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Wie verdient een  
Koninklijke onderscheiding?
Wilt u iemand voordragen voor de 
Lintjesregen van 2021? Dan moet uw 
voorstel vóór 1 juni 2020 zijn ingediend 
bij de gemeente. Als u een voorstel wilt 
indienen, adviseren wij u contact op  
te nemen met het bestuurssecretariaat 
via (0229) 54 83 95 of  
bestuurssecretariaat@koggenland.nl. 
Het bestuurssecretariaat kan u 
informatie geven over de procedure en 
beantwoordt graag uw vragen.

Aanleg glasvezelnetwerk
In 2019 is aannemersbedrijf NKM 
begonnen met de aanleg van een 
glasvezelnetwerk in de gemeente 
Koggenland, in opdracht van E-fiber. 
In Obdam is het grootste gedeelte 
aangelegd. Momenteel zijn de ploegen 
aan het graven in en rond de kernen 
van De Goorn, Avenhorn en Spierdijk. In 
de komende weken wil NKM beginnen 
met graafwerkzaamheden in de buiten-
gebieden. De oorspronkelijke planning 
is een half jaar vertraagd door een 
lange doorlooptijd bij de aanvraag van 
vergunningen bij Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier en door 
grondonderzoeken. Meer informatie 
vindt u op de website van E-fiber, de 
eigenaar van het glasvezelnetwerk: 
www.e-fiber.nl/koggenland.
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Hulp bij verduurzaming woningen

Het Duurzaam Bouwloket heeft een stappenplan gemaakt voor verduurzaming 
van jaren 90-woningen. Het plan is opgesteld in opdracht van de gemeente en 
met financiële steun van de provincie. Experts van het Bouwloket lichten het 
stappenplan toe tijdens gratis toegankelijke informatieavonden.

Het Duurzaam Bouwloket is een onafhankelijke 
organisatie, waar mensen terecht kunnen voor 
informatie en ondersteuning op het gebied 
van energieneutraal wonen. Speciaal voor 
woningeigenaren uit Koggenland heeft het 
Duurzaam Bouwloket een voordelig aanbod 
aan energiebesparende maatregelen opgesteld, 
in samenwerking met regionale ondernemers. 
Bezoekers kunnen zich tijdens de informa-
tieavond vrijblijvend inschrijven voor gespecifi-
ceerde informatie en een offerte. Ook komen 
relevante subsidies en financieringsregelingen 
uitgebreid aan bod. Aan het eind van de avond 
is er ruimte voor het stellen van vragen, ook 
over de specifieke situaties van inwoners.

Weloverwogen keuze
Het stappenplan wordt gepresenteerd door 
de experts van het Duurzaam Bouwloket. 
Wethouder Caroline van de Pol opent 
de avond. “Dit is een mooie kans om je 
uitgebreid te laten informeren over energie-
besparing,” zegt de wethouder. “Zo kan je een 
weloverwogen keuze maken. Verduurzaming 
is altijd zinvol. Als je het niet voor het milieu 
doet, doe het dan voor je portemonnee. Of 
andersom.”

De verduurzamingsaanpak is met name gericht 
op jaren 90-woningen, maar ook geïnte-
resseerden met een ander type woning zijn 
welkom bij de informatieavonden. De avonden 

duren van 19.15 uur tot 21.00 uur. Eerder is een 
bijeenkomst geweest in Berkhout, de komende 
data zijn:

-  Donderdag 19 maart in het gemeentehuis – 
Middenhof 2, De Goorn

-  Dinsdag 24 maart in De Brink – Dorpsstraat 
155, Obdam

Stappenplan online
U kunt het stappenplan bekijken op www.
duurzaambouwloket.nl/koggenlandjaren90
Voor vragen over de informatieavonden 
kunt u contact opnemen met het Duurzaam 
Bouwloket via info@duurzaambouwloket.nl  
of (072) 743 39 56.

Aanmelden 
U kunt zich aanmelden voor een van de bijeen-
komsten via www.duurzaambouwloket.nl/
een-vraag-stellen.

In een informatieve video wordt kort en krachtig uitgelegd hoe een woning stapsgewijs energiezuinig, comfortabel  
en toekomstbestendig gemaakt kan worden.

“De nieuwe hakselaar is goed voor onze medewerkers én voor onze 
inwoners,” zegt voorman Deo Krijnen tevreden. Krijnen wijst naar een 
opvallende groene machine, die het werk van de buitendienst sinds enkele 
maanden een stuk prettiger maakt.

Hij herinnert zich maar al te goed hoe zijn 
mannen en hij vorig jaar nog takken door een 
oudere en kleinere hakselaars duwden. Met de 
hand, tak voor tak. Arbo-technisch niet ideaal, 
merkt Krijnen op.

Sneller, veiliger en zuiniger
Het contrast met de nieuwe machine is groot. 
Buitendienst-medewerker Frank Waal plaatst 

grote hoeveelheden takken en stammen in 
de hakselaar, met een grijper die hij vanuit de 
tractor bedient. Zijn collega Ruud Reus grijpt 
de laatste takken bij elkaar, met behulp van 
een besturingspaneel.

“We werken veel sneller en veiliger met 
deze machine,” zegt Krijnen. “Het werk dat 
we vroeger met z’n zessen deden, kan nu 

worden gedaan door één of twee man. 
Dat zorgt voor een grote kostenbesparing. 
Bovendien is deze hakselaar veel zuiniger 
in het brandstofverbruik. Én de geluids-
overlast is minder, voor onszelf en voor 
omwonenden.”

Perfecte snippers
De houtsnippers uit de machine worden 
door de gemeente verkocht aan een 
bedrijf dat de snippers in een snipperoven 
omzet in biomassa waaruit biobrandstof 
wordt gehaald. “Voor dit proces is het 
belangrijk dat het formaat van de snippers 
steeds hetzelfde is,” zegt Krijnen. “Met 
de oude machine lukte dat niet altijd, 
waardoor partijen soms werden afgekeurd. 
Deze hakselaar maakt perfecte uniforme 
snippers.” 

Terwijl de takken in rap tempo in de  
groene ‘super-hakselaar’ verdwijnen, vat 
Krijnen de situatie samen: “De machine is 
sneller, zuiniger én onze mensen gaan  
langer mee.”



 

 
 

Jaagweg 6, Avenhorn
Tel. 0229-541685
info@kramerkeukens.nl
www.kramerkeukens.nl

Openingstijden: (’s avonds op afspraak)
Maandag: gesloten.
Dinsdag t/m vrijdag: 09:00 tot 17:00 u. 
Zaterdag: 09:00 uur tot 16:00 uur

Word je eigen stoom(kok)master in jouw keuken! 
Dit product benadert de apparatuur in restaurants dankzij:
• Drie kookmodi in één: warmte, stoom en een combinatie van beide!
•  Slimme software die maakt dat de stoomoven zich aanpast 

aan de juiste combinatie van warmte en stoom
• De optie tot SousVide (vacuüm) koken

StoomkokenSteam pro combi 

+ GRATIS
STOOMSCHALENSET T.W.V. 199,-

Openingstijden: (’s avonds op afspraak)

+ GRATIS
STOOMSCHALENSETSTOOMSCHALENSET T.W.V. 199,-

1295,-
2299,-

Tim Pronk

Hand-EG 4 | De Goorn | Tel. 06 46528609 | www.garagepronk.nl

NU EXTRA VOORDELIGE 
PECHHULP MET TIJDELIJKE 
“WELKOM BIJ CARTEAM” 

VOORDEEL
Een jaar lang Pechhulp voor slechts € 49,95

Wanneer u met pech langs de kant van de weg staat is goede hulp 
geboden, om u weer snel op weg te helpen. Met de Carteam 
Mobiliteitsservice kunt u rekenen op adequate en snelle hulp. 
En dat is een geruststellend gevoel! 

Om te vieren dat 
garage Pronk nu 
Carteam is, 
nu een jaar lang 
extra voordelig.

Nieuwsbrief Maart/April 2020 

 

In de spotlight:  

 

Onze extra activiteiten later in het jaar: 

15 maart organiseert Vrouwen van Nu een lezing. Deze lezing wordt gegeven door mevrouw Zahra Mousaza-
deh over haar gedwongen vertrek uit Iran, en alles wat zij heeft meegemaakt. Aanvang: 15.00 uur. 

16 maart Marion’s Mode aanvang 10.00 uur. 

10 april  Laatste Bingomiddag van dit seizoen. 

22 maart: Knutselen of misschien iets moois maken. 

27 maart Bloemschikken aanvang 19.30 uur, kosten €27,50. 

5 mei: Bevrijdingsfeest, 75 jaar bevrijding. 

 

Inlichtingen: 

J. Broers: tel. 06-34 00 79 63 of T. Hoeksma: tel. 06-21 96 72 18 

Of mail info@verenigingmeerzicht.nl 

Op zondag 22 maart organiseren we 
weer een zondagmiddagactiviteit. Deze 
keer creatief bezig zijn.  Voor het voor-
jaar en of Pasen kunt u leuke dingen 
knutselen. Uiteraard mag u ook een 
kopje thee of koffie komen drinken en 
een gezellig praatje maken. Degene die 
wil knutselen kan zich opgeven bij Tine. 
Aanvang: 14.00 uur Gratis toegang. 

Schoffel 4 De Goorn

VERKOOP
SIERBESTRATING

Elke zaterdag open van 9.00 tot 16.00 uur

ZOEKT ENTHOUSIASTE MEDEWERKER, BEL VOOR INFORMATIE
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Het verhaal van André de Reus
Op 5 mei 2020 vieren we dat 
we 75 jaar in vrijheid leven. 
De gemeente staat dit jaar 
uitgebreid stil bij de beëindiging 
van de tweede Wereldoorlog, met 
tentoonstellingen, herdenkingen 
en diverse activiteiten. In de 
aanloop naar Bevrijdingsdag 
delen we in het Koggennieuws 
Koggenlandse verhalen uit de 
oorlog (met dank aan Historische 
Vereniging Hemony).

Mijn moeder Nel de Reus lag in bed, 
vanwege een moeilijk verlopende 
zwangerschap. Ze keek uit op de 
Dorpsstraat. Enkele uren daarvoor waren 
enkele jonge mannen uit De Streek met 
jute zakken aangekomen, die ze op 
de bovenverdieping van ons huisje in 
Grosthuizen (nummer G12) deponeerden. 
Het waren wapenonderdelen die gedropt 
waren door Engelse vliegtuigen. 

Op zolder
Mijn vader Wijbrand de Reus knutselde 
de wapens in elkaar, samen met enkele 
andere dorpelingen, en verstopte ze 
tijdelijk op de zolder van het huis. Enkele 
dagen later bracht vader Wijbrand de 
wapens naar Purmerend, geassisteerd 
door een aantal dorpelingen. Daar 
werden ze gebruikt door de verzetsgroep 
van ‘rooie’ Jo Muusses. Vanuit haar 
bed zag mijn moeder Duitse soldaten 
langslopen. Tegelijkertijd hoorde ze hoe 
boven op zolder wapens in elkaar werden 
geklikt. Het werd haar te veel. Dokter 
Koppe zei tegen mijn vader: ‘Wijbrand, 

als je een gezond kind wilt krijgen en een 
gezonde vrouw wilt houden, adviseer ik 
je dringend om met de wapensmokkel 
te stoppen.’ Toen stopte mijn vader. Op 
1 februari 1945 werd ik geboren en op 5 
mei 1945 was de oorlog over.

Goeie Duitsers
Als kind heb ik veel meegekregen van de 
spanning en ellende die de oorlog met 
zich meebracht. Ik ben opgegroeid met 
duidelijk anti-Duitse gevoelens. Eerlijk-
heidshalve zei mijn moeder echter ook 
altijd: ‘Och kind, er waren ook wel goeie 
Duitsers hoor!’ Waarna ze altijd weer 
vertelde hoe een Duitse soldaat tijdens 
een razzia – die was bedoeld om mijn 
vader op te pakken – tegen haar zei: 
‘Maak u maar niet druk mevrouw, ik doe 
net alsof ik uw man niet kan vinden. Ik 
moet dit doen, maar doe het echt met 
tegenzin!’ (uiteraard in het Duits).

Verraden
Een ander fenomeen waarover ik best 
veel nagedacht heb was het feit dat mijn 

vader actief betrokken was bij het verzet, 
terwijl een broer van hem heel duidelijk 
aan de kant van de Duitsers stond. En 
dat wisten ze van elkaar. Mijn moeder 
heeft mijn vader vele malen gevraagd 
te stoppen met het verzetswerk, omdat 
ze bang was dat hij door zijn broer zou 
worden verraden. ‘Nee Nel,’ antwoordde 
mijn vader steevast, ‘ik weet zeker dat hij 
mij nooit zal verraden!’

En dat is ook nooit gebeurd. Na de oorlog 
was de relatie tussen mijn vader en zijn 
oudere broer bekoeld, omdat de wonden 
van de oorlog hun sporen achterlieten. Als 
kind begreep ik daar niets van. Ik speelde 
immers met mijn neefjes en kwam bij 
oom en tante om een glaasje limonade 
te drinken na het spelen. Gelukkig is de 
relatie jaren later genormaliseerd en 
konden ze elkaar sindsdien weer normaal 
ontmoeten. Het huisje in Grosthuizen 
met het toenmalige huisnummer G12 is 
in 1974 door brand verwoest. Op die plek 
staat nu het fraaie huis van Nico Oud en 
Carla van der Hulst.

Inwoners van de gemeente 
Koggenland kunnen op vrijdag 
27 maart gratis compost afhalen 
bij het gemeentelijk depot in 
Berkhout.

Inwoners die compost komen afhalen 
wordt verzocht een geldig legitima-
tiebewijs en een schep mee te nemen. 
Mensen die met een aanhanger komen, 
moeten een afdekzeil meenemen; 
zonder het afdekzeil wordt geen 
compost verstrekt. Tractoren en 
vrachtwagens zijn op het terrein niet 
toegestaan. Er is een tractor met 
voorlader aanwezig voor hulp bij het 
inladen.

Op is op
De compost kan op vrijdag 27 maart van 
11.30 tot 15.30 uur worden afgehaald op 
het gemeentelijk depot aan de Teding 
van Berkhoutweg 3 in Berkhout.  
De gemeente verwacht voldoende 

Gratis compost

Het Sportakkoord van Koggenland is af.  
Op woensdag 1 april presenteert de  
gemeente het akkoord, in samenwerking  
met de Sportraad.

Het Sportakkoord heeft twee doelen: sporten en bewegen 
mogelijk maken voor alle inwoners en het creëren 
(en in stand houden) van vitale verenigingen. Aan het 
Sportakkoord werkten veertig vertegenwoordigers van 
(sport)verenigingen, -clubs en maatschappelijke partijen 
mee. 

De Sportraad is verantwoordelijk voor de uitvoering van het 
Sportakkoord, met ondersteuning van een Buurtsportcoach. 
De Sportraad bestaat uit inwoners die zich inzetten voor 
een sportief Koggenland. Tijdens de presentatie stellen 
de leden van de Sportraad zich voor en maken zij bekend 
wat ze kunnen betekenen voor (sport)clubs en –vereni-
gingen. 

De presentatie vindt plaats in het gemeentehuis, op 
woensdag 1 april. Wethouder Caroline van de Pol opent 
de avond om 19.00 uur. Vertegenwoordigers van sportver-
enigingen en -clubs, sportlocaties en vakdocenten en 
maatschappelijke organisaties zijn deze avond van harte 
welkom.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar 
g.doorgeest@koggenland.nl. Wij horen graag met  
hoeveel personen u komt en namens welke organisatie  
of vereniging.

Presentatie 
Sportakkoord

Trainingen voor ondernemers
Startersloket Westfriesland 
organiseert de komende 
maanden trainingen voor 
startende ondernemers 
op verschillende plaatsen 
in de regio. Met de gratis 
toegankelijke trainingen wil de 
organisatie bijdragen aan een 
gezond ondernemersklimaat. 

In de trainingen is aandacht voor uiteen-
lopende onderwerpen. Zo is er de training 
‘Succesvol online’, die op 6 april in het 
gemeentehuis van Medemblik wordt 
georganiseerd. Hier komen onderwerpen 
als online-presentatie en SEO aan bod. 
Op 11 mei kunnen geïnteresseerden 
in het gemeentehuis van Koggenland 

terecht voor de training ‘Start een eigen 
bedrijf’, met onder meer aandacht voor 
marketing, financiën en belastingen en 
het maken van een ondernemingsplan. 
Op 25 mei behandelt het Startersloket 
in het stadhuis van Hoorn de juridische 
zaken waar (startende) ondernemers mee 
te maken krijgen.

De trainers bieden inzichten aan de hand 
van theorie- en praktijkervaringen. Tijdens 
de trainingen is er ruimte voor interactie 
en vragen. Naderhand is het ook mogelijk 
specifieke situaties te bespreken met de 
aanwezige specialisten. 

Meer informatie is te vinden op  
www.startersloket.nl/westfriesland.

compost op voorraad te hebben, maar geeft hierover geen 
garantie. 

Landelijke compostdag HVC
Op zaterdag 28 maart is de landelijke compostdag. Tussen 
8.00 en 15.00 uur kunnen mensen gratis compost afhalen bij 
onderstaande locaties van HVC:
- Koggenrandweg 1 in Middenmeer  
- Netwerk 60-62 in Purmerend 

Kijk voor actuele informatie op  
www.hvcgroep.nl of  
www.compostdag.nl.

Beloning voor afvalscheiding
Met de compostactie bedanken HVC en de gemeente 
Koggenland de inwoners voor hun inspanningen in het scheiden 
van afval. Iedere volle groene container die aan de weg wordt 
gezet levert bijvoorbeeld 15 tot 20 kilo compost op.

Meer informatie
Voor meer informatie over de gemeentelijke compostactie kunt 
u contact opnemen met de gemeente Koggenland via  
(0229) 548 400 of via info@koggenland.nl.



Drie jaar op rij verkozen tot 
beste beddenmerk uit Zweden. 
Nu ook verkrijgbaar bij: 

Een Viking bed kies
je met je ogen dicht

Drie jaar op rij verkozen tot 
beste beddenmerk uit Zweden. 
Nu ook verkrijgbaar bij: 

Een Viking bed kies
je met je ogen dicht

www.theobot.nl
Dorpsstraat 162, Zwaag 
Gratis parkeren!
telefoon 0229 - 237228

O P E N I N G S T I J D E N
di t/m vr 09.30 - 17.30 uur 

donderdag koopavond 19.00 - 21.00 uur 

zaterdag 10.00 - 17.00 uur
THEO BOT
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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 GBK’er René Klok aan  
het woord.

Wat was het mooiste moment in uw carrière als 
raadslid?
Ik ben erg tevreden over de kieslijst waarmee 
we de verkiezingen van 2018 zijn ingegaan. We 
hebben een goede variatie in leeftijd, geslacht en 
woonplaats, waardoor onze lijst een mooie afspie-
geling is van de Koggenlandse bevolking. Met 
deze kandidaten zijn we klaar voor de toekomst. 
Het is het resultaat van jarenlang zaaien. Overal 
waar ik kom voer ik gesprekken en probeer ik 
mensen te enthousiasmeren voor de politiek. Daar 
hebben we nu de vruchten van geplukt. 

Het werk van een raadslid gaat niet alleen over 
rozen. Wanneer kon u door de grond zakken?
Ik ben van mening dat je afspraken na moet 
komen. In de raad is dat helaas niet altijd het 
geval. Het schrijnende dieptepunt was een 
raadsvergadering die eind vorig jaar plaatsvond. 
Onze motie over de starterslening stond op de 
agenda. We hadden vooraf een afspraak gemaakt 
met het CDA: zij hadden toegezegd ons te 
steunen, zodat de starterslening gerealiseerd zou 
kunnen worden. Tijdens de vergadering trokken ze 
die steun in.

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?
Het zou mooi zijn als we alle goede ideeën die 
naar voren komen tijdens de dorpsgesprekken 
kunnen verwezenlijken. Door de kosten is het 
vaak onmogelijk. Een van die plannen is het 
aanleggen van een randweg rond Obdam, 
waardoor de verkeersdrukte in de kern drastisch 
zou verminderen. Of het op niveau brengen van 
de subsidies voor verenigingen – het cement 
van de samenleving. En zo kan ik nog wel even 
doorgaan. 

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?
Door de decentralisatie neemt de gemeente steeds 
meer taken over van de overheid. Met name in het 
domein van de zorg. Hier staat wel een vergoeding 
tegenover, maar het is volstrekt onduidelijk of 
deze vergoeding toereikend is. Als je ergens een 
nieuwbouwwijk bouwt waar een gezin met drie 
zwaar gehandicapte kinderen komt wonen, lopen 
de kosten voor de Wmo snel op. Daardoor weet je 
nooit of het beschikbare bedrag voldoende is.

Wat is uw favoriete plek in Koggenland en wat 
betekent deze plek voor u?
De Berkmeer (zie foto). Dat is een prachtig gebied 
met een rijke historie. Sinds de herindeling in 
2007 is het onderdeel van Koggenland. Een 
rondje Berkmeer lopen is voor mij altijd een 
waar genoegen, door de rust en de mooie 
vergezichten. 

Vraag van Bart Krijnen (VVD): 
De gemiddelde leeftijd in de gemeenteraad is 
hoog. U draait al lang mee. Weet u als ervaren 
raadslid hoe we ervoor kunnen zorgen dat meer 
jongeren zich gaan interesseren voor de gemeen-
tepolitiek?
Bart kan deze vraag met zijn 38 jaar natuurlijk 
zelf het best beantwoorden. De kern is dat we 
de interesse van inwoners moeten wekken. 
Daarin moeten we ons niet alleen beperken tot 
jongeren. Door vragen te stellen en te anticiperen 
op antwoorden kan je mensen bewust maken van 
het belang van de gemeentepolitiek. En enthousi-
asmeren. Die aanpak werkt bij alle leeftijden.

In de volgende editie is Rick Nooij (CDA) 
aan het woord. Welke vraag wilt u aan hem 
voorleggen?
Er zijn veel mooie ideeën voortgekomen uit de 
dorpsgesprekken. Wat is jouw top 3 van ideeën die 
je graag gerealiseerd zou zien?

René Klok (68) woont in Obdam, samen met 
zijn vrouw Wil (66). Hij is gepensioneerd.
Naast zijn werk als raadslid is hij mantel-
zorger en voorzitter van 4 mei-comité Obdam-
Hensbroek. Hij houdt van kunstgeschiedenis, 
wandelen, sporten, zeilen en reizen.

Gemeenteraad in beeld
René Klok (GBK)

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 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.
- M.E. Dwarkasing Geboren 04-12-1978
- E. Fekete Geboren 08-04-1975
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.

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 Wieken in Avenhorn en op de Overdorpstraat tegenover nummer 2 in De Goorn. 
- Dat zij heeft besloten een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in te richten nabij De Melcksloot in Obdam.
Deze besluiten liggen ter inzage bij de afdeling Wonen en Ondernemen. Voor meer informatie over deze besluiten verwijzen wij naar de website 
overuwbuurt.overheid.nl. 

Ontvangen aanvragen voor een omgevingsvergunning
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2020-HZ-0108 vernieuwen beplating buitenzijde sporthal Stationsweg 6, Obdam
2020-HZ-0101 bouwen loods Breeuwhamer 4, De Goorn
2020-HZ-0103 wijzigen van compartiment Geveland 2, Obdam
2020-HZ-0095 vervangen bestaande dakkapel `t Ouwe Hof 40, Hensbroek
2020-HZ-0100 het bouwen van huisvesting voor logies Noorderbrug 5, Obdam
2020-HZ-0104 plaatsen dakkapel Tjalk 8, Obdam
2020-HZ-0094 brandveilig gebruik maken hotelkamers Het Hoog 1, Avenhorn
2020-HZ-0096 plaatsen zitbank nabij sluis Rustenburg Drechterlandsedijk, Ursem 
2020-HZ-0115 plaatsen schutting Het Veer 53, Avenhorn
2020-HZ-0111 bouwen woning Dorpsvaart 13, De Goorn
2020-HZ-0116 vervangen van een kozijn Zuid-Spierdijkerweg 42, De Goorn
Deze aanvragen zijn ontvangen, er kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2019-HZ-0523 bouwen woning Dorpsweg 34, Hensbroek
2020-HZ-0072 plaatsen tuinhuis Berkenweide 47, Berkhout
2020-HZ-0036 plaatsen tuinhuis Oprijlaan 1, De Goorn     
2020-HZ-0016 bouwen schuur Noorddijkerweg 74, Ursem    
2019-HZ-0438 uitbreiden woning Wogmeer 47, Hensbroek
2020-HZ-0007 plaatsen victoriaanse kas  Stationsweg 4, Scharwoude
2019-HZ-0509 wijzigen zuidgevel Slimdijk 2, Oudendijk
2020-HZ-0083 realiseren Bed & Breakfast West 1, Avenhorn
2020-HZ-0086 vervangen garagedeur in bestaand kozijn Kathoek 11, Avenhorn
2020-HZ-0040 repareren bestaande fundering Het Hoog 1, Avenhorn
2020-HZ-0087 verbreden van bestaande uitrit Wogmeer 49, Hensbroek     
2020-HZ-0066 vervangen bestaande brug Wogmeer 49, Hensbroek
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 Avenhorn-De Goorn Avenhorn-De Goorn
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar 

Huisnummers:
Burgemeester en Wethouders hebben besloten de volgende huisnummers vast te stellen:
D20.002033 3-3-2020 Dorpsweg 34, 1711RJ Hensbroek
D20.001853 25-2-2020 Hofland 2B te Obdam
D20.001846 19-2-2020 Dubbelspoor 1 te Obdam
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar  

Kijk voor een volledig en actueel overzicht op overuwbuurt.overheid.nl

Koggenland vroeger en nu
In de voortuinen aan de Dorpsstraat in De Goorn zijn rond 1950 nog de 
palen voor de bovengrondse stroomvoorziening te zien. De bekendste 
rookworsten van Nederland werden ook zeventig jaar geleden al actief 
aan de man gebracht. 

Foto’s: www.ansichtkaartenberkhout.nl

Dorpsstraat, De Goorn, ca. 1950 Dorpsstraat, De Goorn, 2008



Wij zijn er trots op dat wij al vele jaren premium dealer zijn van AEG en dat gevoel 
en vertrouwen is wederzijds. Vandaar dat we met goedkeuring van dit A-merk nu 
een bijzondere actie mogen verkondigen: een hoogwaardige SteamPro-oven van 
2299,- euro voor slechts 1295 euro! En dan krijgt u bij de aankoop er nog een fraaie 
stoomschalenset ter waarde van 199,- euro bij… Deze actie is alleen in de maand 
maart, die bij ons in het teken staat van ‘stoomkoken’ geldig.

Het actiemodel is bijzonder omdat er ten eerste drie kookmodi, warmte, stoom 
en een combinatie van beide, zijn ingebouwd. Ten tweede past, dankzij slimme 
software, het systeem zich ook automatisch aan de juiste combinatie van warmte en 
stoom aan. Dat betekent dat de buitenkant altijd mooi bruin en knapperig zal zijn en 
de binnenkant altijd sappig en mals. Of u nu vlees aan het roosteren of grillen bent, 
brood aan het bakken bent, heerlijke desserts aan het creëren bent of de zogeheten 
SousVide-functie inschakelt: u kunt ervan op aan dat uw kookkunsten zich tot een 
nieuw niveau ontwikkelen. Waarbij SousVide een aanrader is voor de kookliefhebber 
om uit te testen: het is een vorm van vacuüm het eten bereiden met uitstekende 
resultaten. SousVide staat erom bekend dat de maaltijden nog smaakvoller en verser 
worden, terwijl het je minder tijd kost. De techniek is ook geïnspireerd op apparaten 
die door AEG zijn gecreëerd voor professionele restaurants.

Als premium dealer van AEG hebben wij vele modellen en zogezegd ‘smaken’ 
van AEG in de showroom staan. Wij kunnen u daarover uitgebreid informeren, 
maar u kunt de meerwaarde van AEG ook in de praktijk ervaren. U kunt in het AEG 
Experience Center in Alphen aan den Rijn kosteloos toekijken hoe de chefkok 
van het bedrijf de apparaten live presenteert door gerechten te bereiden of voor 
een klein bedrag zelf de handen daar uit de mouwen steken. U kunt zich hiervoor 
opgeven via https://www.aeg.nl/local/cooking-club/locaties/.

Los van de stoomovencombi’s van AEG zijn wij uiteraard ook van alle andere typen 
keukenapparaten dealer van deze brand. Wij kunnen daardoor van AEG alles leveren, 
waaronder koelvriescombinaties, vaatwassers en kookplaten in ons eigen Experience 
Center aan de Jaagweg in Avenhorn. 

Edwin Burggraaf en Linda Burggraaf namens

Veel plezier in 
de nieuwe keuken!

Jaagweg 6 Avenhorn 
Tel. 0229-541685
Email: info@kramerkeukens.nl 
Website: www.kramerkeukens.nl

Kies voor een stoomcursus 
voorafgaande aan een bezoek 

aan de stoomovenexpert!

Familie Klaver
Wogmeer 72, 1711 ST Hensbroek
www.zorgboerderijklaverweide.nl 
Meer info bel of mail 
joanklaver@quicknet.nl
0229-563037 of 0628771366

U bent van harte 
welkom op onze 
zorgboerderij voor 
een prettige dagbesteding. 
Het vervoer kan geregeld 
worden. Wij hebben het 
kwaliteitskeurmerk voor 
de zorgboerderij
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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.

 23 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 19 maart en 2 april 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 
 15 t/m 21 maart 2020 ReumaNederland
 22 t/m 28 maart 2020 ZOA

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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Op vrijdag 28 februari overhandigde wethouder Caroline van de Pol de sleutels van  
appartementencomplex Polderstaete in Obdam aan de eerste bewoners. Een heuglijk 
moment, zo zei de wethouder: “Om meerdere redenen heeft dit project vele malen langer 
geduurd dan gewenst, maar ik ben blij dat de bewoners nu kunnen gaan genieten van  
hun prachtige appartement.”

In meerdere teams organiseren jongeren acties waarmee ze geld inzamelen voor een goed doel

Goede Doelen Uitdaging
De jongerenwerkers van de gemeente Koggenland organiseren op 21 mei 
(Hemelvaartsdag) de tiende editie van de Goede Doelen Uitdaging.  
De deelnemende jongeren zetten acties op touw om geld in te zamelen voor 
verschillende goede doelen.

De deelnemers zijn tussen de 12 en 18 jaar oud 
en afkomstig uit Koggenland. In groepen van 
vijf tot vijftien jongeren organiseert ieder team 
een actie, zoals een sponsorloop of –fietstocht, 
of klusjes waarmee geld in wordt gezameld. 
Hierbij worden de jongeren begeleid door 
vrijwilligers en de jongerenwerkers van de 
gemeente. 

Goede keuze
De organisatie van de Goede Doelen Uitdaging 
selecteert vooraf een aantal goede doelen 
die in de omgeving veel waardering krijgen. 
De jongerenwerkers leggen uit wat de goede 
doelen doen en waar het verdiende geld aan 
ten goede komt, zodat de jongeren een goede 
keuze kunnen maken. 

Walibi
Op donderdag 21 mei gaan alle teams aan de 
slag, onder begeleiding van een vrijwilliger. 

Een dag later, op vrijdag 22 mei, gaan alle 
deelnemers en begeleiders als beloning voor 
hun inzet - op uitnodiging van de gemeente - 
met een touringcar naar Walibi.

Meedoen
Jongeren kunnen zich tot uiterlijk vrijdag 
17 april opgeven voor de Goede Doelen 
Uitdaging, bij de jongerenwerkers van de 
gemeente Koggenland: 

Simon Spel s.spel@koggenland.nl
06 46 16 49 61
Nick Ninteman n.ninteman@koggenland.nl
06 53 16 94 90

Geef van alle teamleden naam, adres, 
woonplaats, telefoonnummer, emailadres en 
geboortedatum door. Aan deelname zijn geen 
kosten verbonden.



Grig-tweewielerservice • Betje Wolffplein 1 • 1628 NA 
HOORN Tel. 0229-714570 Info@grig-tweewielerservice.nl

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag

07:00 – 19:00
Zaterdag 

09:00 – 18:00

Wij zijn leverancier van CORTINA - BATAVUS - GIANT - SPARTA - LOEKI


