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De rijksoverheid heeft de maatregelen rondom het coronavirus verder 
aangescherpt, omdat de adviezen van het RIVM niet voldoende worden 
opgevolgd. Burgemeester Jan Franx krijgt meer ruimte om hard op te treden, 
bijvoorbeeld door gebieden aan te wijzen waar groepsvorming (meer dan 
drie mensen bij elkaar) verboden is. Wie zich niet aan de regels houdt kan een 
boete van 400 euro krijgen.

Corona-maatregelen verder aangescherpt

Alle bijeenkomsten, ook met minder dan honderd mensen, worden tot 1 juni verboden. Voor de 
gemeente Koggenland heeft dit in ieder geval gevolgen voor Koningsdag, Lintjesregen, de Goede 
Doelen Uitdaging, Dodenherdenking en de viering van 75 jaar vrijheid. Ook worden evenementen 
als kermissen tot 1 juni afgelast.

Burgemeester Franx: “Er worden steeds meer maatregelen getroffen om verspreiding van het 
coronavirus tegen te gaan. Als gemeente houden we ons aan het advies van de GGD en het RIVM. 
Ik vraag onze inwoners hetzelfde te doen en op die manier te zorgen voor elkaars gezondheid.  
Ik ben trots om te zien dat veel Koggenlanders het initiatief nemen om elkaar te helpen waar dat 
nodig en mogelijk is. Ik ga ervan uit dat onze inwoners elkaar blijven steunen. In deze tijd is het 
belangrijk dat we denken aan kwetsbare mensen, zoals ouderen. Tot slot wil ik onze inwoners 
vragen op een normale manier boodschappen te blijven doen, houdt die anderhalve meter 
afstand en ga niet hamsteren. Denk aan elkaar.”

Wat kan niet meer?  Dit zijn de verscherpte maatregelen:

In huis
- Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar 

buiten voor werk als je niet thuis kunt 
werken, voor boodschappen, of om voor 
anderen te zorgen. Dit geldt in ieder geval 
tot 6 april. Een ‘frisse neus halen’ mag, maar 
niet met meer dan drie personen. 

- Als je kucht/hoest of verkouden bent, mag 
je niet naar buiten. Bij koorts moet het 
volledige huishouden thuisblijven. Voor 
mensen met cruciale beroepen geldt een 
uitzondering, tenzij zij zelf ziek zijn.

- Niet meer dan drie mensen mogen op 

bezoek komen en zij moeten minimaal  
1,5 meter afstand houden.

- Verpleeghuizen en kleinschalige 
woonvormen in de ouderenzorg zijn 
gesloten voor bezoekers.

In de openbare ruimte
- Houd altijd minimaal 1,5 meter afstand van 

anderen. Als drie of meer personen minder 
dan 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren 
én geen gezin vormen, kan dat leiden tot 
een boete van maximaal 400 euro. Kinderen 
mogen nog wel met elkaar buiten spelen.

Bezoek gemeentehuis
U kunt het gemeentehuis alleen bezoeken, als 
dit noodzakelijk en/of urgent is. Neem vooraf 
telefonisch contact op om te overleggen 
of bezoek nodig is, of dat u op een andere 
manier geholpen kunt worden. Veel 
aanvragen en andere diensten kunt u ook 
regelen via de website van de gemeente of 
per telefoon. Reeds geplande afspraken aan 
de balie van Burgerzaken gaan wel door, met 
uitzondering van afspraken in de avonduren. 
Er worden in ieder geval tot 6 april geen 
nieuwe afspraken gepland, tenzij dit noodza-
kelijk is. Op het gemeentehuis moeten 
bezoekers zich houden aan de hygiënemaat-
regelen. 

Bereikbaarheid gemeente 
De gemeente blijft bereikbaar via telefoon, 
e-mail en social media. De avondopenstelling 
op maandag en donderdag komt tijdelijk te 
vervallen. Op die dagen is het gemeentehuis 
open tot 16.30 uur. 

Maatregelen voor ondernemers
De Rijksoverheid heeft uitzonderlijke 
economische maatregelen aangekondigd. Dit 
pakket biedt, zo lang als nodig is, maandelijks 
voor miljarden euro’s aan steun. Een van de 
maatregelen is een tijdelijke versoepeling van 

het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen. 
Deze regeling is bedoeld voor ondernemers 
(waaronder zzp’ers) die niet meer in hun 
levensonderhoud kunnen voorzien. 

Voor de gemeente Koggenland voert 
WerkSaam Westfriesland het Besluit bijstand-
verlening zelfstandigen (Bbz) uit. Lees 
hierover meer op de website van WerkSaam: 
www.werksaamwf.nl.

Op diverse landelijke websites is uitgebreide 
informatie beschikbaar en worden veelge-
stelde vragen beantwoord. 
Een overzicht is te vinden op www.
koggenland.nl/maatregelenondernemers.

Hulp voor kwetsbare inwoners 
De coronacrisis kan ingrijpende gevolgen 
hebben voor de inwoners van Koggenland. 
Met name ouderen worden getroffen door 
de maatregelen rondom het virus. Inwoners 
die behoefte hebben aan een luisterend oor, 
kunnen contact opnemen met het Zorgteam 
van de gemeente.

Er is een medewerkster beschikbaar, met wie 
eenzame ouderen telefonisch contact kunnen 
opnemen. Heeft u behoefte aan contact?  
Geef dit dan aan bij het Zorgteam. 

Het Zorgteam  
is tijdens 
openingstijden 
bereikbaar via 
telefoonnummer  
(0229) 54 54 83 70 
of via  
de mail: 
zorgteam@
koggenland.nl.

Meer informatie
Voor vragen en actueel nieuws kunt u kijken 
op de website www.rivm.nl en op  
www.ggdhollandsnoorden.nl. Kunt u het 
antwoord op uw vraag daar niet vinden? 
Bel dan de landelijke informatielijn van de 
overheid: 0800-1351. De gemeente en Veilig-
heidsregio Noord-Holland Noord vragen u 
nadrukkelijk om telefoonlijnen van zieken-
huizen, GGD, gemeenten en huisartsenposten 
zoveel mogelijk te ontzien.

Via de website van de gemeente houden wij 
u graag op de hoogte van ontwikkelingen 
rondom het coronavirus in Koggenland: 
www.koggenland.nl/coronavirus.

Afvalinzameling HVC
De hoeveelheid afval neemt toe, doordat 
veel mensen opruimen. Hierdoor raken 
ondergrondse containers sneller vol.  
De afvalinzameling gaat door, maar HVC 
vraagt inwoners van Koggenland het 
opruimen uit te stellen en het afval goed 
te blijven scheiden. Vanwege grote drukte 
wordt inwoners verzocht een bezoek aan het 
afvalbrengstation uit te stellen. HVC doet 
er alles aan om de dienstverlening door te 
laten gaan en rekent op uw steun. Bekijk de 
actuele dienstverlening op www.hvc.nl.

Scholen
- Basisscholen, middelbare scholen, mbo’s en 

kinderopvanglocaties zijn in ieder geval tot 
maandag 6 april dicht. Voor kinderen van 
ouders met vitale beroepen is wel opvang in 
de school en/of de kinderopvanglocaties.

Evenementen
- Alle bijeenkomsten en evenementen zijn 

tot 1 juni verboden, ook als het gaat om 
bijeenkomsten met minder dan honderd 
personen.

- Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften 
geldt een uitzondering, waar later meer 
informatie over komt.

Winkels
- Winkels en het openbaar vervoer moeten 

maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat 
mensen afstand houden. 

- Kappers, schoonheidsspecialisten en andere 
personen in zogenoemde contactberoepen 
op het gebied van uiterlijke verzorging 
mogen tot 6 april hun vak niet uitoefenen. 
Voor fysiotherapeuten geldt dat zij zoveel 
mogelijk moeten werken met beeldbellen.

Horeca
- Alle eet- en drinkgelegenheden zijn tot 

tenminste 6 april gesloten. Bezorgen en 
afhalen blijft mogelijk. 

Overig
- Sport- en fitnessclubs zijn tot tenminste  

6 april gesloten.
- Zwembad het Koggenbad is tot tenminste 

6 april gesloten. Zwemlessen, recreatie-
zwemmen en andere activiteiten komen te 
vervallen. Gymzalen en sporthal  
De Koggenhal zijn ook gesloten.

Burgemester Jan Franx: “Denk aan elkaar”

Maatregelen  
gemeente Koggenland

Waarschuwing: 
corona-oplichters actief 
Op meerdere plekken in Nederland 
maken oplichters misbruik van de corona-
crisis. Met een babbeltruc gaan criminelen 
langs de deuren: ze bieden ouderen aan 
boodschappen te doen, ontfutselen hun 
pinpas en –code en plunderen de bankre-
kening. Via e-mail en mobiele telefoons 
worden berichten verstuurd waarin wordt 
gevraagd om donaties voor de bestrijding 
van het coronavirus. Deze berichten zijn vals; 
de politie roept op om niet te doneren. Het 
Rode Kruis waarschuwt voor criminelen die 
langs de deuren gaan om zogenaamd geld te 
collecteren in verband met het coronavirus. 
‘Geef niets,’ waarschuwt het Rode Kruis. 

Cvbeemen
Markeren

Cvbeemen
Markeren

Cvbeemen
Markeren
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“Ik hoop dat de ouderen voldoende steun krijgen”
Het coronavirus heeft de wereld in zijn greep. De pandemie zet het dagelijks leven van miljarden mensen op z’n kop.  
Op dinsdag 16 maart gingen we de straat op om aan de inwoners van Koggenland te vragen: wat doet de coronacrisis met u?

Wat doet het coronavirus  
met de inwoners van Koggenland?

Lia Molenaar (59):
“Twee weken geleden hield het me nauwelijks 
bezig. Het leek zo ver weg; Brabant is voor mijn 
gevoel ook buitenland. Maar het is heel snel 
dichtbij gekomen. Afgelopen weekend waren 
we in Center Parcs om te vieren dat we twaalf 
en een half jaar getrouwd waren. We hadden 
vier dagen geboekt, maar moesten na twee 
dagen vertrekken omdat het park ging sluiten. 
Mijn werk is ook gestopt. Ik geef creatieve 
workshops, maar door het coronavirus kan 
ik geen lessen meer geven. Gelukkig zij we 
er voor onze inkomsten niet van afhankelijk. 
Het kantoorwerk van mijn man gaat nog 
gewoon door, maar hoe de toekomst eruitziet 
is onzeker.”

Meino Hegeman (73):
“Mijn vrouw en ik blijven vrijwillig in thuisqua-
rantaine. We werken in de achtertuin om in 
beweging te blijven. Normaal gesproken passen 
we op onze kleinzoon, maar het is verstandiger 
om op dit moment afstand te bewaren. 
Iedereen is geschrokken van het coronavirus, 
zelfs de mensen die eerst laconiek waren.”

Sytske van der Reijt (28):
“Ik heb net een nieuwe baan, als jeugdzorg-
werker voor jongeren die zelfstandig begeleid 
wonen. Die jongeren hebben hulp nodig, dus 
ik ga gewoon aan het werk. Ik ben niet bang 
voor het virus, ik ben geen paniekerig type. 
Wel let ik nog beter op hygiëne en ik zorg 
dat ik voldoende sport. En ik heb wat extra 
boodschappen meegenomen, omdat ik genoeg 
in huis wil hebben. Maar ik ga niet hamsteren, 
omdat ik het belangrijk vind dat ouderen ook 
hun boodschappen kunnen doen. Ik hoop dat 
de ouderen steun krijgen. Hier in Koggenland 
heb ik daar wel vertrouwen in. Ik woon sinds 
twee jaar in Ursem, oorspronkelijk kom ik uit 
Purmerend. Het valt me op dat de mensen hier 
erg warm zijn.”

Conny Ittmann (53):
“Nadat de eerste maatregelen rondom het 
coronavirus bekend werden gemaakt, was het 
gigantisch druk hier in de bakkerij. Iedereen 
was aan het hamsteren. Een dag later was het 
nog steeds druk, maar inmiddels is het weer 
rustiger. Ik denk dat alle vriezers vol zitten.”

Mirjam Stokman (43):
“Ik wil geen risico’s nemen, maar ik probeer 
me ook niet gek te laten maken. Afgelopen 
weekend ben ik nog naar een verjaardagsfeest 
geweest. Volgend weekend staat er weer een 
feestje op de planning. Ik denk niet dat we 
daar naartoe gaan, als het al doorgaat. Nu de 
regels verder zijn aangescherpt, ben ik nog 
voorzichtiger geworden.” 

Marja Stavenuiter (59):
“Het is even wennen, maar we nemen zoveel 
mogelijk maatregelen om een veilige omgeving 
te creëren hier in het gemeentehuis. We 
dragen handschoenen en we maken alles 
continu schoon met ontsmettingsalcohol. 
Iedereen die hier binnenkomt vragen we 
handen te reinigen en afstand te bewaren. 
De klanten reageren positief, ook de mensen 
die wij bellen om afspraken te verzetten. Als 
het niet dringend is verplaatsen we afspraken 
naar een datum na 6 april. We werken al 
langere tijd alleen op afspraak, maar we zien 
dat mensen nu weer spontaan binnenlopen. 
Dat kan ik me voorstellen, veel inwoners zitten 
thuis vanwege het virus en denken: laat ik eens 
langs de gemeente gaan om een document 
aan te vragen. We proberen te helpen waar we 
kunnen, maar vaak is het toch handiger om een 
afspraak te maken. Dan weten mensen zeker 
dat ze niet teleurgesteld worden.”

Ralf Rikken (43):
“Het zijn bizarre omstandigheden, niemand 
heeft zoiets eerder meegemaakt. Ik vind de 
situatie nog niet beangstigend, maar het effect 
van het virus is steeds duidelijker te merken. De 
schappen in de supermarkt raken bijvoorbeeld 
steeds leger, doordat mensen hamsteren. Daar 
doe ik niet aan mee; ik vind het niet netjes. Ik 
koop alleen wat we nodig hebben en dat blijf 
ik doen.”

Landelijk, regionaal en lokaal wordt veel hulp aangeboden door 
inwoners en bedrijven. Naast het aanbod van middelen, bieden mensen 
ook diensten aan. Op de volgende sites is informatie beschikbaar over 
mogelijkheden voor particulieren en bedrijven om te helpen:

• www.extrahandenvoordezorg.nl: vraag en aanbod extra zorgpersoneel, onder andere voor 
oud-zorgverleners, studenten en docenten aan een zorgopleiding.

• www.rodekruis.nl/hulp-in-nederland/ready2help/: voor inwoners die geen ervaring en/of 
opleiding hebben in de zorg, maar wel willen helpen. 

• www.vrnhn.nl: wilt u bijdragen door het doneren van persoonlijke beschermingsmiddelen, 
zoals mondkapjes, schorten, veiligheidsbrillen, spatschermen? Neem dan contact op met de 
Corona Respons Unit van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, via cru@vrnhn.nl.

Helpen tijdens  
de coronacrisis
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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 CDA’er Rick Nooij aan het 
woord.

Wat was het mooiste moment in uw carrière als 
raadslid?
Eigenlijk is er niet één mooiste moment. Het eerste 
wat in me opkomt is de unaniem aangenomen 
opdracht aan het college om meer betaalbare 
woningen te realiseren voor starters en senioren. 
Dat was een initiatief van het CDJA Westfriesland, 
de Westfriese jongerenafdeling die we vorig jaar 
hebben opgericht. Maar dit is slechts een moment; 
uit elke bijeenkomst of raadsvergadering haal ik 
wel wat moois. Is het niet het opdoen van kennis, 
dan is het wel het netwerken of het praten met 
mensen uit de gemeente. 

Het werk van een raadslid gaat niet alleen over 
rozen. Wanneer kon u door de grond zakken?
Door de grond zakken is wat zwaar uitgedrukt, 
maar waar ik over het algemeen geen energie 
van krijg is het steeds groeiende individualisme en 
populisme. Tegenwoordig lijkt het alleen nog maar 
te gaan om scoren met krantenkoppen of voor 
een persoonlijk belang iets populairs roepen. CDA 
Koggenland worstelt daar wel mee, want we zijn 
er geen fan van. We focussen op een zorgvuldige 
besluitvorming en willen de juiste belangen van 
onze inwoners behartigen. Gelukkig slagen wij 
daar wel in, kijk als voorbeeld maar naar het 
verlagen van de gemeentelijke belastingen.

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?
Ik zou alle (sport)voorzieningen en gemeen-
telijke gebouwen energieneutraal maken, de 
woningnood onder starters oplossen en extra 
handjes in de zorg inzetten. Maar ik zou ook meer 
vrijheid geven aan initiatieven die bijdragen aan 
de gezelligheid in dorpen. Er is te veel betutteling 
rondom leuke dorpsevenementen, zoals de 
kermis. 

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?
Ik ben heel erg benieuwd hoe Koggenland er 
over twintig jaar uitziet. Qua inwoners, dorpen en 
voorzieningen. Worden paspoorten met drones 
bezorgd? Worden zorgverleners ondersteund door 
robots in het zware werk, zodat er meer tijd is 
voor persoonlijk contact? Gebruiken we toch weer 
gasleidingen, maar dan voor waterstof? Is carnaval 
net zo groot als in Brabant?

Wat is uw favoriete plek in Koggenland en wat 
betekent deze plek voor u?
Er zijn natuurlijk veel mooie groene gebieden 
in Koggenland, maar ik word ook erg blij van 
de nieuwe kern in Ursem. De complexen van 
Dynamo en de tennisclub zijn prachtig, door de 
brede school komen veel doelgroepen bijeen 
en het Batterplein is uitermate geschikt voor 
evenementen als het Bevrijdingsfestival. En 
natuurlijk zijn de huisartsenpraktijk en de gymzaal 
onmisbaar. De nieuwe kern is het kloppend hart 
van het dorp. Des te meer baal ik dat allerlei 
activiteiten in het dorp niet kunnen plaatsvinden 
vanwege de situatie rondom het coronavirus. 
Hopelijk kunnen deze weer snel doorgaan, want ik 
weet hoeveel vrijwilligerswerk erachter zit.

Vraag van René Klok: 
Er zijn veel mooie ideeën voortgekomen uit de 
dorpsgesprekken. Wat is uw top 3 van ideeën die u 
graag gerealiseerd zou zien?
Er zijn al veel mooie initiatieven gerealiseerd. Zo 
zijn er straten opgeknapt, bankjes geplaatst en 
speeltuintjes opgewaardeerd. Een top drie zou de 
andere nog te realiseren ideeën tekort doen. Waar 
ik erg benieuwd naar ben is de ontwikkeling van 
dorpsbossen in de verschillende kernen. De bossen 
vind ik goed passen bij onze groene dorpen.

In de volgende editie is Corrie van Leijen 
aan het woord. Welke vraag wilt u aan haar 
voorleggen?
Wie is/was jouw grote politieke held of heldin en 
waarom?

Rick Nooij (30) woont in Ursem, samen met 
zijn vrouw Pauline (29) en zijn zonen James 
(2) en Ian (9 maanden). Hij werkt als manager 
Sociaal Medische Zaken bij het UWV. In zijn 
vrije tijd brengt hij graag tijd door met familie 
en vrienden en houdt hij van politiek en recht, 
motorrijden en sporten.

Gemeenteraad in beeld
Rick Nooij (CDA)

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 onderstaand persoon 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 onderstaand persoon waarschijnlijk niet 
meer woonachtig is op het adres waar hij/zij in de BRP staat geregistreerd.
- G. Alzawahra Geboren op 21-03-1957
Deze persoon 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 bovengenoemde, zien wij ons genoodzaakt om betrokkene uit te schrijven uit de BRP als ‘vertrokken: 
Land Onbekend’. Dit heeft tot gevolg dat de persoon niet meer als ingezetene van Nederland staat ingeschreven. Hierdoor kan het recht op overheids-
voorzieningen 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-0133 uitbreiden woning Oprijlaan 28, De Goorn
2020-HZ-0132 realiseren (verbouwen) van 7 appartementen Dorpsstraat 111 A t/m G, Obdam
2020-HZ-0127 strijdig in gebruik nemen van bijgebouw Het Hoog 23, Avenhorn
2020-HZ-0129 plaatsen beschoeiing Koggeweg 6, Zuidermeer
2020-HZ-0120 plaatsen schutting Citroengras 6, De Goorn
2020-HZ-0118 Renoveren van gevel en vervangen trappenhuis Vlet 1 t/m 35, Obdam
2020-HZ-0119 uitbreiden van woning Beatrixlaan 16, Avenhorn
2020-HZ-0128 bouwen houten aanbouw/schuur  Jaagweg 16, Avenhorn
2020-HZ-0131 bouwen stal met daarboven een kantine Slagterslaan 32, Berkhout
2020-HZ-0138 uitbouwen zijgevel Goudwinde 15, Avenhorn
2020-HZ-0142 vervangen raamkozijnen Oosteinde 50, Berkhout
2020-HZ-0147 bouwen woning Oosteinde 111, Berkhout
Deze aanvragen zijn ontvangen, er kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2020-HZ-0053 plaatsen carport Middeloo 26, Obdam
2019-HZ-0515 uitbreiden bestaande loods met overkapping Nijverheidsterrein 19, Ursem
2020-HZ-0065 plaatsen tijdelijke woonunit Dorpsstraat 207, Obdam
2019-HZ-0561 bouwen woning Verlaatsweg 57, Spierdijk
2020-HZ-0103 wijzigen van een compartiment Geveland 2, Obdam
2020-HZ-0078 bouwen wandelbruggetjes Grootweg/Slimtocht,Berkhout
2019-HZ-0336 plaatsen brug nabij Tuinderij 11, Ursem 
2020-HZ-0044 realiseren in-/uitrit Braken 18, Obdam
2020-HZ-0039 realiseren logiesverblijf in schuur Julianastraat 36, Avenhorn
2020-HZ-0049 plaatsen blokhut Dobber 25, Obdam
2020-HZ-0080 bouwen van een vlakke brug achter Julianastraat thv 26, Avenhorn
2020-HZ-0088 bouwen erker Bonkelaar 17, Avenhorn
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar 

Verleende evenementenvergunningen
De afgelopen periode zijn de volgende vergunningen verleend:
Datum evenement Activiteiten Locatie
5 april 2020 Run bike run Koggenland eo
27 april 2020 Koningsdag Ursem Ursem
27 april 2020 Koningsdag Obdam Obdam
24 mei 2020 Gran Fondo Amsterdam, recreatieve fietstocht Doortocht Koggenland
Deze vergunningen worden ingetrokken vanwege de aangescherpte maatregelen rondom het coronavirus.

Verleende collectevergunningen
De afgelopen periode zijn de volgende vergunningen verleend:
Periode collecte Vereniging Locatie
Week 16, 13 t/m 17 april 2020 St. Oranjecomité Obdam Obdam
In verband met het coronavirus zijn alle landelijke collectes van de Erkende Goede Doelen tot en met 16 mei opgeschort. 

Kennisgeving melding artikel 8.41 Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van de gemeente Koggenland maken ter uitvoering van de Wet milieubeheer bekend dat op grond van artikel 8.41 van 
deze wet de volgende melding is ontvangen:

Activiteitenbesluit milieubeheer
• Loonbedrijf Blankendaal BV, Spierdijkerweg 97 (1641LW) te Spierdijk, het wijzigen van de inrichting door het uitbreiden van de werkzaamheden.
• Eetcafé Les Deux Ponts, Slimdijk 2 (1631DB) te Oudendijk, het aanpassen van de gevel, alsmede een indelingswijziging binnen het gebouw.
• VOF Dijkshoorn-Paul, IJsselmeerdijk 15A (1634DM) te Scharwoude, het uitbreiden van het bedrijf door een tweede mestsilo te plaatsen; 
• J. Kunis Bloembollen, Geveland 2 (1713GD) te Obdam, het uitbreiden van het bedrijf met de bouw van een nieuwe schuurkas;
In genoemd Besluit zijn voorschriften gesteld waaraan de daaronder vallende bedrijven moeten voldoen. Deze voorschriften richten zich op de 
bescherming van het milieu. Wij controleren deze bedrijven periodiek op de naleving van deze voorschriften.
Informatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) telefoonnummer 088-102 1300.

Koggenland vroeger en nu
In een wereld die razendsnel verandert zijn het vooral de bouwwerken die 
herinneren aan vroeger. Neem bijvoorbeeld de voormalige smederij van  
Dirk Langereis aan de Bobeldijk. Langereis (te zien op de linker foto) was 
naast smid tevens loodgieter, elektricien en fietsenmaker.

Foto’s: www.ansichtkaartenberkhout.nl

Bobeldijk 95, Berkhout, ca. 1925 Bobeldijk 95, Berkhout, 2016
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Raadsvergaderingen
In verband met het coronavirus zijn de raadsvergaderingen tot nader order uitgesteld.

Welstand
De vergaderingen van de Welstandscommissie zijn tot nader order uitgesteld in verband 
met het coronavirus. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Michel Haakman 
van de afdeling Wonen & Ondernemen, telefoon (0229) 54 84 49.

Ondernemersspreekuur 
In verband met het coronavirus is het ondernemerspreekuur tot nader order uitgesteld.

Collecte 
In verband met het coronavirus zijn nationale collectes tot en met 16 mei opgeschort.

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
Wegens maatregelen rondom het coronavirus is het gemeentehuis vanaf 16 maart alleen 
geopend voor spoedzaken. Wilt u het gemeentehuis bezoeken? Neem dan eerst telefonisch 
contact op via (0229) 54 84 00. Veel diensten kunt u ook digitaal of telefonisch regelen,  
wij verzoeken u dat zoveel mogelijk te doen. Het gemeentehuis blijft bereikbaar  
via telefoon, mail en social media. Bedankt voor uw begrip.
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Fietsendiefstal is een grote bron 
van ergernis. Jaarlijks worden er 
in Nederland honderdduizenden 
fietsen gestolen. Ook in de gemeente 
Koggenland is het een structureel 
probleem. Daarom hebben politie en 
gemeentes een campagne gelanceerd 
onder de naam ‘FF vlot, 2de slot’.

In Koggenland is met name station Obdam 
een terugkerend doelwit van fietsendieven. 
Veel diefstallen kunnen worden voorkomen 
door fietsen beter op slot te zetten. Het komt 
voor dat een fiets(frame) niet met een tweede 
slot aan de ‘vaste wereld’ wordt vastgezet. 

Een fietsendief kan een slot binnen enkele 
seconden openen of een fiets optillen en 
inladen. Gemeente en politie adviseren daarom 
altijd gebruik te maken van een tweede slot. 
En het liefst verschillende soorten. Vaak zijn 
dieven gespecialiseerd in één slot, meerdere 
sloten schrikken af en werken vertragend.

Registreren
Het is raadzaam om een fiets te registreren. 
Slachtoffers van fietsendiefstal kunnen hiermee 
makkelijk aangifte doen. Voor diefstal van een 
fiets is een bezoek aan het politiebureau niet 
nodig. Dit kan telefonisch of via internet.

FF vlot, 2de slotOp zondag 8 maart is een Eco-
Floatland geplaatst in de vijver bij 
woonzorgcentrum Rozenstaete in 
De Goorn. De gemeente Koggenland 
heeft het drijvende eilandje cadeau 
gekregen van Nautilus Eco-Solutions 
uit Heiloo, in verband met het 
25-jarig bestaan van het bedrijf.

Het mini-eiland bestaat uit een kokosmat met 
waterplanten, die de biodiversiteit bevordert 
en de waterkwaliteit en visstand vergroot. In 
het voorjaar wordt het eilandje gegarandeerd 
een plaatje, aldus het bedrijf uit Heiloo, met 
prachtige fleurige beplanting.

Drijvend eilandje  
in De Goorn

Benthe Spil (8) uit Ursem is op haar 
skeelers naar verzorgingshuis De 
Rustenburcht gereden om tekeningen 
te brengen voor de bewoners.  
Ze heeft de tekeningen gemaakt na 
een oproep van de verzorgenden van 
de Rustenburcht.

Door de maatregelen rondom het coronavirus 
hebben veel ouderen weinig of geen 
persoonlijk contact met vrienden en familie. 
Met eenzaamheid tot gevolg. In hun oproep 
laten de verzorgenden weten dat een klein 
gebaar, zoals een kaartje of een tekening, de 
bewoners kan opfleuren.

“Ik vind het heel zielig dat niemand bij hen op 
bezoek mag,” zegt Benthe. “Ik hoop dat ze 
blij worden van mijn tekeningen.” Meerdere 
inwoners hebben tekeningen, kleurplaten en 
kaartjes gestuurd naar verzorgingshuizen in 
Koggenland. Op social media staan oproepen 
om het mooie voorbeeld van Benthe te 
volgen.

Tekeningen  
tegen eenzaamheid

Het Koggennieuws bestaat tijdelijk uit vier pagina’s in plaats van de gebruikelijke acht 
pagina’s. Adverteerders hebben zich teruggetrokken vanwege de coronacrisis. 
De vier pagina’s met advertenties komen daarom te vervallen.

Koggennieuws tijdelijk 
zonder advertenties


