
kunnen mensen ook terecht als zij willen 
helpen of meedenken, graag met 
vermelding van een telefoonnummer 
waarop zij goed bereikbaar zijn. Op de 
website www.koggenland.nl/oekraine 
plaatst de gemeente alle informatie over 
ontwikkelingen rondom de opvang van 
de vluchtelingen.
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Opvang Oekraïense vluchtelingen in Koggenland
Een voormalig kantoorpand in Scharwou-
de wordt heringericht voor de tijdelijke 
opvang van ongeveer 150 Oekraïense 
vluchtelingen. Naar verwachting kunnen 
de eerste vluchtelingen begin april 
worden verwelkomd in het pand. 

Alle gemeenten in Nederland dragen bij 
aan de tijdelijke opvang van Oekraïense 
vluchtelingen. De gemeenten in Noord-
Holland Noord hebben een eerste verde-
ling gemaakt voor deze opgave. Op 
grond van die verdeling vangt de 
gemeente Koggenland minimaal 120 
vluchtelingen op. Deze opvang is opge-
splitst in twee fasen. De eerste fase be-
treft de opvang van veertig personen. 
Inmiddels zijn er al zestig mensen opge-
vangen bij inwoners van Koggenland. 

Tijdelijke opvang Scharwoude
Voor de tweede fase wordt het voorma-
lige kantoorpand in Scharwoude inge-
richt voor de tijdelijke huisvesting van 
ongeveer 150 Oekraïense vluchtelingen. 
Dit pand staat momenteel leeg. De huidi-
ge eigenaar heeft het pand beschikbaar 
gesteld aan de gemeente om er geduren-
de één jaar vluchtelingen uit Oekraïne op 
te vangen. Als een langer verblijf nodig 
is, door de situatie in Oekraïne, zal de 
gemeente kijken of het gebruik van het 
gebouw kan worden verlengd, of er 
wordt tijdig een andere locatie ingericht. 
De eigenaar is van plan het gebouw op 

gen worden verwelkomd in het pand in 
Scharwoude. De vluchtelingen worden 
daarbij zo goed mogelijk begeleid door 
de gemeente, welzijnswerk, de kerken, 
Vluchtelingenwerk, vrijwilligers uit 
Scharwoude en de rest van de gemeente 
en tolken. Het is nog niet bekend of er 
direct 150 personen komen, of dat de 
vluchtelingen in kleinere aantallen 
komen.

Vragen over opvang
De gemeente heeft een centraal 
e-mailadres voor vragen over vluchtelin-
gen: oekraine@koggenland.nl. Hier 

termijn te verbouwen voor particuliere 
bewoning. Omdat de uitwerking van 
deze woningbouwplannen enige tijd 
vergt, kunnen in de tussenliggende peri-
ode vluchtelingen worden opgevangen 
in het pand.

De eigenaar van het pand is in samen-
werking met Stichting Belangengroep 
Scharwoude en de gemeente gestart met 
het geschikt maken van het gebouw voor 
de opvang van de vluchtelingen. De 
inrichting en aanpassingen zijn naar 
verwachting begin april afgerond. Vanaf 
dat moment kunnen de eerste vluchtelin-

Westendorp was aanwezig als ambassa-
deur van JOGG. Deze stichting werkt aan 
een leefomgeving waarin kinderen 
gezond kunnen opgroeien. De gemeente 
Koggenland hecht veel waarde aan de 
doelstellingen van JOGG en faciliteert 
activiteiten op scholen die een gezonde 
leefstijl stimuleren. Wethouder Win 
Bijman: “Gezondheid speelt niet alleen 
binnen de muren van het gezin. Het 
plaatsen van dit waterpunt ondersteun ik 
daarom van harte. Basisschool De Caegh 
draagt bij aan de gezondheid van kinde-
ren door water drinken te normaliseren. 
Dat is belangrijk, want water drinken is de 
basis van een gezonde leefstijl. Als alle 

Lekker 
in je lijf

partijen rondom het kind meedenken en 
meedoen, zorgen we dat gezond heel 
gewoon wordt.”

Scholen, gastouders en kinderdagverblij-
ven die aan de slag willen met de activitei-
ten van JOGG kunnen contact opnemen 

Op vrijdag 11 maart is het project 
‘Lekker in je lijf’ feestelijk van start 
gegaan in de gemeente Koggenland. 
Acteur en danser Juvat Westendorp was 
naar basisschool De Caegh in Obdam 
gekomen. Samen met wethouder Win 
Bijman opende hij een watertappunt op 
het schoolplein. Vervolgens bracht 
Westendorp de volledige school in 
beweging met een interactieve warming 
up en dansworkshop.

Inschrijving vluchtelingen
Vluchtelingen uit Oekraïne die 
(tijdelijk) in Nederland verblijven 
moeten zich inschrijven bij de 
gemeente. Na inschrijving kunnen 
zij gebruik maken van voorzienin-
gen zoals medische zorg en onder-
wijs. De inschrijving zorgt er ook 
voor dat de gemeente en andere 
instanties de juiste zorg en hulp 
kunnen aanbieden. Inschrijven kan 
alleen op afspraak. De gemeente 
vraagt gastgezinnen om de vluchte-
lingen hierbij te helpen. Een 
afspraak maken kan via telefoon-
nummer (0229) 54 84 00. De inschrij-
ving vindt plaats op het gemeente-
huis in De Goorn. Indien nodig zorgt 
de gemeente voor een tolk.

met Judith Gielens van de gemeente 
Koggenland via j.gielens@koggenland.nl.

JOGG-ambassadeur Juvat Westendorp (links) en wethouder Win Bijman bij de aftrap van het project ‘Lekker in je lijf’ bij basisschool 
De Caegh in Obdam.

Het voormalige kantoorpand in Scharwoude waarin vanaf april vluchtelingen uit Oekraïne 
zullen worden opgevangen.



Beste buren, mag het wat minder? 
“Naast ons zijn nieuwe buren komen wonen. Wij vonden het een mooi 
gebaar de nieuwe buren welkom te heten en namen het initiatief om kennis 
te maken. De kennismaking verliep zoals gehoopt en wij wensten onze 
buren een fijn nieuw thuis toe. Tijdens de eerste maand hoorden wij wel 
eens wat lawaai maar daarover maakten wij ons nog geen zorgen. Dit 
waren volgens ons klusgeluiden en dat begrepen wij prima. Toen we na 
twee maanden nog steeds geluidsoverlast ervoeren, werden de irritaties 
ergernissen. De piano werd te pas en te onpas bespeeld (niet eens mooi) en 
klonk flink door, het traplopen werd traprennen en steeds luider, deuren 
vielen hard dicht en het geschreeuw van de kinderen in de tuin was met 
deuren dicht nóg hoorbaar in onze woonkamer. Wij vonden dit geen 
gangbare leefgeluiden meer. Ons eens zo rustige burenleven was veranderd 
in onrust, herrie en ergernissen. We twijfelden hierover in gesprek te gaan 
met onze nieuwe buren omdat wij niet op een burenruzie zaten te wachten. 
Achteraf bezien hebben wij veel te lang gewacht met het gesprek met de 
buren aan te gaan. Toen de bom bijna barstte zijn wij op hoge poten naar 
de buren gegaan. Ondanks dat wij ons schappelijk wilden opstellen, 
kwamen wij boos en ongeduldig over. Onze buren reageerden defensief en 
er vielen woorden. De relatie was met één gesprek naar een dieptepunt 
afgedaald. Na een week zijn we teruggegaan naar onze buren. Gelukkig 
deden ze open. Wij boden onze excuses aan voor onze benadering en gaven 
nu op een rustige manier aan dat wij geluidsoverlast ervoeren, waardoor 
ons woonplezier was afgenomen. Op onze vraag of wij daarover in gesprek 
konden gaan, werd gelukkig positief gereageerd. Uiteindelijk hebben we 
samen afspraken gemaakt en kwamen we tot compromissen die voor 
beiden goed voelden. Dat kon alleen dankzij de positieve inzet van ons 
allebei. We beseffen ons dat wij te lang hebben gewacht met het delen van 
onze irritaties en we zijn blij dat we als buren de draad toch weer goed 
hebben kunnen oppakken!”

Wacht niet te lang
Geluidsoverlast is landelijk gezien de meest gehoorde burenklacht. In de 
gemeente Koggenland staan tuin gerelateerde klachten op nummer één. De 
Bemiddelingskamer adviseert u het gesprek met uw buren tijdig aan te 
gaan. Wacht liever niet totdat u erg geïrriteerd of boos bent geworden. 
Meer dan eens zijn de buren niet op de hoogte van het veroorzaken van de 
overlast en de impact daarvan op uw woongenot. 

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen

De officiële uitslag van de gemeente-
raadsverkiezingen in Koggenland is 
bekendgemaakt. De opkomst was met 
54,2 procent boven het landelijk gemid-
delde van 50,3 procent. Net als vier jaar 
geleden werd de VVD de grootste partij 
met zes zetels, gevolgd door CDA en GBK 
die beiden vijf zetels behaalden. Voor 
GBK betekent dit een winst van twee 
zetels.  PvdA/GroenLinks behaalde twee 
zetels en lokale nieuwkomer D66 één 
zetel. 

Vier kandidaten zijn met voorkeursstem-
men in de raad gekozen: 
- Tinda Kuijper (VVD)
- Peter Bakker (VVD)
- Rens Kramer (GBK) 
- Bart Klaver (CDA). 

De officiële uitslag van de gemeente-
raadsverkiezingen in Koggenland is 
gepubliceerd op 
www.koggenland.nl/verkiezingen. 

Heel Koggenland schoon

Op zaterdag 19 maart waren ze overal in Koggenland te zien: groepen mensen 
die zwerfafval raapten. De gemeente had de inwoners van Koggenland opge-
roepen hun eigen buurten schoon te maken, in het kader van de actie ‘Heel 
Koggenland Schoon’. Daar werd massaal gehoor aan gegeven. Onder andere 
door Hengelsportvereniging Obdam, die de ringvaart van Opmeer tot aan Ob-
dam schoonmaakte en daarbij zelfs een tuinstoel opviste (zie foto).

Op maandag 14 maart hebben 
wethouder Win Bijman en Rosa 
Steltenpool van Groen Kinderopvang de 
eerste Koggenlandse Sport&Spel BSO 
officieel geopend, bij Victoria-O in 
Obdam. Met de Sport&Spel BSO wil 
Groen Kinderopvang een positieve 
bijdrage leveren aan de lichamelijke 
ontwikkeling van kinderen. De Obdamse 

Opening Sport en Spel BSO
kinderopvang zocht de samenwerking 
met Victoria-O en maakt gebruik van de 
buitenvelden van de voetbalvereniging. 
“De gemeente Koggenland ondersteunt 
dit initiatief van harte,” zei wethouder 
Bijman bij de opening. “We zijn dan ook 
blij dat we mee konden denken om het 
faciliteren van de sportvelden mogelijk te 
maken.”

Rosa Steltenpool van Groen Kinderopvang en wethouder Win Bijman tijdens de officiële 
opening van de Sport&Spel BSO in Obdam.

Hulp bij burenruzies

Onpartijdig
Buurtbemiddelaars zijn getrainde en 
ervaren vrijwilligers die ingeschakeld 
kunnen worden om te helpen bij het 
oplossen van problemen tussen 
buren. De bemiddelaars luisteren 
naar het verhaal van beide buren, 
geven geen oordeel en zijn 
onpartijdig. Onder begeleiding van 
de bemiddelaars kunnen de buren 
samen tot een oplossing komen. 
Bemiddeling of advies is volledig 
gratis voor inwoners uit de gemeente 
Koggenland. 

Bemiddeling nodig?
Neem dan contact op met 
Buurtbemiddeling Koggenland via 
info@debemiddelingskamer.nl of 

Inwoners van Koggenland die overlast van buren ervaren, kunnen de hulp inroepen 
van buurtbemiddelaars. Dat kan bijvoorbeeld bij tuinproblemen, geluidsoverlast, 
pesterijen of een verschil in dagindeling.

telefoonnummer (06) 39 40 66 97. De 
Bemiddelingskamer is landelijk erkend en 
gecertificeerd via het Centrum voor 
Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het 
CCV).

Lijsttrekkers Frans Kremers (D66), Karin Rietveld (PvdA/GroenLinks), Rosalien van Dolder 
(VVD), Marian van Kampen (GBK) en Rick Nooij (CDA) tijdens de verkiezingsavond in 
La Mère Anne in Oudendijk.
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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 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 de onderstaande persoon waarschijnlijk niet meer woonachtig is op het adres 
waar hij/zij in de BRP staat geregistreerd.

- E.M. Hrnková                             Geboren op 21 april 1999

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 overheidsvoorzieningen die afhankelijk zijn van de inschrijving in Nederland, 
zoals uitkeringen, kinderbijslag, pensioen e.d. komen te vervallen.

Publicatie tot verkeersbesluit
Dat zij heeft besloten om tijdens de kermis De Goorn toestemming te verlenen om een 
deel van de Pastoor Lemeerstraat en de Pieter Grootstraat in De Goorn gesloten te 
verklaren voor het verkeer. Van 7 t/m 13 april 2022.

Dit besluit ligt ter inzage bij de afdeling Wonen en Ondernemen. 
Voor meer informatie over dit besluit verwijzen wij naar de website 
www.overuwbuurt.overheid.nl. 

Ontvangen aanvragen voor een omgevingsvergunning
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2022-000716 plaatsen schutting Fruittuin 10, De Goorn
2022-000771 plaatsen beschoeiing Noordermeer 11, Zuidermeer
2022-000770 plaatsen dakkapel Berkmeerdijk 22, Obdam
2022-000768 plaatsen dakkapel Tulpenhof 3, De Goorn
2022-000791 wijzigen van brandcompartimentering De Kolk 4, Ursem
2022-000786 bouwen woning Bronland 10, Spierdijk
2022-000782 bouwen dakkapel Kloet 81, Obdam
2022-000807 verbouw en uitbreiden woning Oosteinde 11, Berkhout
2022-000806 plaatsen tijdelijke woonunit Oosteinde 133, Berkhout
2022-000796 bouwen veranda met berging Crocusstraat 1, Obdam
2022-000794 aanleggen uitrit Singel 1, De Goorn
2022-000812 realiseren tijdelijk woonverblijf Ommeland 9, Spierdijk

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

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2022-000576 uitbreiden woning Verlaatsweg 67, Spierdijk 
2022-000239 realiseren generatiewoning Kerkweg 19, Hensbroek 
2022-000269 vervangen van bestaande  De Veenhoop 13, Berkhout
 walbeschoeiing voor damwand      
2022-000238 bouwen schermhal De Leet 35, Ursem
2022-000768 plaatsen dakkapel Tulpenhof 3,  De Goorn 
2022-000684 plaatsen dubbele dakkapel Dokter Bloemstraat 4 en 6, 
  Spierdijk
2022-000622 plaatsen nieuwe schutting Ariëns 39, Avenhorn 
2022-000696 plaatsen dakkapel Laan van Meerweijde 42, Obdam
2022-000659 plaatsen aanbouw Het Veer 51, Avenhorn 
2022-000703 wijzigen voorgevel Dwingel 3, De Goorn 
2022-000594 wijzigen voorgevel Noord-Spierdijkerweg 136,
  Spierdijk 

2022-000593 tijdelijk plaatsen stacaravan Noord-Spierdijkerweg 136,
  Spierdijk 
2022-000356 bouwen van een fietsenschuur  Middeloo 4, Obdam
 en carport

Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Verleende omgevingsvergunningen van rechtswege
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2021-001497 uitvoeren van werkzaamheden voor Dorpsstraat 39, Obdam 
 een bodemsanering
2021-001869 bouwen van een veranda Middeloo 24, Obdam

Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Verleende evenementenvergunningen
De afgelopen periode zijn de volgende vergunningen verleend:
Datum evenement Activiteiten Locatie
8 t/m 11 april  Lunapark Kermis de Goorn De Goorn 
24 april 2022 Dagje bij de Boer Dag Noord-Spierdijkerweg 179
   Spierdijk
27 en 28 april 2022 Plantenmarkt voor Gambia  West 2 in Avenhorn.
14 mei  Pleinfeest Spierdijk  Tegenover Spierdijkerweg 91 

Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Verleende collectevergunningen
De afgelopen periode zijn de volgende vergunningen verleend:

Week collecte (datum) Vereniging/ stichting Locatie
19 april 2022  Stichting Oranje feesten Avenhorn/De Goorn

Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Op 7 maart heeft wethouder Jan Houten-
bos, namens het Woningbedrijf Koggen-
land, de medewerkers en onderaannemers 
op de bouw getrakteerd op gebak vanwege 
het bereiken van het hoogste punt van het 
nieuwe appartementencomplex in de wijk 
Buitenplaats De Goorn. Het gebouw bestaat 
uit elf huurappartementen en is een waar-

devolle toevoeging voor het woningbestand 
van Woningbedrijf Koggenland. De huur-
woningen krijgen allemaal twee slaapka-
mers, een woonkamer met open keuken, 
badkamer en balkon. Inschrijven kan vanaf 
april via www.woonmatchwestfriesland.nl. 
De oplevering staat gepland voor de zomer 
van dit jaar.

Info en Agenda
Raadsvergaderingen
De eerstvolgende raadsvergaderingen vinden plaats op 30 maart en 25 april 
2022. De vergaderingen zijn 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 april. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Michel Haakman van de 
afdeling Wonen & Ondernemen via (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.

Contact
Bezoekadres: Middenhof 2, De Goorn
E-Mail: info@koggenland.nl 
www.koggenland.nl 

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

Afspraak maken 
De gemeente Koggenland werkt alleen op afspraak, ook voor het loket Burger-
zaken. 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 – 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

Donderdag 09:00 - 19:00 uur
Vrijdag gesloten


