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Cursus alcohol 
in verkeer 

Wilt u iemand voordragen voor de lint-
jesregen van 2022? Dan moet uw voor-
stel vóór 1 juni 2021 zijn ingediend bij 
de gemeente. Voor het indienen van 
een voorstel adviseert de gemeente 
contact op te nemen met het bestuurs-
secretariaat via (0229) 54 83 95 of 
bestuurssecretariaat@koggenland.nl. 
Het bestuurssecretariaat kan u infor-
matie geven over de procedure en be-
antwoordt graag uw vragen. Ook kunt 
u informatie vinden op www.lintjes.nl.

Woensdag 10 maart is er weer een 
(online) cursus ‘alcohol en drugs in 
verkeer’ voor jongeren. De cursus gaat 
in op de gevaren van alcohol en 
drugsgebruik in het verkeer, met oog 
op een veilige toekomst voor jonge-
ren en andere weggebruikers. Het 
certificaat geeft jongeren de moge-
lijkheid om het rijbewijs gratis aan te 
vragen bij de gemeente Koggenland. 
Dit levert een kostenbesparing op van 
ongeveer € 40,-. Alle cursusdata van 
2021 zijn te vinden op 
www.koggenland.nl/alcoholinverkeer. 

Wie verdient 
koninklijke 
onderscheiding?

Op 17 maart vinden de verkiezingen voor 
de Tweede Kamer plaats. Er zijn maatre-
gelen getroffen om het risico op versprei-
ding van het coronavirus klein te houden 
tijdens het stemmen. Zo kunnen kiezers 
van 70 jaar en ouder dit jaar per brief 
stemmen. Daarnaast gaan twee stemlo-
kalen in Koggenland op de maandag en 
dinsdag vóór de verkiezingsdag al open.

Briefstemmen
Iedereen die 70 jaar of ouder is op 17 
maart 2021, ontvangt een stempluspas 
en een stembiljet waarmee per brief kan 
worden gestemd. Stemmen per brief 
geeft kiezers de mogelijkheid om zelf 
hun stem uit te brengen, zonder naar het 
stemlokaal te gaan of een andere kiezer 
een volmacht te geven. Deze kiezers kun-
nen de briefstem afgeven op door de ge-
meente aangewezen locaties of per post 
versturen naar het briefstembureau in 
hun gemeente. Via het landelijke tele-
foonnummer (0800) 1351 kunnen kiezers 
van 70 jaar en ouder vragen stellen over 
het stemmen per brief. Dit nummer is 7 
dagen per week van 8.00 tot 20.00 uur 
bereikbaar. 

Vervroegd stemmen
Kiezers kunnen op maandag 15 en dins-
dag 16 maart 2021 vervroegd hun stem 
uitbrengen. Dit kan bij het stembureau in 
het gemeentehuis in De Goorn en in 
Sociaal Cultureel Centrum De Brink in 
Obdam, van 7.30 tot 21.00 uur. Het ver-
vroegd stemmen is vooral bedoeld om 
mensen die tot de risicogroep behoren 
de mogelijkheid te geven hun stem uit te 
brengen op een rustiger moment. 

Schriftelijke volmacht
Kiezers die niet in het stemlokaal kunnen 
of willen stemmen, kunnen iemand 
machtigen om te stemmen. Zo’n machti-
ging heet een volmacht. De gemachtigde 
mag bij het uitbrengen van zijn eigen 
stem voor maximaal drie volmachten 
stemmen. Een schriftelijke volmacht kan 
worden aangevraagd door het formulier 
'Verzoek om bij volmacht te stemmen'  in 
te vullen. Dit formulier is te vinden op 
www.koggenland.nl/verkiezingen en is 
daarnaast verkrijgbaar in het gemeente-
huis. Het formulier dient uiterlijk 
12 maart 2021 voor 17.00 uur door de ge-
meente te zijn ontvangen.

Onderhandse volmacht
De kiezer kan ook een machtiging geven 
door het daarvoor bestemde gedeelte op 
de achterzijde van de stempas in te vul-
len. Dit heet een 'onderhandse vol-

macht'. De kiezer en de gemachtigde 
moeten beiden tekenen. Een onderhand-
se volmacht kan alleen worden gegeven 
aan een kiezer die in dezelfde gemeente 
stemt. De volmachtgever moet een kopie 
van zijn legitimatiebewijs meegeven aan 
de gemachtigde.

Gezondheidscheck 
Iedere kiezer die in een stemlokaal gaat 
stemmen, moet vooraf een gezondheids-
check doen. Deze check bestaat uit 
enkele vragen over het coronavirus en 
wordt meegestuurd met de stempas. Als 
de kiezer alle vragen met ‘nee’ kan be-
antwoorden mag hij in een stemlokaal 
stemmen. Als hij een of meerdere vragen 
met ‘ja’ moet beantwoorden, wordt hem 
verzocht niet in het stemlokaal te stem-
men. De stem kan dan worden uitge-
bracht via een onderhandse volmacht. 

Minder zwerfafval in Koggenland
In de gemeente Koggenland ligt steeds 
minder zwerfafval op straat. Dat blijkt 
uit de zwerfafvalmonitor 2020, die is uit-
gevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat. 
De gemeente Koggenland scoorde in de 
monitor aanzienlijk hoger dan andere 
gemeenten van vergelijkbare omvang.

In de resultaten van de zwerfafvalmoni-
tor valt vooral op dat de hoeveelheid 
grof zwerfafval in Koggenland zeer laag 
is. Grof zwerfafval is afval dat groter is 
dan 10 centimeter. Dat zijn bijvoorbeeld 
plastic flesjes en verpakkingen. Ook in de 
winkelgebieden is de situatie sterk verbe-
terd, ten opzichte van het jaar ervoor. 
Daar wordt nog wel fijn zwerfafval ge-
vonden, en dan met name sigarettenpeu-
ken, maar ook hier zijn de cijfers aanzien-
lijk beter dan het landelijk gemiddelde. 

Jaarlijks wordt door een extern bureau 
gemeten hoeveel zwerfafval er op straat 
ligt. Dat gebeurt op vijftig plaatsen in de 
gemeente. Voor het eerst is er ook geme-
ten of er afval wordt geplaatst bij afval-
bakken. Hieruit blijkt dat dit in de ge-

meente Koggenland bij geen enkele 
afvalbak het geval is. 

Stille rapers
Wethouder Rosalien van Dolder is zeer 
tevreden over de resultaten. “We zijn ons 
steeds meer bewust van de schadelijke 
effecten van zwerfafval. Daarom zetten 
we sinds 2019 structureel in op het voor-
komen van zwerfafval. Dat doen we on-
der meer met gezamenlijke bewustwor-
dingscampagnes die zijn gericht op 
gedragsverandering. Hierbij werken we 
samen met Schoner Holland, een organi-

satie die zich inzet voor minder zwerfaf-
val. Maar het gaat niet alleen om preven-
tieve maatregelen. Ook onze 
medewerkers van WerkSaam verdienen 
een compliment en natuurlijk onze inwo-
ners die als ‘stille raper’ zwerfafval opra-
pen. Steeds meer inwoners helpen mee, 
met dit mooie resultaat als gevolg. In 
2021 gaan we door met onze campagnes 
en willen we inwoners stimuleren om 
zelf hun eigen straat, buurt, plantsoen of 
wijk schoon te houden.” 

Mondkapjes
Ondanks de positieve resultaten is er een 
toename van zwervende, gebruikte 
mondkapjes. Mondkapjes bevatten on-
der meer microplastics en stoffen in de 
waterafstotende laag die schadelijk zijn 
voor de natuur. Uiteindelijk kan een 
mondkapje dat op de grond belandt, ein-
digen in de plastic soep in zee. Vogels en 
andere dieren kunnen hier verstrikt in ra-
ken. Wethouder Van Dolder: “Daarom is 
het belangrijk dat iedereen zijn mond-
kapje na gebruik in de prullenbak gooit, 
zodat het geen zwerfkapje wordt.”

Stembureau Kelderswerf vervalt
Het stembureau in de Kelderswerf 
in Obdam vervalt. Ter vervanging 
wordt een extra stembureau inge-
richt bij Voetbalvereniging Victoria 
O in Obdam.

Stemlocaties
Bij de Tweede Kamerverkiezingen mogen 
mensen stemmen in Koggenland als zij 
inwoner zijn van de gemeente, op 
1 februari 2021 18 jaar of ouder zijn en 
de Nederlandse nationaliteit bezitten. 
Kijk voor meer informatie over de 
Tweede Kamerverkiezingen op 
www.koggenland.nl/verkiezingen. Hier 
staat onder andere een overzicht van alle 
stemlocaties in de gemeente. Voor verde-
re vragen over de verkiezingen is de ge-
meente bereikbaar via (0229) 54 84 00 of 
verkiezingen@koggenland.nl.



Zwemlessen van start 
in Buitenmeere

Zwembad Buitenmeere in Obdam opent 
de deuren op maandag 8 maart, twee 
maanden eerder dan gebruikelijk. Op 
deze manier wil de gemeente kinderen 
de mogelijkheid geven hun zwemlessen 
te hervatten.  

Door de coronamaatregelen is het Kog-
genbad sinds december vorig jaar gesloten 
en zijn de zwemlessen vanaf dat moment 
stopgezet. Kinderen die normaal gespro-
ken zwemles krijgen in het Koggenbad 
kunnen hun zwemlessen vanaf 8 maart 
voortzetten in Buitenmeere. In het buiten-
zwembad kunnen de coronamaatregelen 

Gemeente gaat Facebook gebruiken bij adresonderzoek
De gemeente Koggenland gaat vanaf 
april Facebook gebruiken om in contact 
te komen met inwoners die geen adres-
wijziging hebben doorgegeven nadat ze 
zijn verhuisd. De gemeente probeert in 
zo’n situatie via verschillende kanalen in 
contact te komen met de betreffende 
persoon. Als de persoon via Facebook 
wordt gevonden stuurt de gemeente een 
privébericht, met het verzoek contact op 
te nemen. Op deze manier kan de ge-
meente ervoor zorgen dat de gegevens 
in de basisregistratie personen (BRP) 
kloppen en actueel zijn. Voor het adres-
onderzoek wordt de accountnaam 
‘Adresonderzoek Koggenland’ gebruikt.

De BRP bevat de persoonsgegevens van de 
inwoners van Nederland. Gemeenten hou-
den deze gegevens bij. Voorbeelden van 
gegevens in de BRP zijn de naam, het 
adres en de geboorteplaats van inwoners. 
Het is belangrijk dat deze gegevens juist 
zijn. De gegevens worden namelijk ge-

bruikt door een groot aantal organisaties, 
waaronder de Belastingdienst, het UWV, 
pensioenfondsen, waterschappen en 
meer. Dankzij de BRP kan de overheid 
sneller en efficiënter rijbewijzen uitgeven, 
belastingen innen, uitkeringen verstrek-
ken en kinderbijslag uitkeren. En zo zijn er 
nog meer voorbeelden. 

Adreswijziging doorgeven
Om ervoor te zorgen dat de adresgege-
vens in de BRP juist zijn, is iedereen ver-
plicht wijzigingen door te geven. Als ie-
mand verhuist binnen Nederland of 
vertrekt naar het buitenland, dan moet hij 
of zij dat doorgeven aan de gemeente. 
Soms vergeet iemand de verhuizing door 
te geven. Als de gemeente een melding 
krijgt dat iemand verhuisd is, wordt een 
adresonderzoek gestart. Meestal komt 
zo’n melding van de nieuwe bewoners van 
een adres. Bij het adresonderzoek gaat de 
gemeente Facebook gebruiken om in con-
tact te komen met mensen van wie het 
(nieuwe) adres onbekend is. 

De gemeente vraagt en verstrekt géén 
persoonsgegevens via Facebook. 
Een via Facebook gevonden persoon 
wordt alleen gevraagd contact op te 
nemen met de gemeente, zodat gegevens 
in de BRP kunnen worden aangepast als 
dat nodig is.

Winkels open op afspraak
“Maak er optimaal gebruik van”
Sinds 3 maart is het mogelijk om te winke-
len op afspraak. Daarbij mogen winkels 
maximaal twee klanten tegelijk ontvan-
gen. Die moeten vier uur van tevoren aan-
gemeld worden. Jos Loos, voorzitter van 
winkeliersvereniging Vijverhof is blij met 
de versoepeling. “We roepen inwoners op 
hier volop gebruik van te maken.”

“Mensen winkelen graag in Koggenland,” 
zegt Loos. “Niet alleen inwoners van de 
gemeente, maar ook mensen uit andere 
plaatsen komen hiernaartoe, voor de 
klantvriendelijkheid en de service van de 
winkeliers en ook voor het gratis parke-
ren.” Loos zegt dat de afspraken direct 
binnenstroomden nadat premier Mark 
Rutte de versoepelingsmaatregel aankon-
digde. Zo was er een stel dat al weken een 

bezoek aan de juwelier wilde brengen om 
trouwringen te kopen. 

Maatwerk
Voor de afspraken maken de winkels ge-
bruik van tijdsloten van minimaal 10 minu-
ten. Loos raadt klanten aan telefonisch 
contact op te nemen om te informeren 
naar de mogelijkheden. “Zo kan de winke-
lier inschatten hoeveel tijd de klant onge-
veer nodig heeft. Met het uitzoeken van 
kleding of een horloge ben je al gauw een 
half uur bezig, terwijl andere aankopen 
niet meer dan een paar minuten duren. Zo 
kunnen de winkeliers maatwerk leveren. 
Ook zijn er winkels die ruimere openingstij-
den hanteren of gebruik maken van private 
shopping. Het kan handig zijn om naar die 
mogelijkheden te informeren.” 

De Raad aan het woord

René Klok

Gemeente Belangen Koggenland

r.klok@raad-koggenland.nl

René Klok (Gemeente 
Belangen Koggenland)

In iedere editie van het Koggen-
nieuws deelt een raadslid een per-
soonlijke visie of mening met de in-
woners van de gemeente 
Koggenland. Deze standpunten of 
meningen komen niet noodzakelij-
kerwijs overeen met die van de ge-
meenteraad, het college of de ambte-
lijke organisatie van de gemeente 
Koggenland.  

IJspret

Heeft u ook zo genoten van deze win-
terse dagen? Sneeuw en ijspret met 
veel blijde gezichten. IJs als verbinden-
de factor tussen de kernen van Kog-
genland. Mooi om te zien. De foto is 
genomen bij de waterberging in Ob-
dam. De plek, waar de wijk Tuinders-
weide zuid, met 335 woningen, naast 
gebouwd gaat worden. De besluitvor-
ming hierover zal niet lang op zich la-
ten wachten. Bouwen voor jong en ou-
deren. Sociale woningbouw, vrije 
sector en vrije kavels. Het heeft lang 
geduurd maar gaat uiteindelijk plaats-
vinden. Over de ontsluiting van deze 
nieuwe wijk is nog geen besluit geno-
men.

En wat is het een ingewikkelde tijd 
vandaag de dag met hoogte- en diep-
tepunten. De coronaperikelen laten 
diepe sporen na. Zo ook het overlijden 
van ons erelid Theo Lursen en zijn 
vrouw Jenny. Wij wensen de familie 
heel veel sterkte toe. 

Wat wij betreuren is dat ons raadslid 
Jan Wijnker heeft besloten, om move-
rende redenen,  zijn raadslidmaatschap 
op te zeggen. Gelukkig hebben wij een 
prima vervanger: Marian van Kampen. 
Zij is nu fractievertegenwoordiger en 
zal worden beëdigd in de raadsverga-
dering van 8 maart. Arti Schipper zal 
haar taken overnemen.

De landelijke verkiezingen komen er-
aan, gevolgd door de gemeentelijke 
verkiezingen in maart 2022.
Het zou fantastisch mooi zijn als de op-
komst groot is. Maak gebruik van uw 
stemrecht!

Iedere maandagochtend van 09:30-
11:00 uur heeft onze fractie overleg. 
Wilt u met ons in gesprek, meld het 
ons. U bent van harte welkom.

Blijf gezond.

Naast het winkelen op afspraak blijft ook 
de mogelijkheid van het click & collect-sy-
steem bestaan, waarbij klanten op internet 
een bestelling plaatsen en deze in de win-
kel op een afgesproken moment afhalen. 
Volgens Loos zijn de versoepelingen zeer 
welkom. “De meeste winkels hebben sinds 
de kerst al bijna geen inkomsten meer. Het 
winkelen op afspraak is niet meer dan een 
pleister op de wond, maar we hopen dat 
er optimaal gebruik van wordt gemaakt.”
Bij het winkelen op afspraak blijven de 
basisregels gelden, zoals de 1,5 meter af-
stand, de hygiënemaatregelen en het 
thuisblijven bij klachten.

zonder problemen in acht worden geno-
men. 

In een reactie zeggen de teamleden van 
het Koggenbad dat ze ernaar uitkijken de 
kinderen te ontvangen. Vanwege de vroe-
ge opening wordt het zwembad extra ver-
warmd, tot 25 graden. Meer informatie 
over de zwemlessen is te vinden op
www.koggenbad.nl.

afvalbrengstation 
Hoorn is ook ‘s avonds 
en op zondag open!
 
op maandag t/m vrijdag van 17 - 21 uur 
en zondag van 12 - 17 uur zijn er geen 
medewerkers aanwezig. Je kunt dan 
alleen puin, grond, bomen, planten en 
struiken inleveren.

Adres: Factorij 29a, Zwaag.

hvcgroep.nl



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 
11 maart. 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 on-
dernemersspreekuur. U kunt zich hiervoor aanmelden via 
www.koggenland.nl/ondernemen.

Collecte      
7 t/m 13 maart 2021  Jantje Beton
14 t/m 20 maart 2021  Amnesty International

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

Officiële publicaties 4 maart 2021

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

Ontvangen aanvragen voor een omgevingsvergunning

Zaaknummer Activiteiten Perceel

2021-HZ-0085 aanleggen dam en duiker en  Oost - Mijzen 4 (naast),
 duiker verwijderen Avenhorn
2021-HZ-0086 realiseren Bed & Breakfast Obdammerdijk 11 Obdam
2021-HZ-0088 plaatsen tuinhuis Lijsbeth Tijsweg 7 (226), 
  Berkhout
2021-HZ-0089 bouwen recreatie woning Kerkweg 9A (335), 
  Hensbroek
2021-HZ-0091 vergroten van bestaande opening  Drechterlandsedijk 3, 
 van de keermuur Ursem
2021-HZ-0093 plaatsen van een dakopbouw en  Kolblei 12, Avenhorn
 maken extra inrit 
2021-HZ-0100 plaatsen Tiny house Dubbelspoor 5A, Obdam
2021-HZ-0094 realiseren tijdelijke semipermanente  Geveland 2, Obdam
 woon verblijven.     
2021-HZ-0097 het uitoefenen van bedrijfsactiviteiten Oosteinde 95, Berkhout
2021-HZ-0108 bouwen van een tuinhuisje met  Bobeldijk 2A, Berkhout
 overkapping 
2021-HZ-0101 vervangen bestaande aanbouw Het Hoog 23, Avenhorn
2021-HZ-0103 vestigen van meerdere huishoudens De Goorn 59, De Goorn
2021-HZ-0112 verhuren woning aan meerdere  Dwingel 76, De Goorn
 huishoudens  
2021-HZ-0109 plaatsen van een overkapping Nijverheidsterrein 19, 
  Ursem
2021-HZ-0113 vergroten schuur Oliesloot 12, Berkhout
2021-HZ-0115 uitbreiden achter en zijgevel van woning Ariens 12, Avenhorn

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

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Zaaknummer  Activiteiten Perceel
2021-HZ-0031 realiseren van slaap en badkamer De Goorn 44, De Goorn
2021-HZ-0005 wijzigen van de schuurgevel De Goorn 44, De Goorn
2021-HZ-0058 wijzigen van de bijkeuken gevel Westeinde 344 C, 
  Berkhout
2021-HZ-0052 plaatsen van een glazen zonwerend dak Buitenhof 6, De Goorn
2021-HZ-0068 vernieuwen van het raamkozijn Lange Weide 57, 
  Oudendijk
2020-HZ-0609 het bouwen van een woning Julianastraat 21 A te 
  Avenhorn
2020-HZ-0590 uitbreiden van de huisvesting voor Julianastraat 27 B, 
 seizoenarbeiders Avenhorn  
2021-HZ-0075 aanbouwen van keuken en veranda Kloet 28, Obdam 

Huisnummers:

Burgemeester en Wethouders hebben besloten de volgende huisnummers vast te 
stellen:
D21.000077 5-1-2021 Dubbelspoor 3, te Obdam
D21.000396 13-1-2021 Oosteinde 132A en 132B, Berkhout
D21.000737 28-1-2021 Dubbelspoor 11 en 11A te Obdam

Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Ruimtelijke plannen

Onderstaande plannen zijn in procedure gegaan. Dit is gepubliceerd in het Gemeente-
blad of de Staatscourant via www.overheid.nl of www.officielebekendmakingen.nl. 
De bezwaartermijn is gebaseerd op de data waarop de digitale publicaties verschijnen 
en dus niet op de datum dat deze krant verschijnt. Kennisname in het Koggennieuws 
is een extra service. De plannen zijn digitaal raadpleegbaar via 
www.ruimtelijkeplannen.nl en www.koggenland.nl/ruimtelijkeplannen onder de kop 
‘in procedure'

Naam/IMRO-nummer Adres / Plaats Omschrijving Status Ter inzage 
NL.IMRO.1598.BPLG Grosthuizen 54,  Vestigen van een  ontwerp 3 maart 2021
Grosthuizen54-on01 Avenhorn woonzorgfunctie  t/m woensdag 
    14 april 2021
    

Over uw buurt
Via de e-mailservice of app van ‘Over uw 
buurt’ kunnen inwoners op de hoogte 
blijven van ontwikkelingen in hun wijk 
of buurt.

Informatie over besluiten die direct in-
vloed hebben op de eigen omgeving, zo-
als vergunningen, plannen en plaatselijke 
regelgeving worden automatisch toege-
stuurd. Daarbij kunnen inwoners zelf in-
stellen welke berichten zij willen ontvan-
gen. ‘Over uw buurt’ bevat informatie 
van gemeente, provincie en waterschap.

De gemeente Koggenland publiceert de 
officiële kennisgevingen en bekendma-
kingen digitaal op ‘Over uw buurt’. 
Via www.overuwbuurt.overheid.nl 
kunnen inwoners zich abonneren op de 
e-mailservice of de app downloaden.

Boom weg bij mij 
in de straat?

Zó weet je ervan!
www.overuwbuurt.overheid.nl

e-mailservice & app
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