
zich nog niet voldoende bewust van de 
schade die zwerfafval aanricht. Plastics 
worden microplastics en verteren nooit. 
Chipszakken bevatten aan de binnenkant 
een metalen laagje dat ontzettend slecht 
is voor het milieu. Vogels kunnen in 
mondkapjes verstrikt raken.’

De supper
In de korte film De supper wordt Kuijper 
gevolgd als hij er met zijn supboard en 
afvalemmer op uit gaat om de Koggen-
landse wateren zwerfafvalvrij te maken. 
Kuijper: ‘Ik hoop dat nog meer mensen 
hun gedrag veranderen en hun afval in 
een afvalbak gooien door deze film.’ De 
supper is te zien op de Facebookpagina 
‘Ik raap zwerfafval’ en op het YouTube-
kanaal van Schoner Holland.

Ga voor meer informatie over de aanpak 
van zwerfafval en het lenen van opruim-
materialen naar 
schonerholland.nl/Koggenland.
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‘Ik raap 
zwerfafval’
Op zaterdag 19 maart staat Koggenland 
in het teken van de Landelijke Opschoon-
dag, waarbij inwoners zwerfafval rapen. 
In Koggenland is de opruimactie onder-
deel van de campagne Ik raap zwerfaf-
val. Om aandacht te vragen voor de 
campagne werd de film De supper opge-
nomen, met in de hoofdrol Janno Kuijper 
uit Ursem. 

‘Iedereen is welkom om mee te helpen,’ 
zegt wethouder Rosalien van Dolder over 
de Opschoondag. ‘Ook scholen, sport-
clubs en verenigingen kunnen een 
belangrijke bijdrage leveren. Als genoeg 
inwoners meedoen met het rapen van 
zwerfafval zorgen we samen voor een 
schone gemeente.’ Wethouder Van 
Dolder raadt inwoners aan het zwerfaval 
niet met blote handen op te pakken, 
maar gebruik te maken van een grijper of 
handschoenen. Opruimmaterialen kun-
nen worden geleend van de gemeente.

Succesvolle aanpak
Dat de gezamenlijke Koggenlandse aan-
pak werkt blijkt uit de jaarlijkse zwerfaf-
valmeting die wordt uitgevoerd in 
opdracht van Nederland Schoon. Afgelo-

Uiteindelijk streven we naar een ge-
meente die zwerfafvalvrij is.’

Janno Kuijper ontdekte dat zwerfafval 
niet alleen op straat een probleem 
vormt, maar ook in het water. De gebo-
ren en getogen Ursemmer heeft een 
veeleisende baan en vindt ontspanning 
op het water. Peddelend op een sup 
geniet hij van de ringvaart en de andere 
waterpartijen die de gemeente rijk is. 
Kuijper: ‘Helaas zie ik ook veel afval. Dat 
drijft in het water en langs de oevers: 
chipszakken, blikjes, peuken, mondkap-
jes en ook nog steeds plastic flesjes, 
ondanks het statiegeld. Veel mensen zijn 

Scène uit de korte film De supper, waarin hoofdrolspeler Janno Kuijper, gewapend met 
zijn supboard en een emmer, zwerfafval verwijdert uit de Koggenlandse wateren.

Burgemeester Bonsen: ‘Het valt mij op 
dat mensen lang actief blijven bij de 
brandweer.’
Postcommandant Spithorst (Berkhout): 
‘Klopt. Iedereen die bij de brandweer 
werkt, jong en oud, is erg gemotiveerd 
om dit werk te doen.’ 
Postcommandant Krul (Ursem): ‘Vroeger 
stopte je als je 55 werd. Nu hebben we 
mensen van 60 die niet willen wijken. Die 
zitten er al 35 jaar bij. 60 is wel de maxi-
mum leeftijd.’
Burgemeester Bonsen: ‘Ik vind het ook zo 
bijzonder dat dit werk vaak van vader op 
zoon wordt doorgegeven. Is dat bij jullie 
ook het geval?’
Postcommandant Bouma (Avenhorn): 
‘Mijn opa en mijn vader zaten inderdaad 
ook bij de brandweer. Ook als vrijwilliger. 
Mensen denken wel eens dat we in de 
kazerne zitten te wachten tot er een mel-
ding komt. Maar er is nooit iemand in de 

In gesprek met.. de postcommandanten 
van de vrijwillige brandweer

kazerne aanwezig. We hebben allemaal 
een betaalde baan en doen dit ernaast.’
Burgemeester Bonsen: ‘Het werk bij de 
brandweer vraagt best veel van jullie. 
Kunnen jullie vertellen hoe het opleidings-
traject eruitziet?’
Postcommandant Van der Made (Obdam): 
‘Eerst ga je een tijdje meelopen. Als er van 
beide kanten een goed gevoel is word je 
gekeurd. Daarna start het traject. Dat 
bestaat uit een basisopleiding blussen en 
hulpverlening en verschillende oefenavon-
den. Je bent twee jaar bezig voordat je 
aan de slag gaat.’
Burgemeester Bonsen: ‘Dat is niet niks. Is 
het niet moeilijk om nieuwe vrijwilligers 
te vinden?’
Postcommandant Bouma: ‘In Koggenland 
hebben we gelukkig nog geen tekorten. 
Om alle posten in de toekomst te kunnen 
blijven vullen zijn we een kortere oplei-
ding gestart, naast de opleiding van twee 
jaar. Die opleiding duurt een half jaar. Zo 

hopen we voldoende mensen over de 
streep te trekken. Mensen die de kortere 
opleiding doen mogen wat minder taken 
uitvoeren.’
Burgemeester Bonsen: ‘De oefenavonden 
waar jullie het net over hadden lijken mij 
erg belangrijk. Niet alleen voor het werk, 
maar ook voor de sfeer in jullie teams. Is 
het door corona lastiger geworden die te 
organiseren?’
Postcommandant Krul: ‘De oefenavonden 
horen er echt bij, dus die zijn we blijven 
doen. We hebben de ploegen wel in 
tweeën gedeeld om de kans op besmet-
tingen te voorkomen.’
Burgemeester Bonsen: ‘Als jullie uitrukken 
komen jullie wel eens in heftige situaties 
terecht. Hoe houd je mensen geestelijk 
gezond?’
Postcommandant Krul: ‘Na een ongeval 
drinken we samen koffie in de kazerne en 
houden we een nabespreking. We evalue-
ren en iedereen kan zijn verhaal delen. 
Als het nodig is staat er een opvangteam 
van de Veiligheidsregio klaar.’
Burgemeester Bonsen: ‘Wat maakt het 
werken bij de vrijwillige brandweer voor 
jullie zo mooi?’
Postcommandant Bouma: ‘We willen 
graag iets doen voor ons dorp. En het 
team geeft een gevoel van geborgenheid 
en saamhorigheid: samen klaren we de 
klus.’

pen jaar scoorde Koggenland met een 
zwerfafvalindex van 9,1 zeer hoog. Ter 
vergelijking: de gemiddelde score van ge-
meentes in de provincie Noord-Holland 
was 6,5. ‘Maar we zijn er nog niet,’ waar-
schuwt Van Dolder. ‘Het zwerfafvalpro-
bleem is structureel, dus we moeten ons 
blijven inzetten. Want zwerfafval is niet 
alleen vies, het zorgt ook voor een onvei-
lig gevoel. En waar zwerfafval ligt, volgt 
snel meer. Bovendien is het erg schadelijk 
voor planten, dieren en de natuur. Daar-
om is het belangrijk dat we zoveel moge-
lijk voorkomen dat afval op straat 
belandt. En als het er dan toch ligt moe-
ten we het zo snel mogelijk opruimen. 

Koggenland kort

Koggenlandse 
ondernemersvereniging

Ondernemers in Koggenland bunde-
len hun krachten in de Koggenlandse 
ondernemersvereniging. Met de 
oprichting van de ondernemersvereni-
ging - waar ook de gemeente Koggen-
land bij betrokken is - willen de 
initiatiefnemers het ondernemerskli-
maat in de gemeente versterken en 
elkaars klankbord zijn. Ondernemers 
die zich willen aansluiten bij de 
Koggenlandse ondernemersvereniging 
zijn van harte welkom op de feestelij-
ke eerste bijeenkomst in Spierdijk. 
De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 
4 maart, van 16.00 tot 19.00 uur bij 
Golfbaan Spierdijk (Wogmeer 86A in 
Spierdijk). Aanmelden kan via www.
westfriesebedrijvengroep.nl/aanmel-
ding4maart. Neem voor meer infor-
matie contact op met Rosanne Groot 
via r.groot@koggenland.nl of tele-
foonnummer (0229) 54 84 76.

Technisch onderhoud 
website gemeente
Op vrijdag 4 maart zijn de DigiD-
formulieren op de gemeentelijke 
website koggenland.nl niet beschik-
baar vanwege technisch onderhoud. 
Vanaf zaterdag 5 maart is het weer 
mogelijk via de website digitale 
aanvragen te doen met DigiD. 

Burgemeester Monique Bonsen gaat 
iedere maand voor Koggennieuws in 
gesprek met een of meerdere Koggen-
landers. Dit keer spreekt zij postcom-
mandanten Peter Bouma, Jos van de 
Made, Larry Krul en Wouter Spithorst 
van de Koggenlandse brandweer. Het 
werk vraagt veel van de mannen, maar 
het is het waard. ‘Het team geeft een 
gevoel van geborgenheid.’



Gemeente helpt verenigingen bij verduurzaming
Dorpshuis De Oude School in Hensbroek 
is de eerste organisatie die gebruik 
maakt van het duurzaamheidsfonds van 
de gemeente. Het fonds is in januari van 
dit jaar opgericht om stichtingen en ver-
enigingen die willen verduurzamen een 
steuntje in de rug te bieden. Het dorps-
huis in Hensbroek gebruikte de finan-
ciële hulp om zonnepanelen te plaatsen.

Duurzaamheidswethouder Rosalien van 
Dolder is verheugd dat het duurzaam-
heidsfonds zo snel al resultaat oplevert. 
Amper een maand na de oprichting van 
het fonds werden de zonnepanelen geïn-
stalleerd op het dak van dorpshuis De 
Oude School. Van Dolder: ‘Juist voor dit 
soort maatschappelijke organisaties – die 
willen verduurzamen maar niet over 
voldoende middelen beschikken – heeft 
de gemeente het duurzaamheidsfonds 
opgericht. Fantastisch dat we nu al het 
eerste resultaat hiervan zien. En er volgen 

nog meer organisaties: meerdere sport-
verenigingen hebben zich bij ons gemeld 
en we zijn in goed overleg met de 
bestuursleden van dorpshuis De Brink in 
Obdam.  Zij hebben een gedegen plan 
opgesteld om te verduurzamen. Verduur-
zamen is niet alleen goed voor het milieu, 
maar ook voor de portemonnee van onze 
stichtingen en verenigingen: ze kunnen 
hiermee in de toekomst fors besparen op 
hun energielasten.’

Ook verduurzamen?
Een vereniging of stichting komt in 
aanmerking voor een bijdrage van het 
duurzaamheidsfonds, als deze in Koggen-
land gevestigd is, geen winstoogmerk 
heeft én een plan heeft voor verduurza-
ming. Daarbij financiert de gemeente 
maximaal 50% van de kosten. Benieuwd 
of uw vereniging of stichting ook in 
aanmerking komt? Mail dan naar 
energietransitie@koggenland.nl

De Formulierenbrigade biedt inwoners 
van de gemeente Koggenland gratis hulp 
bij het indienen van hun belastingaangif-
te. Inwoners die moeite hebben met de 
aangifte kunnen in maart en april iedere 
woensdagmiddag terecht bij het belas-
tingspreekuur in de bibliotheek in De 
Goorn. Daar zitten deskundige vrijwilli-
gers klaar om te helpen. 

Formulierenbrigade biedt hulp bij belastingaangifte

Van 21 tot en met 26 maart stellen West-
friese ondernemingen hun deuren open 
voor bezoekers, tijdens de Kom Binnen Bij 
Bedrijven Dagen (KBBBD). Werkzoeken-
den, buurtbewoners, studenten en andere 
belangstellenden kunnen een kijkje 
nemen bij bijna honderd bedrijven. 

Bezoekers van de KBBBD kunnen zich 
oriënteren op diverse functies en in 
contact komen met werkgevers. Het 
evenement richt zich op werkzoekenden 
in de breedste zin van het woord: 
mensen die op zoek zijn naar een baan, 
een stageplaats, een werkervaringsplaats 
of vrijwilligerswerk. Maar ook andere 
geïnteresseerden zijn welkom.

Westfriese ondernemers geven kijkje in de keuken
Organisatie promoten
Voor bedrijven is deelname aan de 
KBBBD een manier om de organisatie te 
promoten en in contact te komen met 
potentiële werknemers en (nieuwe) 
klanten. De programma’s variëren per 
bedrijf en bestaan onder andere uit 
presentaties, rondleidingen en speed-
dates. Het projectteam van KBBBD biedt 
hulp bij het opstellen van de 
programma’s, indien gewenst. 

Aanmelden
Ondernemers kunnen zich tot uiterlijk 
20 maart aanmelden via www.kbbbd.nl. 
Ook bezoekers kunnen zich aanmelden 
via de website. Hier is ook informatie te 
vinden over de deelnemende bedrijven.

Het belastingspreekuur is er voor alle 
inwoners van de gemeente, maar met 
name voor ouderen, anderstaligen en 
mensen die moeite hebben met (digitale) 
communicatie en het houden van over-
zicht. Het spreekuur is niet bedoeld voor 
ondernemers. Ondernemers kunnen 
terecht bij een financieel dienstverlener of 
de Belastingdienst. 

Dorpshuis De Oude School in Hensbroek liet zonnepanelen plaatsen met hulp van het 
duurzaamheidsfonds. De tevreden wethouder Rosalien van Dolder (links) en 
dorpshuisbeheerder Ineke Meijer tonen het resultaat.

Waar en wanneer?
Het belastingspreekuur is iedere woens-
dag tussen 14.00 en 16.00 uur in de biblio-
theek in De Goorn (Dwingel 3), in de 
periode van 2 maart tot en met 27 april. 
Inwoners die gebruik willen maken van 
het spreekuur kunnen langskomen zon-
der vooraf een afspraak te maken. Zij 
moeten zelf hun DigiD, BSN, bankreke-

ningnummer en andere benodigde gege-
vens meenemen naar het spreekuur. Op 
www.formulierenbrigadewf.nl staat alle 
informatie.
 
Vragen
Neem voor vragen contact op met Vrijwilli-
gersNH via telefoonnummer (0229) 576416 
of mail naar info@vrijwilligersnh.nl. 



Info en Agenda

Persoonsgegevens inwoners onbedoeld gepubliceerd

Raadsvergaderingen
De eerstvolgende raadsvergadering is op 29 maart 2022. De vergadering is online 
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 6 maart. Voor meer infor-
matie kunt u contact opnemen met Michel Haakman van de afdeling Wonen & On-
dernemen via (0229) 54 84 4.

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 - 19:00 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 maart 2021 

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

Ontvangen aanvragen voor een omgevingsvergunning
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2022-000408 plaatsen dakkapel op achterdakvlak Henneland 15, Ursem
2022-000468 bouwen woning Dorpsweg 85, Hensbroek
2022-000472 vergroten bedrijfspand Tocht 9, Obdam  
2022-000476 plaatsen dam met duiker Grosthuizen 54, Avenhorn
2022-000478 plaatsen omvormersruimte Het Gors 3, Ursem
2022-000464 verbreden in-/uitrit Hofland 9C, Obdam
2022-000500 plaatsen opbouw op garage Grootweg 21, Berkhout
2022-000495 plaatsen dakkapel Lijster 1, Obdam
2022-000591 vernieuwen/verduurzamen boerderij Verlaatsweg 55, Spierdijk
2022-000589 bouwen 18 nieuwbouwwoningen  Dubbelspoor/Wissel, Obdam
2022-000576 uitbreiden woning Verlaatsweg 67, Spierdijk
2022-000568 realiseren generatiewoning Westeinde 343, Berkhout
Deze aanvragen zijn ontvangen, er kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2021-000771 bouwen 35 zorgwoningen Grosthuizen 54A, Avenhorn
2022-000191 bouwen schuur Spierdijkerweg 90B, Spierdijk
2022-000302 realiseren veranda Dorpsstraat 31, Obdam
2022-000329 plaatsen veranda Middeloo 10, Obdam
2022-000326 realiseren van 2 duikers Bobeldijk 102 (tegenover), 
  Berkhout
2022-000365 realiseren generatiewoning Walingsdijk 115, Ursem 
2022-000325 uitbreiden schuur Grosthuizen 18A, Avenhorn
2022-000233 tijdelijk plaatsen van een chalet Bobeldijk 154, Spierdijk
2022-000182 bouwen  woning met berging Spierland 22, Spierdijk
2022-000161 veranderen gevel  bedrijfspand Schrepel 9, De Goorn
2022-000124 realiseren 3 voetgangersbruggen De Burg 6, Rozentuin 18,
  Oranjerie 2, De Goorn 
  (Buitenplaats De Burgh)
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide voorbereidingsprocedure)
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2020-HZ-0641 bouwen woning en herstellen van de Verlaatsweg 47, Spierdijk
 gevel van naastgelegen woning        
De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking wel gewijzigd.
Beroep: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Verleende evenementenvergunningen
De afgelopen periode zijn de volgende vergunningen verleend:
Datum evenement Activiteiten Locatie
13 maart 2022 Beetskoogkadeloop Oudendijk & Grosthuizen
3 april 2022 Westfriese Run-Bike-Run  Doortocht Koggenland
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Verleende collectevergunningen
De afgelopen periode zijn de volgende vergunningen verleend:
Week collecte (datum)  Vereniging/ stichting Locatie
27        4 t/m 9 juli 2022 Stichting Hartekind Gemeente Koggenland
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar
Publicatie besluit maatwerkvoorschriften bodem, Dorpsstraat 39 in Obdam

Burgemeester en wethouders van Koggenland maken, gelet op het Activiteitenbesluit 
milieubeheer, bekend dat zij op 15 februari 2022 hebben besloten maatwerk te stellen 
t.a.v.  het bedrijf Ebbelaar Engineering B.V., Dorpsstraat 39 in Obdam. De maatwerk-
voorschriften zijn van toepassing op het lozen van grondwater afkomstig van een 
bodemsanering ter plaatse van Dorpsstraat 39 in Obdam. Het betreft maatwerkvoor-
schriften m.b.t. bodem. Datum van verzending besluit: 15 februari 2022.

Rechtsbescherming
Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen binnen 6 weken, 
gerekend vanaf de dag na datum van verzending van dit besluit, een bezwaarschrift 
indienen bij de gemeente Koggenland, Postbus 21, 1633 ZG in Avenhorn. Het 
bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende bevatten:
• uw naam, adres, postcode en woonplaats;
• de datum;
• over welke beschikking het gaat (u kunt het beste een kopie van dit besluit
   bijsluiten);
• de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit;
• uw handtekening.

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen. Daarvoor moet u wel beschikken over 
een elektronische handtekening (DigiD).
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien 
onverwijlde spoed dit vereist, kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Noord-Holland Noord, Sectie bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem vragen om 
een voorlopige voorziening te treffen.

U kunt het verzoekschrift ook digitaal bij de rechtbank indienen via: http://loket.
rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische 
handtekening (DigiD). Voor meer informatie verwijzen wij naar www.rechtspraak.nl. 
Voor de behandeling van het verzoek wordt griffierecht geheven. 

Meer informatie
Mocht u dit besluit willen inzien, dan kunt u contact opnemen met de 
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Dampten 2 in Hoorn, telefoonnummer: 
088 –1021300 (o.v.v. zaaknummer OD. 358883).

Kennisgeving Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval, Grosthuizen 54 in Avenhorn
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 24 januari 2022 
een kennisgeving in het kader van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval is 
ontvangen van Dick de Wit Totaal, Berkhout, voor het mobiel breken van materiaal op 
het adres Grosthuizen 54 in Avenhorn met een mobiele puinbreker. In de periode van 
24 januari 2022 tot en met 25 april 2022 zal de mobiele puinbreker 1 werkdag 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 - 19:00 uur
Vrijdag gesloten

De gemeente Koggenland heeft een openbaar dataplatform voor geografische data. Via 
dit platform kunnen geïnteresseerden inzage krijgen in de geografische kenmerken van 
de gemeente Koggenland. De afgelopen maanden zijn hier onbedoeld ook persoonlijke 
gegevens van inwoners gepubliceerd. Het kan hierbij maximaal gaan om de naam, adres, 
woonplaats, geslacht en leeftijd van inwoners van de gemeente Koggenland.

Het datalek is, na ontdekking, direct verholpen. Hoewel de gemeente nog geen signalen 
heeft ontvangen kan niet worden uitgesloten dat deze gegevens toch zijn bekeken of 
gedownload. Het is mogelijk dat personen met verkeerde bedoelingen oneigenlijk 
gebruik maken van de gelekte gegevens. De gemeente raadt inwoners aan alert te zijn op 
onbekende personen die hen mogelijk proberen te benaderen. 

Vragen?
De gemeente staat klaar om u verder te helpen bij vragen over dit datalek. U kunt 
daarvoor contact opnemen met de gemeente via het telefoonnummer (0229) 54 84 00.


