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Aangepaste openingstijden  
rond de feestdagen
De komende weken vieren we op 
een gepaste manier de aanstaande 
feestdagen en op 4 mei herdenken 
we de doden. Het gemeentehuis is op 
onderstaande dagen gesloten.

- Vrijdag 10 april, Goede Vrijdag
- Maandag 13 april, Pasen
- Maandag 27 april, Koningsdag
- Maandag 4 mei, Dodenherdenking 
- Dinsdag 5 mei, Bevrijdingsdag
- Donderdag 21 mei, Hemelvaartsdag
- Vrijdag 22 mei
- Maandag 1 juni, Pinksteren

Afspraak maken
Wij werken op afspraak. Vanwege de 
coronamaatregelen kunt u momenteel 
alleen een afspraak maken als dit 
noodzakelijk en/of urgent is. Neemt 
u vooraf telefonisch contact op om 
te overleggen of een bezoek aan het 
gemeentehuis nodig is, of dat u op een 
andere manier geholpen kan worden. 
Samen komen wij eruit. Veel van onze 
diensten kunt u ook regelen via onze 
website of telefonisch.

Vrijwilliger schiet te hulp  
tijdens coronacrisis p.2

Corona.steffie.nl
Het coronavirus eenvoudig uitgelegd p.2
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Het Kabinet heeft besloten om de maatregelen rond het coronavirus te 
verlengen tot en met 28 april. Burgemeester Jan Franx roept inwoners en 
ondernemers nadrukkelijk op zich te houden aan de regels. “De meeste 
Koggenlanders gedragen zich voorbeeldig, maar er zijn ook inwoners die de 
regels niet naleven. We hebben genoeg gewaarschuwd; mensen die de regels 
nu nog overtreden, kunnen een bekeuring verwachten.”

Strengere handhaving corona-regels
Franx: “Blijf thuis, ook dit paasweekend”

Door de verlenging van de maatregelen blijven de scholen in ieder geval tot en met 28 april gesloten.

Met name jongeren blijven samenkomen op 
straat, zonder de verplichte anderhalve meter 
afstand te bewaren. Ook in de speeltuinen gaat 
het niet goed. Het is er vaak druk, met groepjes 
ouders en verzorgers die dicht bij elkaar staan. 
Burgemeester Franx zegt dat hij beseft dat het 
een zware tijd is. “De crisis is voor veel mensen 
erg belastend. De financiële onzekerheid, 
het thuis werken met lerende kinderen om je 
heen, de zorgen om familieleden die ziek of 
eenzaam zijn en niet bezocht kunnen worden. 

Toch doe ik een dringend beroep op u: hou 
vol, blijf zoveel mogelijk thuis, ook tijdens 
het paasweekend. Vermijd drukke plekken, 
zoals populaire wandelroutes en parken in 
Koggenland en het strand en bos buiten de 
gemeentegrenzen. Houd rekening met elkaar 
op straat, in de supermarkt en in speeltuinen. 
Onze handhavers hebben inwoners tot nog 
toe voornamelijk aangesproken, maar ze 
gaan vanaf nu boetes uitschrijven bij fout 
gedrag. Niet omdat we dit willen, maar omdat 

we dit nodig achten voor de veiligheid in 
Koggenland.”

In overeenstemming met het kabinets-
besluit blijven cafés, restaurants, kappers en 
sportscholen ook in Koggenland zeker tot en 
met 28 april gesloten. Scholieren en studenten 
blijven tot en met de meivakantie thuis. 
Naar de supermarkt of een rondje om blijft 
toegestaan, bij voorkeur alleen en verplicht 
op minimaal anderhalve meter afstand van 
anderen. Franx: “Denk om elkaar, alleen 
samen komen we deze crisis te boven. Let 
ook op de mensen om je heen, wellicht heeft 
iemand extra aandacht nodig. We kunnen 
elkaar nog altijd helpen, bijvoorbeeld met een 
videogesprek of door boodschappen te doen 
voor iemand die zelf niet de deur uit kan.”

Op 31 maart gingen burgemeester 
Jan Franx en wethouders Win Bijman 
en Caroline van de Pol op pad om 
de bewoners en medewerkers van 
verzorgingshuizen te verrassen met 
tablets. De maatregelen die zijn 
getroffen tegen het coronavirus 
hebben een enorme impact op 
de mensen in zorglocaties. “De 
tablets zorgen voor waardevolle 
geluksmomentjes.”

De maatregelen hebben vooral invloed op 
het sociale contact van bewoners: bezoek van 
familie, vrienden of vrijwilligers is momenteel 
niet mogelijk en er zijn geen gezamenlijke 
activiteiten. Voor de medewerkers van de 
zorglocaties hebben de maatregelen veel effect 
op de werkdruk en de manier van werken. 

Eenzaamheid verminderen
Het college van burgemeester en wethouders 
bewondert de liefdevolle en onvermoeibare 

inzet van de medewerkers. Om bewoners en 
medewerkers te helpen heeft het college in 
totaal zestien tablets geschonken aan de acht 
zorglocaties die gevestigd zijn in de gemeente. 
Met de tablets kunnen bewoners videobellen 
met familie, digitaal puzzelen, filmpjes op 
YouTube kijken, liedjes luisteren en spelletjes 
spelen. “We hopen met dit cadeau het gevoel 
van eenzaamheid onder de bewoners te 
verminderen,” zegt burgemeester Franx. 
“Met de tablets kunnen ze hun familie weer 
zien, ook al is het op beeld. We hebben veel 
waardering voor de tomeloze inzet van de 
zorgverleners en hopen dat het gebruik van de 
tablets ook bijdraagt aan hun werkplezier.”

Geluksmomentjes 
De tablets zijn gedoneerd na overleg met 
verpleegkundigen. De gemeente Koggenland 
had hen benaderd om te vragen wat de 
gemeente kan doen om deze periode enigszins 
te veraangenamen. Marieke Boots, verpleeg-
kundige bij De Rustenburcht, gaf aan dat de 

tablets bovenaan hun lijstje stonden: “Met 
katoengaren en puzzels zijn de bewoners 
ook blij, maar de tablets maken echt het 
verschil, doordat ze op beeld contact kunnen 
hebben met familie. Dat zijn de geluksmo-
mentjes die nu extra waardvol zijn.”
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Via het Zorgteam van de gemeente werd 
Judith Reuvers uit Avenhorn gevraagd of 
ze wekelijks boodschappen wilde doen 
voor twee dorpsgenoten. Ze twijfelde 
geen moment. “Ik vind het top als ik 
iemand kan helpen.”

Voor de twee dorpsgenoten is het momenteel niet 
mogelijk zelf naar de supermarkt te gaan. Vanwege 
gezondheidsklachten moeten zij koste wat het kost 
voorkomen dat ze met het coronavirus in aanraking 
komen. Ze benaderden de gemeente met de vraag 
mee te denken over een oplossing. Anita Bloem van 
het Zorgteam bedacht dat een vrijwilliger uitkomst 
zou kunnen bieden en nam contact op met Reuvers. 
Bloem: “Het was snel geregeld. Twee dagen na ons 
telefoontje had Judith al boodschappen voor hen 
gedaan.”

Zo dankbaar
“Ik vind het erg belangrijk om te helpen,” zegt 
Reuvers. “Vaak is het een kleine moeite en mensen 
zijn er ontzettend mee geholpen. De mensen voor 
wie ik boodschappen doe, zeggen iedere keer dat 
ze zo dankbaar zijn.” Buren moeten elkaar steunen, 
vindt Reuvers. “Je moet altijd een beroep kunnen 
doen op je omgeving. Hou je buren in de gaten; dat 
doe ik ook. Als ik iemand een tijd niet zie, doe ik een 
briefje in de bus om te vragen of alles goed gaat.”

Meerdere vrijwilligers
Het is niet voor alle inwoners vanzelfsprekend om 
buren te benaderen met een hulpvraag. Mensen 
die liever niet bij de buren aanbellen kunnen ook 
contact opnemen met het Zorgteam, zegt Bloem: 
“Wij denken graag mee en we hebben meerdere 
vrijwilligers die willen helpen.” 

Zorgteam
Het Zorgteam bestaat uit verschillende hulpverleners 
en medewerkers van de gemeente Koggenland die 
samenwerken in één team, zodat inwoners er met 
verschillende vragen terecht kunnen. Hierbij werkt 
het Zorgteam nauw samen met andere partijen 
in de buurt, zoals vrijwilligers en huisartsen. Het 
Zorgteam is te bereiken via (0229) 54 83 70 en 
zorgteam@koggenland.nl.

Vrijwilliger schiet te hulp 
tijdens coronacrisis

Op 23 maart maakte het kabinet bekend tot 1 juni alle 
evenementen in Nederland te verbieden. Het is een van 
de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Door 
het verbod worden in Koggenland meerdere evenementen 
afgelast, waaronder activiteiten in het kader van 75 jaar 
vrijheid en de kermissen in de verschillende dorpen. 

Enkele evenementen die plaats zouden vinden na 1 juni zijn door de verant-
woordelijke organisaties afgeblazen, omdat er te veel onzekerheid bestaat 
over het verloop van de coronacrisis. De jaarlijkse uitreiking van koninklijke 
onderscheidingen - in de volksmond ook de lintjesregen genoemd - gaat 
wel door, in aangepaste vorm. Burgemeester Jan Franx reikt de koninklijke 
onderscheidingen op 24 april digitaal uit in een videogesprek. De 

Afgelaste evenementen Datum
Kermis De Goorn 18 t/m 20 april
100 jaar Sluis Rustenburg 18/19 april
BCT Trophy 18/19 april
Plantenmarkt Gambia 26 + 27 april
Koningsdag Obdam 27 april
Koningsdag Avenhorn De Goorn 27 april
Kermis Berkhout 2 t/m 4 mei
Berkhouse (kermisborrel) 2 mei 
4 mei herdenkingen (Koggenland) 4 mei
Bevrijdingsfestival Ursem 5 mei
Activiteiten 75 jaar vrijheid (Koggenland) april en mei
Kermis Spierdijk 9 t/m 11 mei
Pleinfeest Spierdijk (kermisborrel) 9 mei
Goede Doelen Uitdaging 21 mei
Toneeluitvoeringen DVV 21 t/m 24 mei
Gran Fondo recreatieve fietstocht 24 mei
Kampeerontheffing 30 mei - 1 juni
Kermis Ursem 31 mei - 2 juni
Kermis tent Café Rode Leeuw 30 mei - 1 juni
Kermis tent Café Halfweg 30 mei - 1 juni
Viering boeddhistische tempel Oudendijk 31 mei 

 Na 1 juni
Wandelvierdaagse De Goorn
(op initiatief van organisatie)  Week van 2 juni
Berkmeerkermis (op initiatief van organisatie) 7 juni
VNG Jaarcongres 9 en 10 juni
Veteranendag 13 juni
Plus Wandel4daagse Alkmaar 
(op initiatief van de organisatie)  17 t/m 20 juni

Evenementen afgelast
“Gezondheid staat voorop”

Zelfstandig ondernemers en zzp’ers die financiële 
problemen hebben door de coronacrisis, kunnen een 
bijstand voor zelfstandigen aanvragen bij WerkSaam 
Westfriesland: de Tijdelijke Overbruggingsregeling 
Zelfstandige Ondernemers (Tozo). Het kabinet heeft de 
regels voor de Tozo versoepeld. 

WerkSaam Westfriesland verzoekt ondernemers en zzp’ers 
alleen gebruik te maken van de regeling als financiële hulp 
(als gevolg van de coronacrisis) direct noodzakelijk is. Ook 
wijst de organisatie op de mogelijkheid (tijdelijk) ander 
werk te verrichten. Dit levert vaak meer op dan de Tozo. 
Kijk voor meer informatie op www.werksaamwf.nl.

Financiële hulp 
voor zelfstandig 
ondernemers

onderscheidingen worden gegeven aan mensen die 
een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de 
samenleving. In een reactie zegt burgemeester Franx 
het afgelasten van de activiteiten te betreuren. 
“Ik weet hoeveel tijd en energie de organisatoren 
hebben gestoken in deze evenementen. En ook 
voor de bezoekers is het natuurlijk een grote teleur-
steling. Maar de gezondheid staat voorop, dus op 
dit moment is dit de enige juiste maatregel.” In het 
blok hiernaast vindt u een overzicht van de afgelaste 
evenementen. Het is nog niet bekend of er een 
mogelijkheid bestaat evenementen te verplaatsen 
naar een later moment.

Op 31 maart is de website corona.steffie.nl gestart. Op deze 
website legt uitleghulp Steffie moeilijke informatie over 
het coronavirus op een eenvoudige manier uit. De website 
is speciaal bedoeld voor mensen met een verstandelijke 
beperking.

De website is gemaakt in opdracht van de Rijksoverheid. Met de website 
wil de bekende webhulp Steffie voorzien in de groeiende vraag naar 
betrouwbare en begrijpelijke informatie voor kwetsbare doelgroepen, zoals 

Corona.steffie.nl
Het coronavirus eenvoudig uitgelegd

mensen met een licht verstandelijke beperking en 
laaggeletterden.

Steffie beantwoordt vragen als: Welke symptomen 
kan je verwachten als je het virus krijgt? Hoe zorg je 
ervoor dat jij zelf en anderen niet ziek worden? Ook 
komen onderwerpen als het wassen van je handen 
aan bod en het maken van een dagindeling.

De burgemeestersprocedure is opgeschort 
vanwege de coronacrisis. Dit heeft Arthur van 
Dijk, commissaris van de Koning in Noord-
Holland, meegedeeld aan de gemeenteraad van 
Koggenland. 

Veel van de maatregelen rond het coronavirus richten 
zich op het beperken van persoonlijk contact en bijeen-
komsten. In de procedure voor de benoeming van een 
nieuwe burgemeester is dit contact belangrijk om een goed 
beeld te kunnen vormen en een weloverwogen keuze te 
kunnen maken. De kandidaten blijven in portefeuille. Op 
dit moment is nog niet te voorzien wanneer de procedure 
zal worden hervat. Waarnemend burgemeester Jan Franx 
blijft in functie totdat de vacature is vervuld.

Burgemeesters- 
procedure 
opgeschort
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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 Corrie van Leijen-
Spaansen van Welzijn Koggenland aan het 
woord.

Wat was het mooiste moment in uw carrière als 
raadslid?
Het zijn er te veel om op te noemen, maar het 
moment dat zeker niet mag ontbreken is de 
gemeenteraadsverkiezingen van zes jaar geleden. 
Welzijn Koggenland deed mee als nieuwe partij 
en kreeg twee zetels. We kwamen direct in 
de coalitie, waar we in een warm bad terecht-
kwamen. Samen met de VVD en het CDA werken 
we aan een krachtiger Koggenland, voor en door 
inwoners. Dat is fantastisch. 

Het werk van een raadslid gaat niet alleen over 
rozen. Wanneer kon u door de grond zakken?
In de politiek moet je tegen een stootje kunnen. 
Ik vind het wel eens jammer als ik niet voldoende 
steun krijg voor een initiatief, maar uiteindelijk 
moet je daar overheen stappen en door naar het 
volgende punt. Teleurstellingen kunnen op de 
lange termijn ook goed uitpakken. Dertien jaar 
geleden heb ik me bijvoorbeeld ingezet voor de 
bouw van een kindcentrum in Avenhorn. Ik baalde 
dat daar destijds niet genoeg draagvlak voor was. 
Maar het kindcentrum dat nu wél gebouwd gaat 
worden, wordt nog veel mooier en beter dan wat 
we dertien jaar geleden voor mogelijk hielden. 

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 meer tijd en geld willen steken in de 
wensen en plannen van onze inwoners, zoals de 
ideeën die zijn voortgekomen uit de dorpsge-
sprekken. Inwoners raken nog meer betrokken 
bij hun omgeving als ze hun eigen plannen 
samen kunnen uitvoeren. Het creëert saamho-
righeid. Onze inwoners willen graag wonen in een 
landelijke en groene gemeente. Dat bleek uit de 
digitale enquête die onlangs is gehouden. Ik roep 
iedereen op om mee te denken over innovatieve 
ontwikkelingen voor een duurzaam en gezond 
Koggenland.
 
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? 
We denken dat alles maakbaar is en willen altijd 
méér feesten en nog vaker op vakantie. De 
coronacrisis brengt ons keihard terug naar de 
realiteit. De natuur zegt ‘stop’. Dit is een moment 
om na te denken over onze manier van leven. Ik 
ben benieuwd hoe we straks verder gaan. Ook 
op economisch gebied. De economie krijgt een 
gigantische dreun; hoe gaan we daar straks mee 
dealen?

Wat is uw favoriete plek in Koggenland en wat 
betekent deze plek voor u?
Thuis. Waar ik ook ben geweest, ik ben altijd blij 
als ik weer thuis kom. Ik heb niet de behoefte 
om continu op vakantie te gaan. Ik geniet zo van 
de omgeving: de lucht, de wolken, de natuur, de 
prachtige tulpenvelden en de agrariërs die hun 
grond bewerken. Ieder seizoen is geweldig.

Vraag van Rick Nooij:
Wie is/was uw grote politieke held of heldin en 
waarom?
Mijn grote held is Aletta Jacobs. Zij was de eerste 
vrouw die werd toegelaten tot een univer-
siteit en ze heeft zich ontzettend ingezet voor 
het vrouwenkiesrecht dat sinds 1919 een feit is. 
Aletta Jacobs is haar hele leven voor vrouwen 
opgekomen. Ik ben ook supertrots op Rianka te 
Winkel en Tinda Kuijper, de twee sterke vrouwen 
met wie ik de partij vorm.

In de volgende editie is Saskia Borgers aan 
het woord. Welke vraag wilt u aan haar 
voorleggen?
Is het mogelijk/moeilijk om een politieke functie te 
vervullen naast een fulltime baan?

Corrie van Leijen-Spaansen (“onze leeftijd 
hoeft er niet in”) woont samen met haar man 
Arie in De Goorn. Naast haar werk als raadslid 
werkt ze als vrijwilliger in de kerk en is ze 
mantelzorger. Ze houdt van wandelen, fietsen, 
zwemmen, puzzelen en creatief bezig zijn en ze 
geniet van haar gezin met drie kinderen en zes 
kleinkinderen.

Gemeenteraad in beeld
Corrie van Leijen-Spaansen

(Welzijn Koggenland)

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

Ontvangen aanvragen voor een omgevingsvergunning
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2020-HZ-0149 realiseren groepsaccommodatie Walingsdijk 4, Ursem
2020-HZ-0150 splitsen stolp Zuidermeerweg 35, Zuidermeer
2020-HZ-0153 wijzigen gevel Dorpsstraat 58, Obdam
2020-HZ-0154 vervangen beschoeiing Het Veer 76, Avenhorn
2020-HZ-0160 plaatsen tuinhuis (tuinnr. 55) Dobber 25, Obdam
2020-HZ-0161 realiseren afdak/ overkapping voorzijde  Hellemastraat 2, Obdam
 en zijkant huis  
2020-HZ-0159 bouwen woning Dorpsvaart 25, De Goorn
2020-HZ-0156 verbouwen woning Wogmeer 29, Hensbroek
2020-HZ-0157 vergroten woning Dorpstraat 132, Hensbroek
2020-HZ-0164 aanbouwen / ophogen dak achterzijde Huis Kathoek 17, Avenhorn
2020-HZ-0167 realiseren oprit Burg Straathoflaan 8, Hensbroek
2020-HZ-0168 plaatsen erfafscheiding Notengaard 7, De Goorn
2020-HZ-0169 bouwen 2-onder-1 kap boerderij Zuid-Spierdijkerweg 82 A, Spierdijk
2020-HZ-0170 bouwen overkapping Zesstedenweg 20, Scharwoude
2020-HZ-0173 vervangen schutting en schuur Het Veer 40, Avenhorn
2020-HZ-0174 vervangen schuur Ammerdorfferstraat 17, Ursem
2020-HZ-0176 plaatsen schuttingpanelen Middeloo 32, Obdam
2020-HZ-0175 realiseren fiets-/voetgangersbrug ’t Padje, De Goorn
2020-HZ-0177 bouwen bungalow Fruittuin 2, De Goorn
2020-HZ-0181 algeheel herstellen monumentaal pand Dorpsstraat 106, Obdam
2020-HZ-0178 realiseren B&B Walingsdijk 107, Ursem
Deze aanvragen zijn ontvangen, er kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2020-HZ-0101 bouwen loods Breeuwhamer 4, De Goorn
2019-HZ-0442 verbouwen woning Grosthuizen 96, Avenhorn
2020-HZ-0116 vervangen kozijn Zuid-Spierdijkerweg 42, De Goorn 
2020-HZ-0104 plaatsen dakkapel Tjalk 8, Obdam 
2020-HZ-0082 bouwen veranda Tulpenburgh 18, Obdam     
2020-HZ-0142 vervangen raamkozijn Oosteinde 50, Berkhout 
2020-HZ-0108 vernieuwen beplating buitenzijde sporthal Stationsweg 6, Obdam 
2020-HZ-0045 plaatsen dakkapel en Baarsdorpermeer 29, Zuidermeer
 vervangen rieten kap door dakpannen
2020-HZ-0138 uitbouwen zijgevel Goudwinde 15, Avenhorn 
2020-HZ-0129 plaatsen beschoeiing Koggeweg 6, Zuidermeer 
2020-HZ-0156 verbouwen woning Wogmeer 29, Hensbroek 
2020-HZ-0111 bouwen woning Dorpsvaart 13, De Goorn)
2020-HZ-0062 bouwen garage en wijzigen gebruik Dorpsstraat 207, Obdam 
 perceel voor wonen
2020-HZ-0079 bouwen woning/maken erfafscheiding Dorpsvaart 19, De Goorn 
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar 

Verleende omgevingsvergunningen (van rechtswege)
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2019-HZ-0554 plaatsen 2 bestaande woonarken Kerkweg 11A , Hensbroek
 met elk 4 trekkershutten   
2019-HZ-0539 bewonen van agrarische woning Dorpsstraat 261, Obdam 
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar 

Ontvangen verzoek tot het stellen van maatwerk met betrekking tot geluid, Noord-Spierdijkerweg 144, Spierdijk
Het college van burgemeester en wethouders van Koggenland maken bekend dat zij op 4 februari 2020 een verzoek om maatwerkvoorschriften met 
betrekking tot het onderwerp geluid hebben ontvangen. 

Locatie: Noord-Spierdijkerweg 144, Spierdijk (Automobielbedrijf Van Dam) 
Kenmerk: OD.304541

Tegen een verzoek om maatwerkvoorschriften staat geen bezwarenprocedure open.
Pas nadat een besluit op het verzoek is genomen kan een bezwaarschrift worden ingediend. Het besluit wordt op dezelfde wijze als dit verzoek bekend 
gemaakt.

Informatie over de aanvraag  
Wilt u meer informatie of de aanvraag inzien? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Regulering Leefomgeving van de Omgevingsdienst Noord-
Holland Noord, Dampten 2 in Hoorn, telefoonnummer: 088-1021300, o.v.v. zaaknummer OD.304541.

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

Naam/IMRO-nummer Adres / Plaats Omschrijving Status  Ter inzage 
NL.IMRO.1598.WPLG  Zuid-Spierdijkerweg 82b, Spierdijk  Wijziging bestemming  vastgesteld   3 april t/m 15 mei
ZuidSpierwg82b-va01  naar ‘Wonen Stolp’
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Sinds de coronacrisis worden 
schoonmaakdoekjes en papieren 
zakdoeken veelvuldig door de wc 
gespoeld. De gemeente en het 
Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier vragen inwoners 
alléén wc-papier in de wc te 
gooien. De doekjes zorgen voor 
verstoppingen, die leiden tot extra 
kosten.

Het afval bestaat voor ongeveer tachtig 
procent uit doekjes, maar ook tampons, 
condooms, frituurvet en etensresten worden 
geregeld door het toilet gespoeld. In het riool 
worden dit grote klonten die blijven hangen 
in de roosters van de zuiveringsinstallaties. Het 
kost veel tijd om dit afval te verwijderen en af 
te voeren naar de verbrandingsovens. 

In de afvalbak
Nu mensen meer thuis verblijven en meer 
reinigingsdoekjes gebruiken vanwege het 
coronavirus, verdwijnt nóg meer afval in 

de wc. Daarom het dringende verzoek van 
de gemeente en het Hoogheemraadschap: 
gooi hygiënedoekjes en ander afval in de 
afvalbak.

Rioolverstoppingen 
door doekjes

Ondanks de coronacrisis gaan de 
werkzaamheden van de gemeente 
gewoon door. Zo is de afdeling civiele 
techniek bezig met de voorbereiding 
voor het vervangen van vijf 
bruggen.

Drie bruggen in Avenhorn en twee bruggen 
in Obdam staan op de lijst om vervangen te 

worden. Op 26 maart werden er sonderingen 
uitgevoerd om de bodemgesteldheid in kaart 
te brengen. Met speciale apparatuur heeft 
het uitvoerende bedrijf de draagkracht van 
de bodem gemeten. Zo wordt vastgesteld aan 
welke eisen de fundering moet voldoen. Als 
alles volgens planning verloopt worden de 
bruggen komend najaar vervangen. 

Het werk gaat door
Vervanging bruggen Avenhorn en Obdam

   

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 openbare verlichting, wegen, trottoirs, openbaar groen, 
drank- en drugsoverlast en vandalisme. U kunt dit nummer ook bellen bij storingen aan 
huurwoningen van het Woningbedrijf. Telefonisch 24 uur per dag bereikbaar,  
ook in het weekend. Een melding maken kan ook 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 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, Twitter en Facebook. Dank voor uw begrip.
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Koggenland vroeger en nu
Ruim honderd jaar geleden werd Nederland getroffen door een watersnoodramp rond de 
Zuiderzee. In de nacht van 13 op 14 januari 1916 braken de dijken langs de Zuiderzee op 
tientallen plaatsen als gevolg van een stormvloed. De ravage was enorm: complete huizen vielen 
om en schepen leden schipbreuk. Het vormde de aanleiding voor de aanleg van de Afsluitdijk, 
die in 1932 werd voltooid. De Afsluitdijk splitste de Zuiderzee in twee afzonderlijke wateren: 
het IJsselmeer en de Waddenzee. Na de watersnoodramp van 1916 werd ook de Zuiderzeedijk 
bij Scharwoude versterkt.

Foto’s: www.ansichtkaartenberkhout.nl

Scharwoude, 1916

Scharwoude, 2015


