
Democratie-spel

Kinderkoggenfonds
Tot 1 mei 2020 kunnen inwoners van 
Koggenland een aanvraag indienen 
voor een cadeaukaart van het Kinder-
koggenfonds. Met het Kinderkog-
genfonds ondersteunt de gemeente 
kinderen die opgroeien in gezinnen 
met een laag inkomen. Naast de 
cadeaukaarten verstrekt de gemeente 
maatwerkbijdragen. Hiermee kunnen 
kinderen bijvoorbeeld lid worden van 
een sportclub, een partijtje geven of 
een schoolreisje bekostigen. Ga voor 
de aanvraagformulieren en meer 
informatie naar www.koggenland.nl/
kinderkoggenfonds. Neem voor  
verdere vragen contact op met het 
Zorgteam via zorgteam@koggenland.nl 
of (0229) 54 83 70.
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Het convenant voor de definitieve voortzetting van het succesvolle Wijkleercentrum Avenhorn werd ondertekend door wethouder Win Bijman, 
René Rook van de WilgaerdenLeekerweideGroep, Monique Spaansen van het ROC Horizoncollege en John Horlings van zorgorganisatie Omring

Wijkleercentrum blijft helpen

Op 12 februari hebben de eerste studenten van Wijkleercentrum Avenhorn 
hun diploma ontvangen. Voorafgaand aan de diploma-uitreiking 
ondertekenden afgevaardigden van de betrokken organisaties een convenant, 
waarin staat dat de succesvolle opleiding definitief wordt voortgezet.

Twee jaar geleden gingen de eerste studenten 
van start in het Wijkleercentrum, waar zij 
worden voorbereid op een baan in de zorg. 
Onderdeel van de opleiding is een stage, 
waarbij de studenten praktische ondersteuning 
bieden aan hulpbehoevende buurtbewoners. 
Die ondersteuning bestaat bijvoorbeeld 
uit hulp bij boodschappen en het bereiden 
van maaltijden. Zowel de studenten als de 
kwetsbare inwoners worden op deze manier 
begeleid naar grotere zelfredzaamheid.

Meerdere behoeftes
Het Wijkleercentrum is ontstaan vanuit 
een samenwerking tussen de gemeente 

Koggenland, ROC Horizon College, zorgorga-
nisaties Omring en Wilgaerden en werkgevers-
organisatie ZWplus/SIGRA. De opleiding speelt 
in op meerdere behoeftes in de samenleving, 
zegt wethouder Win Bijman: “Het Wijkleer-
centrum helpt jongeren aan stageplekken en 
een praktijkgerichte opleiding. Tegelijkertijd 
worden kwetsbare inwoners – met name 
ouderen – geholpen met de ondersteuning 
en het gezelschap van de studenten. En de 
zorgorganisaties profiteren, doordat er nieuw 
personeel wordt klaargestoomd.”

Vaker thuis
Claudia Heerens, die bij de gemeentes 

Koggenland en Medemblik werkt als wijkleer-
makelaar, vult aan: “Het is belangrijk dat het 
zorg- en welzijnsonderwijs aansluit op de 
ontwikkelingen in de praktijk. Hulpbehoevende 
ouderen en andere kwetsbare mensen wonen 
steeds vaker thuis, in plaats van in een verzor-
gingshuis. Dat vraagt om andere vaardigheden 
van hulpverleners. Het Wijkleercentrum speelt 
daar met succes op in.”

Meer informatie en aanmelden
Informatie over de opleiding (MBO2 helpende 
zorg en welzijn) is te vinden op 
www.horizoncollege.nl. Inwoners van 
Koggenland die hulp willen ontvangen van 
een student kunnen zich aanmelden bij het 
Zorgteam van de gemeente via 
zorgteam@koggenland.nl  
of telefoonnummer (0229) 54 83 70.

Op woensdag 12 februari werd een groep leerlingen van de Grosthuizerschool 
in Avenhorn door burgemeester Jan Franx ontvangen in het gemeentehuis. 
Daar speelden zij het interactieve spel Democracity. Zo maakten de leerlingen 
van groep 7 en 8 voor het eerst kennis met het proces van democratische 
besluitvorming.

In het spel bouwden de leerlingen samen 
een stad, midden in de raadszaal. Voordat ze 
konden beginnen met de inrichting van hun 
stad moest er eerst een gemeenteraad worden 
gevormd. De kinderen richtten meerdere 
politieke partijen op en gingen aan de hand 
van hun partijstandpunten aan de slag met 
de bouw: van woningen, sportfaciliteiten en 
scholen tot groenlocaties en een brandweer-
kazerne. Tijdens het spel merkten de leerlingen 

dat overleg, argumentatie en consensus nodig 
zijn in een democratische samenleving.

Op 27 februari komen De Ark uit Hensbroek en 
de St. Bernadetteschool uit Zuidermeer naar 
het gemeentehuis voor het educatieve spel 
Democracity en op 28 februari is het de beurt 
aan de Jozef en Mariaschool uit Spierdijk.

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. 



Doordeweeks en in het weekend
Deel zelf je tijd in

Verdien eenvoudig extra met extra wijken
Altijd bij jou in de buurt

Alles wordt thuis afgeleverd

13 jaar of ouder? 
Hier is je bijbaan!

Word Rodi bezorger in jouw buurt!
Telefoon 0226-331020 www.rodibezorger.nl Appen kan ook! 0640107820

Snel en makkelijk 
afslanken, doe je 
bij Easyslim.nu

Easyslim.nu Hoorn • hoorn@easyslim.nu
Bel 06 - 406 984 12 of boek online via www.easyslim.nu

Onze garantie: verlies gemiddeld 15 cm 
direct na de proefbehandeling!*

1) Een behandeling van circa
40 minuten met ons apparaat
2) Voedingsschema op maat

3) Gratis recepten & lifestyle-advies

Hoe helpen we jou?

Hoe werkt het?

Jouw Easyslim.nu vestiging

na 3 maanden na 5 x

Twijfel niet langer, kom in actie en 
maak vandaag nog een afspraak. 

Intake incl. behandeling 
van € 69,- voor € 39,-
Geldig tot 15 maart 2020

* Resultaten ter inzage conform privacywetgeving

Met behulp van pads die op jouw lichaam worden geplaatst, 
wordt door middel van ultrasound vet uit jouw vetcellen gehaald. 
Hoe werkt dat dan? Ultrasound zijn heel hoge geluidsgolven die 

je niet voelt of hoort. Door deze golven wordt het vet uit de vetcel 
gehaald en vervolgens op de natuurlijke manier afgevoerd. Maar dat 
is nog maar een van de vele voordelen, want terwijl jij lekker op de 

bank ligt en het vet uit de vetcellen wordt gehaald, worden tegelijker-
tijd middels elektrostimulatie jouw spieren opgebouwd. 

Hierdoor wordt bijvoorbeeld cellulite minder én wordt een slap 
geworden huid weer mooi strak. Zodra dit in gang is gezet, ontstaat 

er het zogenaamde ‘sneeuwbale� ect’, want de spieren die je op-
bouwt, hebben energie (voeding) nodig. En laten ze die nou net 

uit je eigen opgeslagen vetten halen! 

Kennismakingsactie!

Nu ook in Medemblik

Easyslim.nu Hoorn • hoorn@easyslim.nu 
Easyslim.nu Medemblik • medemblik@easyslim.nu

Bel 06 - 85 85 26 03 of boek online via www.easyslim.nu

Wieder 1 . 1648 GA De Goorn . tel. 0229-544712 

Schoffel 4 De Goorn

VERKOOP
SIERBESTRATING

Elke zaterdag open van 9.00 tot 16.00 uur
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Gemeente zoekt gamers
In de strijd tegen cybercriminaliteit is 
de gemeente op zoek naar Junior Cyber 
Agents. Dat zijn kinderen tussen de 8 
en 12 jaar, die door het spelen van de 
game ‘HackShield’ leren hoe ze zichzelf 
en hun omgeving wapenen tegen online-
gevaren.

Cybercriminelen kunnen op allerlei manieren een 
online systeem binnendringen om daar vervolgens 
hun slag te slaan. De cybercrimineel heeft over het 
algemeen veel meer kennis van de digitale wereld 
dan potentiële slachtoffers. Hierdoor is het lastig 
deze vorm van criminaliteit aan te pakken. Via de 
game HackShield wil de gemeente de kennis over de 
online-wereld vergroten.

Hackers opsporen
Daarbij is de hulp van jonge Koggenlanders nodig. 
In HackShield kunnen zij, als Junior Cyber Agent, 
kwaadaardige hackers opsporen en proberen hen 
te slim af te zijn. Hierbij leren ze over hacken, 
datalekken en andere online gevaren. Met de 
opgedane kennis kunnen ze anderen waarschuwen 
voor de gevaren op het internet en zo zorgen voor 
een veiligere digitale wereld. 

Huldiging
De beste Cyber Agents uit Koggenland worden in 
april gehuldigd op het gemeentehuis. De gemeente 
ziet hen namelijk als de helden van de toekomst. 
De Cyber Agents maken ook nog eens kans op een 
interne training bij het Openbaar Ministerie.

Kom in actie!
Kinderen vanaf 8 jaar kunnen de game HackShield 
online spelen op www.joinhackshield.nl of 
downloaden in de App Store.

De gemeente Koggenland heeft zich 
aangesloten bij de Landelijke Stuurgroep 
Interventieteams (LSI). Samen werken de 
aangesloten instanties aan het voorkomen en 
terugdringen van sociale fraude, waaronder 
belasting- en uitkeringsfraude.

De aangesloten partners  zijn onder meer het ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het UWV, de Belasting-
dienst, het college van procureurs-generaal (OM), de politie 
en diverse andere gemeentes. Wethouder Win Bijman 
ondertekende het samenwerkingsconvenant namens het 
college van burgemeester en wethouders. 

Effectieve aanpak
De convenantpartners werken in de interventieteams 
aan het voorkomen en terugdringen van belasting- en 
premiefraude, toeslagenfraude, uitkeringsfraude, overtre-
dingen van arbeidswetgeving en daarmee samenhangende 
misstanden. De projectmatige aanpak van de LSI is in 
andere gemeentes al effectief gebleken. De LSI richt zich 
niet alleen op de harde aanpak van overtreders van sociale 
wetten, maar ook op het geven van voorlichting aan 
verschillende doelgroepen en het verlenen van zorg aan 
zorgbehoevenden. 

Koggenland  
gaat strijd aan  
met fraude

Op 30 januari organiseerde de gemeente een drie uur 
durende bijeenkomst waar inwoners van Koggenland 
mee konden praten over de invulling van de Regionale 
Energiestrategie (RES). Vanwege de grote belangstelling 
volgde op 6 februari een tweede bijeenkomst.

Hoge opkomst RES-bijeenkomsten
College blij met betrokkenheid inwoners

Bemiddelaars succesvol bij burenruzies
Een blaffende hond, verschil in dagritme, klusgeluiden 
of roddelen en pesten: één op de drie Nederlanders heeft 
een verstoorde relatie met de buren. Een kleine irritatie 
kan leiden tot een conflict, vooral als je elkaar niet kent of 
spreekt. De Bemiddelingskamer helpt buren die onderling 
niet tot een oplossing komen.

De Bemiddelingskamer raadt ruziënde buren aan zo snel mogelijk 
met elkaar in gesprek te gaan. Als de betrokkenen onderling niet tot 
een oplossing komen, kunnen de bemiddelaars worden ingezet. De 
buurtbemiddelaars kunnen helpen bij het bespreekbaar maken van het 
geschil. Er ontstaat dan ruimte bij beide buren om samen een oplossing te 
zoeken. 

Het college kijkt tevreden terug op de meepraat-
avonden, zegt wethouder Caroline van de Pol: 
“We zijn erg blij dat zoveel inwoners bereid zijn 
om constructief mee te denken over dit complexe 
onderwerp. Op beide avonden bleek dat het college 

en de inwoners grotendeels op een lijn zitten als het gaat om de 
mogelijkheden én de onmogelijkheden voor het opwekken van 
duurzame elektriciteit. Voor ons als bestuurders is dat van groot 
belang.”

Succesvol
Bij De Bemiddelingskamer zijn professioneel 
getrainde bemiddelaars actief die werken op 
vrijwillige basis. Met een slagingspercentage 
van ruim 70 procent zijn de bemiddelaars erg 
succesvol.

Tips en contact
Op www.debemiddelingskamer.nl vindt u 
nuttige tips. Komt u er samen niet uit? Neem dan 
vrijblijvend contact op met De Bemiddelingskamer 
voor gratis informatie, advies of een bemiddeling. 
De Bemiddelingskamer is te bereiken via 
(06) 39 40 66 97 en info@debemiddelingskamer.nl.
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Bestel onze proefbox 
voor maar € 14,95 en krijg drie

verschillende maaltijden naar 

keuze thuisbezorgd.

Verse gerechten voor thuis
Stel zelf uw gerechten samen
Wekelijks wisselend assortiment
Rekening houdend met diëten 
en voedingsgewoonten
Persoonlijk bij u thuisbezorgd 
door Peter Denkers

Uw contactpersoon in uw regio is:
Peter Denkers
0228-82 00 54
westfriesland@etenmetgemak.nl
www.etenmetgemak.nl/westfriesland
www.facebook.com/etenmetgemak

Bestel onze proefbox 

Eten met gemak!

REGIO – Geen zin in koken? Of de mogelijkheid niet? ‘Eten met gemak!’ neemt 
het koken graag over. De koelverse maaltijden worden op bestelling klaar 
gemaakt met verse ingrediënten. Naast West-Friesland levert Peter Denkers 
sinds 1 mei ook lekkere en gezonde maaltijden in de regio Purmerend, 
Waterland en Zaanstad, gecombineerd met de persoonlijke service van ‘Eten 
met gemak!’.

De maaltijden worden door Peter zelf 
afgeleverd, op vaste dagen en tijdstippen. 
De klant bepaalt wat en wanneer er gegeten 
wordt. De regie blijft dus in handen van de 
klant.

VERSE MAALTIJDEN 
THUIS BEZORGD

Zelf samenstellen
Verder is het mogelijk om zelf de maaltijd 
samen te stellen. Spaghetti of liever Hollandse 
pot? Het kan allemaal en de verschillende 

segmenten van de maaltijd zijn ook nog eens 
uitwisselbaar.

Gevarieerd
Elke week verandert het menu van ‘Eten met 
gemak!’. Er wordt gewerkt met seizoenspro-
ducten, zodat het eten ook echt vers is en het 
menu gevarieerd blijft.

Peter is bereikbaar via peter@
etenmetgemak.nl of 0228-820054. 
Kijk voor meer informatie op  
www.etenmetgemak.nl/peter.

De maaltijden worden door Peter zelf afgeleverd, op vaste dagen en tijdstippen.  
(FOTO: AANGELEVERD)
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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 VVD’er Bart Krijnen aan 
het woord.

Wat was het mooiste moment in uw carrière als 
raadslid?
Ik heb enkele maanden geleden een motie 
ingediend om onderzoek te laten doen naar de 
mogelijkheden van een gemeentelijk energie-
bedrijf. Daarvoor kreeg ik een brede steun vanuit 
de raad. Dat was voor mij een hoogtepunt. Zo’n 
energiebedrijf kan ons de mogelijkheid bieden om 
in onze eigen energiebehoefte te voorzien. Als we 
het in eigen beheer doen profiteren we daar als 
inwoners maximaal van. Het is geweldig dat dit 
initiatief breed gedragen wordt.

Het werk van een raadslid gaat niet alleen over 
rozen. Wanneer kon u door de grond zakken?
Onlangs bleef de oppositie weg uit de raadsver-
gadering. Op dat moment voelde het voor mij 
behoorlijk gênant deel uit te maken van de 
gemeenteraad. We moeten met elkaar het gesprek 
blijven voeren. Als moties het niet op de inhoud 
halen moeten we blijven debatteren. De oppositie 
noemde de gemeenteraad - waar ik deel van 
uitmaak - een poppenkast, om er vervolgens zelf 
een hoofdrol in te gaan spelen. Toen zakte ik wel 
door de grond.

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?
Passende huizen bouwen voor starters en 
ouderen. Voor jongeren en ouderen die een 
huis van rond de 90 vierkante meter zoeken is 
er in de huidige markt geen beginnen aan. In 
ieder nieuwbouwplan komen steeds grotere 
twee-onder-een-kappers. Die zijn fraai om te 
zien, maar slecht voor de doorstroom op de 
huizenmarkt.

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?
Het is voor mij moeilijk te begrijpen dat we 
in Koggenland miljoenen kwijt zijn aan de 
jeugdzorg. Ik vraag me af of de vraag wel gelijk 
is aan de kosten. Zijn we niet te veel kwijt aan 
overhead? Ik wil heel graag weten waar we dit 
geld nu aan uitgeven en of we niet doorslaan in 
het monitoren, administreren en aanbieden van 
jeugdzorg. Het geld moet terecht komen waar het 
nodig is.

Wat is uw favoriete plek in Koggenland en wat 
betekent deze plek voor u?
Ik vind het heerlijk om te hardlopen door ons 
mooie Koggenland. Mijn favoriete stekjes zijn 
de Wogmeer, de Zuidermeerweg (zie foto), 
de Rijndijk, de Uitgang, het Klompemae-
kerspad, de Wallingsdijk, de Beetskoogkade en 
de Berkmeerdijk. Al deze plekken zijn typisch 
Koggenlands. Prachtige natuur, weidedieren, 
wilgen, oude boerderijen, kronkelige weggetjes 
en rust. 

Vraag van Ria Sjerps (CDA): 
Wat verwacht jij van een eventueel eigen energie-
bedrijf voor de gemeente Koggenland? Welke rol 
zou dat bedrijf moeten spelen? 
Met een eigen energiebedrijf of energiecoöperatie 
kunnen we veel meer dan alleen zonne-energie 
opwekken. Denk bijvoorbeeld aan het aanbieden 
van warmte middels geothermie. Het moet vooral 
voor de inwoners een voordeel gaan opleveren. 

In de volgende editie is René Klok (GBK) 
aan het woord. Welke vraag wilt u aan hem 
voorleggen?
De gemiddelde leeftijd in de gemeenteraad is 
hoog. Jij draait al lang mee. Weet jij als ervaren 
raadslid hoe we ervoor kunnen zorgen dat meer 
jongeren zich gaan interesseren voor de gemeen-
tepolitiek?

Bart Krijnen (38) woont in Spierdijk, samen met 
zijn vriendin Lenneke (38), hun dochter Lena 
(4) en zijn schoonouders. Hij is eigenaar van 
een bedrijf dat wintersportreizen aanbiedt. 
In zijn vrije tijd houdt hij van hardlopen en 
tennissen. 

Gemeenteraad in beeld
Bart Krijnen (VVD)

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

Publicatie tot verkeersbesluit
Het college van burgemeester en wethouders van Koggenland maakt het volgende bekend:
Dat zij heeft besloten om een openbare laadpaal te plaatsen op de Slimtocht in Berkhout. 
Dit besluit ter inzage bij de afdeling Wonen en Ondernemen. Voor meer informatie over dit besluit verwijzen wij naar de website 
overuwbuurt.overheid.nl. 

Voornemen tot uitschrijving Basisregistratie Personen
Dat zij voornemens is om het bijhouden van adresgegevens van onderstaande personen 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 personen waarschijnlijk 
niet meer woonachtig zijn op het adres waar zij in de BRP staan geregistreerd.
- R. Ahmadi  Geboren 30-10-01
- T.J. Ruijter  Geboren 01-02-79
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 Nederland, zoals uitkeringen, kinderbijslag, pensioen e.d. komen te vervallen.

Ontvangen aanvragen voor een omgevingsvergunning
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2020-HZ-0072 plaatsen tuinhuis Berkenweide 47, Berkhout
2020-HZ-0074 bouwen schuur Rustenburgerdijk 10, Ursem
2020-HZ-0076 aanleggen 2 loopbruggen Dorpsbos, Avenhorn
2020-HZ-0087 verbreden bestaande brug Wogmeer 49, Hensbroek
2020-HZ-0083 realiseren Bed & Breakfast West 1, Avenhorn
2020-HZ-0081 vervangen brug naar dam met duiker Noordermeer/Rijndijk, Zuidermeer
2020-HZ-0080                  bouwen vlakke brug Julianastraat (achter ter hoogte nr.26), Avenhorn  
2020-HZ-0082                   bouwen veranda Tulpenburgh 18, Obdam
2020-HZ-0085                   bouwen woning Tuinderij 1, Ursem
2020-HZ-0086     vervangen garagedeur Kathoek 11, Avenhorn
2020-HZ-0077     aanleggen ontsluiting Braken/Spierland, Spierdijk
2020-HZ-0079   bouwen woning Dorpsvaart 19, De Goorn
2020-HZ-0078                   bouwen wandelbruggetjes Grootweg/Slimtocht, Berkhout
2020-HZ-0088                   bouwen erker Bonkelaar 17, Avenhorn
2020-HZ-0090               vervangen aanbouw Lange Weide 23, Oudendijk
Deze aanvragen zijn ontvangen, er kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
Zaaknummer  Activiteiten Perceel
2020-HZ-0013 vervangen kozijn Kanteel 79, De Goorn
2020-HZ-0058 plaatsen dakkapel ’t Ouwe Hof 44, Hensbroek
2019-HZ-0518 bouwen woning/aanleggen uitrit Dubbelspoor 1, Obdam 
2020-HZ-0060 vestigen webshopwinkel/afhaalpunt Handelskade 7, Obdam
2020-HZ-0059 plaatsen dakkapel ’t Ouwe Hof 43, Hensbroek
2020-HZ-0038 legaliseren verbouwing Grosthuizen 94, Avenhorn
2019-HZ-0557 (ver)bouwen hotelkamers Het Hoog 1, Avenhorn
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Verleende evenementenvergunningen
De afgelopen periode zijn de volgende vergunningen verleend:
Datum evenement Activiteiten Locatie
2 t/m 5 juni 2020 Avondwandelvierdaagse Obdam Obdam
18 en 19 april 2020 100 jaar Rustenburgerschutsluis Rustenburg 
26 en 27 april 2020 Plantenmarkt voor Gambia Avenhorn
21 t/m 24 mei 2020 Toneeluitvoeringen D.V.V.  Wogmeer
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

KENNISGEVING
Wabo, reguliere procedure, vergunning verleend
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Koggenland bekend dat zij een vergunning 
ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft verleend.
Het betreft een vergunning voor het tijdelijk realiseren van voorzieningen ten behoeve van de uitvoering van de inlaat en de constructieve dijkver-
sterking bij gemaal Westerkogge. Het betreft voorzieningen zoals het aanbrengen van een ophoging ten behoeve van de verbreding van de bestaande 
dijkweg, het graven van een sleuf in de dijk en het gedeeltelijk afgraven van de dijk ten behoeve van de aanleg van twee dijkopgangen ter hoogte 
van het bestaande gemaal Westerkogge. De aanvraag is onderdeel van het project Versterking Markermeerdijken.
Datum besluit: 6 februari 2020      
Aanvrager: Unie van Marken V.O.F.      
Locatie: aan de IJsselmeerdijk, ten noorden van Scharwoude
Zaaknummer: 9329805
Meer informatie over deze vergunning kunt u vinden op loket.odnzkg.nl onder bekendmakingen. Heeft u een vraag over deze procedure, dan kunt 
u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.

Bezwaar
Als u belanghebbende bent bij het besluit, kunt u binnen zes weken na de dag van bekendmaking daarvan een bezwaarschrift indienen bij burgemeester 
en wethouders van Koggenland, Middenhof 2, 1648 JG De Goorn. Vermeld in uw bezwaarschrift altijd de datum, uw naam, adres, handtekening en 
de reden(en) waarom u bezwaar maakt. Stuur ook een kopie van dit besluit mee en vermeld het referentienummer/kenmerk van dit besluit. Dient 
iemand anders namens u een bezwaarschrift in, stuur dan een machtiging mee. Verder verzoeken wij u om uw telefoonnummer in het bezwaarschrift 
te vermelden.
Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. In spoedgevallen kan tijdens de bezwaarschriftprocedure een voorlopige 
voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Voor het behandelen van het verzoek worden griffiekosten in rekening gebracht. U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij de genoemde 
rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Voor meer informatie over het instellen van beroep kunt u de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden van 
de website www.rijksoverheid.nl. Voor algemene informatie over procedures kunt u ook bellen met de rijksoverheid op telefoonnummer 1400 (lokaal 
tarief).
De bekendmaking van het besluit is gelijk aan de hierboven genoemde datum van het besluit.



Al 100 jaar 
een vertrouwd 
gezicht in uw 
buurt

 

Dave Imming Assurantiën
Dwingel 13
1648 JM DE GOORN
T (0229) 54 27 14
E daveimming@planet.nl
I www.daveimming.nl
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Onze aanpak is anders!
Het SlaapHuys in De Goorn staat al jaren bekend als dé bedden- en linnenspeciaalzaak. Bij Ramon Braas 
(eigenaar) staat service hoog in het vaandel; hij luistert naar de klant en geeft een eerlijk advies. Op basis 
van zijn gedegen vakkennis en jarenlange ervaring helpt Ramon u graag de juiste keuze te maken voor 

een nieuw bed, nieuw matras en verder voor alles wat met slapen te maken heeft. Bent u slecht ter been 
of  hebt u geen vervoer? Het SlaapHuys biedt de service om u op afspraak op te halen en thuis te brengen. 

Ook komt Het SlaapHuys bij u thuis, uiteraard ook op afspraak, aldus Ramon.

Onze aanpak is anders!
Het SlaapHuys in De Goorn staat al jaren bekend als dé bedden- en linnenspeciaalzaak. Bij Ramon Braas 
(eigenaar) staat service hoog in het vaandel; hij luistert naar de klant en geeft een eerlijk advies. Op basis 
van zijn gedegen vakkennis en jarenlange ervaring helpt Ramon u graag de juiste keuze te maken voor 

een nieuw bed, nieuw matras en verder voor alles wat met slapen te maken heeft. Bent u slecht ter been 
of  hebt u geen vervoer? Het SlaapHuys biedt de service om u op afspraak op te halen en thuis te brengen. 

Ook komt Het SlaapHuys bij u thuis, uiteraard ook op afspraak, aldus Ramon.

Het SlaapHuys is geopend op vrijdag en zaterdag. Op alle 
andere dagen van de week en ook in de avonden bent u 
op afspraak van harte welkom. Ramon benadrukt dat de 
afspraak die u maakt om langs te komen bij Het SlaapHuys 
geheel vrijblijvend is en schept dus geen verplichting tot 
koop.

Voordat mensen Het SlaapHuys bezoeken, hebben zij vaak 
online alvast naar informatie gezocht. Maar op internet is 
niet op alle vragen een antwoord te krijgen. Hoe een ma-
tras zich vormt naar uw lichaam kunt u alleen ervaren door 
op een bed in onze showroom te gaan liggen. En of  een 
kussen te zacht, te hard, te dik of  juist te dun is, merkt u 
dan ook direct.  Door op afspraak te werken kunt u in alle 
rust door de sfeervolle showroom lopen. Ramon zal u een 
op maat advies geven. Alleen op deze manier kiest u een 
bed dat perfect bij u past. Met een jarenlange garantie.

Uw aankoop wordt gratis bij u thuis afgeleverd door Het 
SlaapHuys en gemonteerd. Tevens kan uw oude bed of  

matras mee teruggenomen worden als u dat wenst. Laat u 
verrassen door de fl exibele en persoonlijke benadering van 
Ramon Braas. 

Het SlaapHuys, De Wieder 35, De Goorn. 
T. 0229-236608. www.het-slaaphuys.nl 
info@hetslaapHuyshoorn.nl

Het is Ramon zijn passie om mensen beter te 
laten slapen. Een goede nachtrust is belangrijk 
voor ieder zijn gezondheid. Daarom luistert 
hij goed naar de klant, bespreekt de wensen en 
geeft een vakkundig en eerlijk advies. Bij Het 
SlaapHuys vindt u een compleet aanbod zoals 
boxsprings, matrassen, ledikanten, lattenbo-
dems, dekbedden, kussens en bed textiel. De 
persoonlijke benadering van Het SlaapHuys 
kenmerkt de werkwijze en komt ten goede van 
het kopen van uw bed.
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Op 46 plaatsen in de 
gemeente Koggenland worden 
verkeersmetingen uitgevoerd. Op 
deze plekken liggen twee zwarte 
slangen op de weg, die gedurende 
twee weken bijhouden hoeveel 
voertuigen over de weg rijden.

Naast de hoeveelheid voertuigen wordt het 
type verkeer bijgehouden, waarbij onderscheid 
wordt gemaakt tussen licht, middel en zwaar 
verkeer. Ook meten de kabels de snelheid van 
de passerende voertuigen. 

De meetresultaten worden vastgelegd in een 
database. Aan de hand van de gegevens stelt 
de gemeente vast of bepaalde wegen drukker 
worden en of maatregelen invloed hebben op 
de snelheid van het verkeer. 

Op een aantal plekken worden ook snelheids-
displays opgehangen, voorzien van de bekende 
smiley. De display meet de snelheid van een 
voertuig en geeft deze aan in de vorm van 
een groene of rode smiley, afgewisseld met de 
gereden snelheid.

   

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 5 en 19 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.

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 
 1 t/m 7 maart 2020 Jantje Beton
 8 t/m 14 maart 2020 Amnesty International

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 cluster 
Bestuursondersteuning, 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 bijvoorbeeld openbare verlichting, wegen, trottoirs, openbaar 
groen, maar ook drank- en drugsoverlast en vandalisme en storingen aan de huurwoning, 
gehuurd via het Woningbedrijf. Telefonisch 24 uur per dag bereikbaar, ook in het weekend. 
Een melding maken kan ook online 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 
Website www.koggenland.nl 

www.twitter.com/koggenland    www.facebook.com/koggenland

Afspraak maken en telefonische bereikbaarheid
Voor alle zaken en diensten kunt u een afspraak maken met een van onze medewerkers. 
Door het werken op afspraak voorkomen we wachttijden en kunnen wij u beter helpen. 
Maak een afspraak via www.koggenland.nl/afspraak of bel het nummer (0229) 54 84 00. Wij 
zijn telefonisch bereikbaar op de 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
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Verkeer        
Slangen op de weg

Westfries diner 
bij VNG Jaarcongres
NH Catering & Events verzorgt op 
9 juni een Westfries diner voor 
1600 gemeentebestuurders. Het 
diner is onderdeel van het jaarlijkse 
congres van de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten (VNG), dat 
op 9 en 10 juni plaatsvindt in de regio 
Westfriesland.

In het diner is veel ruimte voor regionale 
producten, zegt NH Catering & Events-directeur 
Henk Jonkman: “Met veel trots gaan wij als 
culinair ambassadeur van Westfriesland aan 
de slag. Onder het motto Proef, beleef en 
ontmoet Westfriesland laten wij de gasten 
kennismaken met al het moois dat onze regio 
te bieden heeft.” Zo krijgen de bezoekers bij 
het diner fruitsappen geserveerd, die afkomstig 
zijn van kwekerijen van Westfriese bodem.

Samenwerking jongeren
Voor het omvangrijke diner gaat het 
cateringbedrijf intensief samenwerken 
met het onderwijs, de jongerenwerkers en 
ondernemers en producenten uit de regio, 
zowel in het gastheerschap als in de keuken. 
De producenten krijgen bij het uitserveren van 
de gerechten een podium om te vertellen over 
hun producten.

Drukke dinsdagavond
Tijdens het VNG-congres zien, horen, voelen, 
proeven en beleven de gasten de regio 
Westfriesland. Dit gebied omvat de gemeenten 
Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, 
Medemblik, Opmeer en Stede Broec. Er komen 
ruim 2500 bestuurders naar het congres van 
wie 1600 deelnemen aan het diner. De overige 
900 bezoekers dineren op andere plekken in 
de regio. De Westfriese horeca kunnen zich dus 
voorbereiden op een drukke dinsdagavond.

Werkzaamheden
gemaal Westerkogge
In de week van 9 maart start de Alliantie 
Markermeerdijken met werkzaamheden bij het 
gemaal Westerkogge in Scharwoude. Vanwege 
de werkzaamheden wordt een halve rijbaan 

afgesloten. Fietsers en voetgangers worden 
omgeleid via De Hulk. Voor gemotoriseerd 
verkeer blijft de IJsselmeerdijk begaanbaar.
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BENT U 67+?
Verzilver de overwaarde op uw huis met de opeethypotheek.

GUNSTIGE TARIEVEN OPEETHYPOTHEEK
Bent u 67+ en wilt u gebruikmaken van de overwaarde op uw huis voor een verbouwing, 
een mooie reis of een fraai tuinontwerp? Of wilt u een aanvulling op uw maandelijkse budget? 
Met de opeethypotheek leent u per direct geld, maar uw maandlasten gaan niet omhoog.
Het leenbedrag en de rente worden bij uw 
hypotheekschuld opgeteld. Pas bij verkoop of 
overlijden wordt dit verrekend.  

Zo kunt u levenslang 

in uw woning blijven wonen

DOE DE GRATIS HYPOTHEEKSCAN
Heeft u een afl ossingsvrĳe hypotheek 
en wilt u weten wat u het beste kunt doen? 
Doe de hypotheekscan van Van Dijk. 
De huidige rente voor een hypotheek met NHG is 
momenteel 1,04%* voor een rentevaste periode
van 10 jaar. Wij berekenen vrijblijvend uw voordeel. 
Ook als u 65+ bent. Ook als u zzpʼer bent 
(minimaal 1 jaar ondernemen). 

WAT IS HET BESTE VOOR U?
Wij adviseren over hypotheken, fi nancieringen en 
verzekeringen. Doe de gratis fi nanciële scan
en wellicht kunt ook u veel besparen 
op uw maandlasten! Neem contact op met 
Van Dijk Financieel Adviseurs in Hoorn. 
Samen bekijken we wat in uw situatie de 
beste mogelijkheid is om meer geld over te 
houden per maand.

0229 - 24 88 97 * rentetarief per 26 februari 2020
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