 

Afgelopen najaar organiseerden buurt-
sportcoach Wouter Snoek en zijn collega’s 
van Sportraad Koggenland voor het eerst 
een bowlclinic voor mensen met een be-
perking. Snoek: ‘Dat was zo’n succes dat 
wij hier graag een vervolg aan willen ge-
ven. Ook nu weer is het doel om iedereen 
die graag wil sporten, maar een beetje 

G-bowlen voor mensen met beperking

Op 1 februari ondertekenden wethouder 
Rosalien van Dolder en John Noordeloos, 
adjunct-directeur van vastgoed- en 
gebiedsontwikkelaar Timpaan uit Hoofd-
dorp, de anterieure overeenkomst voor 
het woningbouwplan Pioenhof aan de 
Julianaweg te Hensbroek. De overeen-
komst is een definitieve stap richting de 
bouw van de nieuwe woningen in het 
dorp.

Wethouder Van Dolder is blij met het 
nieuwbouwplan. ‘Ik ben erg enthousiast. 
Dit is echt een mooie ontwikkeling voor 
Hensbroek. Inwoners staan te springen 
om nieuwe woningen en iedereen wil 
graag in de eigen dorpen en omgeving 
blijven wonen. Fijn dat we daar met dit 
plan een bijdrage aan kunnen leveren.’

Verkoop start in najaar 2022
Noordeloos: “We zijn trots op dit 
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aansprekende project in Hensbroek, dat 
goed in de omgeving past. Door diverse 
woningtypen aan te bieden, vinden 
zowel grote als kleine huishoudens een 
plek in deze wijk. We hebben de intentie 
om bij de toewijzing van de woningen de 
inwoners van de gemeente Koggenland 
voorrang te geven.’ De bestemmings-
planprocedure start binnenkort. Timpaan 
hoopt in het najaar van 2022 te kunnen 
starten met de verkoop. 

Informatieavond
Op dinsdag 1 maart organiseert Timpaan 
een online informatieavond over het 
nieuwbouwplan. Tijdens deze avond 
worden aanwezigen geïnformeerd over 
het ontwerp bestemmingsplan en de 
planning. Geïnteresseerden kunnen zich 
tot 25 februari aanmelden via 
https://bit.ly/PioenhofHensbroek of door 
te mailen naar hensbroek@timpaan.nl. 

Voorjaarsvakantie 2022

Vakantie
Sport- & Speldag

FIFA 22, tokkelbaan, hockey, 
boardingvoetbal, streetdance, 

springkussens etc.
Voor wie?
Alle kinderen 
van 6 t/m 12 jaar.
 
Maandag 21 februari 11:00 – 14:15 uur
Koggenhal, Dwingel 4, De Goorn
 
Dinsdag 22 februari 11:00 – 14:15 uur
De Stap, Stationsweg 6, Obdam
 
Lunch & drinken mag je zelf meenemen.

Online inschrijven is verplicht. 

Aanmelden kan via de QR-code:
Of aanmelden via de website van Noord-Holland actief.

Voor vragen: 
s.spel@koggenland.nl. 
Wij hanteren de richtlijnen 
van het RIVM.

begeleiding nodig heeft, deze kans te 
bieden. Wij hopen natuurlijk op net zoveel 
enthousiaste deelnemers als tijdens de 
vorige clinic.’

Aanmelden
Er kan vanaf 28 februari tot en met 9 mei 
iedere maandagavond van 19.00 tot 20.00 
uur worden gebowld (met uitzondering 
van 1e Paasdag). De kosten bedragen € 95 
voor tien keer bowlen, inclusief één drank-
je per avond. Geïnteresseerden kunnen 
zich aanmelden of meer informatie opvra-
gen bij buurtsportcoach Wouter Snoek. 
Hij is te bereiken via 
bsc@sportraadkoggenland.nl of 
(06) 30 91 50 13.

Project Welkome Wijk helpt bij omgang met kwetsbare buurtbewoners

De vrijwilligers van het project Welkome Wijk helpen bij de omgang met kwetsbare 
buurtbewoners.



Info en Agenda
Raadsvergaderingen
De eerstvolgende raadsvergadering is op 28 februari 2022. De vergadering is on-
line te volgen via raad.koggenland.nl.

Welstand
De Welstandscommissie Koggenland vergadert op woensdag in de even weken 
van het jaar. De komende (online) vergadering vindt plaats op 23 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.
- S.S. Zhelev  Geboren 05-12-1976
- K.B. Nowak  Geboren 08-03-1995
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
2022-000324 verbouwen schuur Zuidermeerweg 44,Zuidermeer
2022-000325 uitbreiden schuur Grosthuizen 18A, Avenhorn
2022-000326 realiseren 2 duikers Bobeldijk 102 ( tegenover),  
  Berkhout
2022-000327 aanleggen  speeltuin Ijsbaanterrein
  Rustenburgerdijk, Ursem
2022-000328 plaatsen blokhut Braken 25
  (volkstuinencomplex), Obdam
2022-000329 plaatsen veranda Middeloo 10, Obdam
2022-000333 plaatsen dakkapel Schuitenmaker 11, Berkhout
2022-000365 realiseren generatiewoning Walingsdijk 115, Ursem
2022-000356 bouwen fietsenschuur en  Middeloo 4, Obdam
 carport
2022-000357 plaatsen dakkapel Grosthuizen 115, Avenhorn
2022-000355 werkzaamheden kwaliteit- KGL02-AC 476, AE-324, AE-328,
 Impuls De Hulk AE-334, Berkhout
2022-000380 vervangen beschoeiing Drechterlandsedijk 3, Ursem
2022-000375 Dempen sloot, verbreden  Obdammerdijk 11, Obdam
 andere sloot
2022-000403 aanleg gesloten bodemenergie  Obdammerdijk 19, Obdam
 systeem
2022-000399 verbreden inrit Dorpsweg 122, Hensbroek
2022-000391 plaatsen 3 cabins t.b.v. logies- Baarsdorpermeer 10,
 verblijf Zuidermeer
2022-000438 plaatsen dakkapel Bobeldijk 21, Berkhout
Deze aanvragen zijn ontvangen, er kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2021-001872 wijzigen bedrijfsbestemming naar wonen West 11, Avenhorn 
2022-000234 vergroten en verduurzamen woning Walingsdijk 15, Ursem
2021-001894 uitbreiden landbouwschuur Mijzerdijk 6A in  Ursem
2022-000357 plaatsen dakkapel Grosthuizen 115,
  Avenhorn
2022-000333 plaatsen dakkapel Schuitenmaker 11, 
  Berkhout
2021-001893 bouwen generatiewoning Uitgang 1B, Ursem 
2021-001775 uitbreiden bedrijfsgebouw Braken 3, Obdam
2021-001121 bouwen woning Gouwstraat 2, Spierdijk
2022-000277 plaatsen beschoeiing Horstenburgstraat 73,  
  Obdam
2022-000328 plaatsen blokhut Braken 25, Obdam
 (volkstuinencomplex tuinnr.20)

Op 28 februari 2022 organiseert de 
gemeente om 19.00 uur een online infor-
matieavond over deel 2 van het nieuw-
bouwplan De Tuinen in Ursem.

De aanwezigen worden geïnformeerd over 
het voorontwerp bestemmingsplan. 
Daarnaast presenteert Bureau Vollmer & 
Partners het stedenbouwkundig plan met 
het beeldkwaliteitsplan. Tot slot volgt 
informatie over de voorlopige vervolgplan-
ning. Er worden nog geen woningen of 
prijzen gepresenteerd. Tijdens deze avond 
kunnen de aanwezigen vragen stellen en 
opmerkingen delen.

Aanmelden
De online avond vindt plaats via videobel-
programma Zoom. Meedoen is eenvoudig 
en kan zowel via de computer of laptop 
als via een smartphone of tablet. Op een 
smartphone of tablet moet wel eerst de 
(gratis) app van Zoom worden geïnstal-
leerd. Aanmelden kan tot en met dinsdag 
22 februari door te mailen naar Paulien 
Mol: p.mol@koggenland.nl. Ook voor 
vragen over deze informatieavond kunt 
u bij haar terecht. Mensen die zich hebben 
aangemeld ontvangen een beknopte 
handleiding en een link naar de bijeen-
komst. 

Informatieavond nieuwbouwplan De Tuinen in Urse

2022-000028 vervangen schuur en dakkapel Molenhof 92, Avenhorn
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Huisnummers:
Burgemeester en Wethouders hebben besloten de volgende huisnummers vast te 
stellen:
D22.000605  26-1-2022 Dorpsweg 20C, 1711RJ te Hensbroek Industriefunctie
D22.000845 2-2-2022  Uitgang 1C, 1645 RA te Ursem Woonfunctie
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Kennisgeving Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval, Het Veer 90 in Avenhorn.
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 27 januari 2022 
een kennisgeving in het kader van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval is 
ontvangen van Van der Bel Recycling, Middenmeer, voor het mobiel breken van 
materiaal op het adres Het Veer 90 in Avenhorn met een mobiele puinbreker. In de 
periode van 11 februari 2022 tot en met 11 maart 2022 zal de mobiele puinbreker 
3 werkdagen in werking zijn.

Het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval bevat onder meer voorschriften ter 
beperking van geluids- en stofoverlast. Het is niet mogelijk tegen deze kennisgeving 
bezwaar te maken. Deze dient slechts ter informatie. 

Informatie
Informatie kunt u tijdens kantooruren verkrijgen bij de Omgevingsdienst Noord-
Holland Noord, Dampten 2 te Hoorn, telefoonnummer 088 – 102 13 00.

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

Woonlasten stijgen
Eind februari ontvangen de inwoners 
van Koggenland de aanslag gemeen-
telijke belastingen. De woonlasten 
stijgen dit jaar met gemiddeld 6,5 
procent. Deze stijging wordt veroor-
zaakt door een verhoging van de 
afvalstoffenheffing.

Voor de verwerking van het afval in 
Koggenland betaalt de gemeente 21 
procent btw aan afvalverwerkings-
bedrijf HVC. Voorheen werd slechts 
6,3 procent btw doorberekend aan de 
inwoners van de gemeente. Met 
ingang van 2022 wordt het volledige 

btw-bedrag aan de inwoners doorbere-
kend in de gemeentelijke belastingen. 
Ondanks de stijging zijn de woonlasten 
in Koggenland nog steeds de laagste in 
de regio.

WOZ-waarde
De aanslag gemeentelijke belastingen 
wordt eind februari via de post óf via 
MijnOverheid verzonden. Op het 
aanslagbiljet staat onder andere de WOZ-
waarde vermeld. Inwoners die denken 
dat de WOZ-waarde te hoog is vastge-
steld kunnen telefonisch contact 
opnemen met de gemeente via 
(0229) 54 83 14 of mailen naar 
belastingen@koggenland.nl.  


