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Vaccineren in de regio
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Koggenland kort

Kinderkoggenfonds  

Tot 1 mei 2021 kunnen inwoners van 
Koggenland een aanvraag indienen 
voor een cadeaukaart van het Kinder-
koggenfonds. Met het Kinderkoggen-
fonds ondersteunt de gemeente kin-
deren die opgroeien in gezinnen met 
een laag inkomen. Naast de cadeau-
kaarten verstrekt de gemeente maat-
werkbijdragen. Hiermee kunnen kin-
deren bijvoorbeeld lid worden van 
een sportclub, een partijtje geven of 
een schoolreisje bekostigen. Ga voor 
de aanvraagformulieren en meer in-
formatie naar www.koggenland.nl/
kinderkoggenfonds. Neem voor ver-
dere vragen contact op met het Zorg-
team via zorgteam@koggenland.nl of 
(0229) 54 83 70.

Op donderdag 1 april is ijsbaancomplex 
De Westfries in Hoorn in gebruik geno-
men als vaccinatielocatie van GGD 
Hollands Noorden. Het is de grootste 
priklocatie in Noord-Holland Noord. De 
Koggenlandse wethouder Win Bijman is 
verheugd. “Het is fijn dat onze inwoners 
vlakbij Koggenland terecht kunnen voor 
de coronavaccinatie. Dat maakt het 
vaccineren laagdrempelig.” 

Greet Klaver (76) uit Ursem kon op 1 april 
al direct terecht bij de nieuwe priklocatie 
in Hoorn. “Het inplannen van de af-
spraak ging heel snel. Toen ik een uitno-
diging had ontvangen heb ik meteen een 
afspraak gemaakt via de computer. Met 
mijn DigiD-code was dat binnen vijf mi-
nuten geregeld.” Mevrouw Klaver was 
blij dat ze de uitnodiging ontving. In 
haar woonplaats ziet ze het aantal be-
smettingen snel toenemen. “Hier in Ur-
sem zijn hele gezinnen besmet geraakt 
met het virus. Ik wilde graag gevacci-
neerd worden. Er moet een einde komen 
aan de pandemie, vaccineren is volgens 
mij de oplossing.”

Groepsimmuniteit
Als er voldoende vaccins zijn kunnen in 
het ijsbaancomplex elke dag 4.500 men-
sen gevaccineerd worden. “Daarbij is de 
priklocatie zo ingericht dat ook de admi-
nistratie snel kan worden afgerond,” 
zegt wethouder Bijman. “Ik hoop dat er 
op korte termijn veel mensen worden ge-
vaccineerd, zodat de groepsimmuniteit 
snel toeneemt in de regio.”

Weinig vaccins
Hoe snel de inwoners van de regio wor-
den gevaccineerd hangt vooral af van het 
aantal beschikbare vaccins, zegt Harry 
Katstra van GGD Hollands Noorden. “We 
hebben voldoende capaciteit om in de 
gehele regio 11.000 mensen per dag te 
vaccineren. Helaas zijn er op dit moment 
nog te weinig vaccins. Maar als ik de ge-
luiden vanuit het kabinet hoor, komt 
daar de komende maanden verandering 
in.” Niet alleen medewerkers van de GGD 
maar ook huisartsen in de regio zijn druk 
aan het vaccineren. Op dit moment wor-
den inwoners tussen 60 en 65 jaar gevac-
cineerd door de huisartsen.

Hoge besmettingscijfers
Westfriesland heeft sinds half december 
te kampen met een opvallend hoog aan-

tal coronabesmettingen, veel meer dan 
in de rest van Nederland. Op verzoek van 
GGD Hollands Noorden deed het RIVM 
onderzoek naar de mogelijke oorzaak 
hiervan. Het lijkt erop dat het hoge aan-
tal besmettingen komt door een vroeg-
tijdige aanwezigheid van de meer be-
smettelijke Britse variant in deze regio. 

Meer informatie
GGD Hollands Noorden is in januari ge-
start met het vaccineren van de verschil-
lende doelgroepen. Uitnodigingen voor 
de vaccinaties worden gestuurd met de 
post, via de huisarts of het RIVM. Deze 
uitnodiging ontvangen inwoners auto-
matisch, zij hoeven daar niets voor te 
doen. Meer informatie over het vaccine-
ren is te vinden op www.rijksoverheid.nl 
en www.ggdhn.nl.

Buiten 
zwemmen
Op woensdag 31 maart steeg het kwik in 
Obdam tot boven de 20 graden. Dat be-
tekende dat zwembad Buitenmeere 
openging voor recreatiezwemmen voor 
de jeugd. Aan animo geen gebrek, zegt 
bedrijfsleider George Doorgeest: “Er is 
goed gebruik van gemaakt. Die kinderen 
hebben een prachtige middag gehad.”  

Zwembad Buitenmeere in Obdam is sinds 
29 maart open, een maand eerder dan 
gebruikelijk. Bij mooi weer is het zwem-
bad op woensdagmiddag en in het week-
end geopend voor jeugd tot en met 26 
jaar. Zij kunnen dan recreatief zwemmen. 
Voor volwassenen is het zwembad van 
maandag tot en met vrijdag geopend 
voor banenzwemmen. Doorgeest: “Het 
water is verwarmd, dus voor het banen-
zwemmen gaan we elke dag open. Men-
sen met een abonnement kunnen zich in-
schrijven voor een van de twee tijdsloten. 
Het mooie is dat een abonnement nog 
de hele zomer geldig is. Vanwege de ver-

vroegde opening kan je er dit jaar een 
maand extra gebruik van maken.” 

Naast het recreatie- en banenzwemmen 
wordt het buitenzwembad op woensdag-
avond gebruikt voor trimzwemmen. De 
trimgroep zwemt normaliter in het Kog-

afvalbrengstation 
Hoorn is ook ‘s avonds 
en op zondag open!
 
op maandag t/m vrijdag van 17 - 21 uur 
en zondag van 12 - 17 uur zijn er geen 
medewerkers aanwezig. Je kunt dan 
alleen puin, grond, bomen, planten en 
struiken inleveren.

Adres: Factorij 29a, Zwaag.

hvcgroep.nl

Aangepaste 
openingstijden 
rond de feestdagen    

De komende weken is het gemeente-
huis gesloten op:
- Dinsdag 27 april, Koningsdag
- Woensdag 5 mei, Bevrijdingsdag
- Donderdag 13 mei, Hemelvaartsdag
- Vrijdag 14 mei
- Maandag 24 mei, Pinksteren

genbad in De Goorn. Vanwege de coro-
namaatregelen is dit binnenzwembad 
momenteel gesloten. 

Kijk voor meer informatie en een actueel 
programma van de activiteiten op 
www.zwembadbuitenmeere.nl.



Puberen in coronatijd
Op 20 april organiseert GGD Hollands 
Noorden de online bijeenkomst ‘Je pu-
ber in coronatijd. Wat kun je doen?’  
Tijdens deze online bijeenkomst gaat 
Steven Pont (ontwikkelingspsycholoog 
en opvoedcoach) in op de invloed van de 
coronatijd op pubers.
  
Het leven van jongeren is anders in coro-
natijd. Ze missen school, sport en hun 
vrienden. De dingen die in deze levensfase 
belangrijk voor hen zijn, kunnen ze vaak 
niet doen. Dat kan ertoe leiden dat ou-
ders zich zorgen maken en met vragen zit-
ten. Tijdens de online bijeenkomst geeft 
Steven Pont antwoord op vragen zoals: 
Wat betekent deze tijd voor jongeren? 
Wat hebben jongeren nodig? Hoe kun je 
als ouder je kind ondersteunen? Maar 

ook: Welke gevolgen heeft deze tijd op de 
ontwikkeling van jongeren, nu en later?

Datum en aanmelden 
Datum:  Dinsdag 20 april 2021
Tijd:  20.00-21.15 uur  
Kosten:  Kosteloos

Trainer: Steven Pont, ontwikkelingspsy-
choloog, opvoedcoach en bekend van het 
tv-programma De Opvoeders
Aanmelden: Ouders kunnen zich aanmel-
den via de website 
www.ggdhn.nl/opvoeden-opgroeien.

Er is een maximum aan het aantal deelne-
mers, dus geïnteresseerden wordt geadvi-
seerd zich snel aan te melden. 

Senioren en Veiligheidsmaand
Op 1 april is de Senioren en Veiligheids-
maand gestart, een initiatief van het mi-
nisterie van Justitie en Veiligheid, in sa-
menwerking met meerdere partijen. Ook 
de gemeente Koggenland besteedt deze 
maand extra aandacht aan verschillende 
vormen van criminaliteit waar ouderen 
mee te maken krijgen.

De Senioren en Veiligheidsmaand is een 
vervolg op de succesvolle campagne ‘Maak 
het oplichters niet te makkelijk’, die vorig 
jaar in september plaatsvond. Onderwer-
pen die aan bod komen zijn onder meer 
meekijken bij pinnen, babbeltrucs en hulp-
vraagfraude (via bijvoorbeeld WhatsApp). 
Catherine Keyl presenteert op 22 april een 
webinar (een talkshow op internet) over 
online veiligheid voor senioren. 
De webinar vindt plaats op 22 april en is 
gratis te bekijken op 
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl. 

Wethouder Van 
Dolder slaat 
eerste paal 
Laatste bouwfase 
Buitenplaats de Burgh in De 
Goorn officieel van start

Op dinsdag 23 maart is de laatste bouw-
fase van de woonwijk Buitenplaats De 
Burgh in De Goorn officieel gestart. Wet-
houder Rosalien van Dolder nam plaats in 
de heistelling om de eerste paal te slaan.

De wethouder kwam in alle vroegte naar 
de bouwplaats in De Goorn, samen met 
Peter Langeberg van Zeeman Vastgoed, 
Karin Zeeman van Zeeman Makelaars en 
Johan Wit van Aannemingsbedrijf Wit 
Wognum. Het is gebruikelijk dat ook toe-
komstige bewoners aanwezig zijn om de 
start van de bouw te vieren, maar vanwe-
ge de coronamaatregelen was dat niet 
mogelijk. Daarom namen de aanwezigen 
een videoboodschap op, die is verspreid 
onder de toekomstige bewoners.

In de video laat wethouder Van Dolder 
weten erg blij zijn met de bouw van de 
woningen voor het gemeentelijk woning-
bedrijf. “In deze laatste fase van dit prach-
tige project komen er 37 koopwoningen 
en 11 huurappartementen, een mooie mix 
van verschillende woningen, voor zowel 
jongeren, ouderen als voor gezinnen.”

Naar verwachting zijn de woningen in de 
zomer van 2022 klaar voor bewoning. De 
bouw van de wijk Buitenplaats de Burgh, 
die in totaal bestaat uit ongeveer 300 wo-
ningen, is dan volledig afgerond.

De Raad aan het woord

Johan Ursem

CDA Koggenland

j.ursem@raad-koggenland.nl

Jack Stroomer 
(VVD Koggenland)

In iedere editie van het Koggennieuws 
deelt een raadslid een persoonlijke vi-
sie of mening met de inwoners van de 
gemeente Koggenland. Deze stand-
punten of meningen komen niet nood-
zakelijkerwijs overeen met die van de 
gemeenteraad, het college of de amb-
telijke organisatie van de gemeente 
Koggenland.    

Welke kansen zijn er voor 
multifunctionele landbouw in 
Koggenland?

Is multifunctionele landbouw een kans 
voor de agrariërs in Koggenland? Veel 
agrariërs vragen zich af wat ze willen 
met hun bedrijf. Maar ook wat ze als 
ondernemer en als mens willen. Velen 
denken na over een alternatief voor of 
naast schaalvergroting. 
Naast agrarische productie kan men 
het bedrijf ook combineren met natuur 
of maatschappelijke diensten. Kinder-
opvang en zorgboerderijen zijn in Kog-
genland al bewezen goed functione-
rende economische dragers van diverse 
bedrijven.
Zorgboerderijen zorgen voor verschil-
lende cliëntgroepen voor een zinvolle 
en waardevolle invulling van de dag. 
Cliënten gedragen zich op zorgboerde-
rijen veel actiever en door de werk-
zaamheden bewegen zij ook veel meer 
en voornamelijk in de buitenlucht.
Ook de ontwikkeling van boerderijwin-
kels laat zien dat de multifunctionele 
landbouw er steeds meer toe doet. 
Boerderijwinkels hebben momenteel 
echt de wind mee, bestaande winkels 
vergroten hun omzet en ook het aantal 
boeren dat een winkel opent groeit. Ei-
genaren en starters van boerderijwin-
kels lopen tegen de grootte van de 
winkel aan en of ze al dan niet een bre-
der productenpakket mogen verkopen 
dan ze zelf telen op het agrarisch be-
drijf. 
Toerisme en recreatie is voor agrarische 
bedrijven ook een goed alternatief. Va-
kantie en recreatie bij de boer is rust-
gevend, groen, leuk en leerzaam; in 
het bijzonder voor gezinnen met kin-
deren. Steeds meer agrarische bedrij-
ven zetten in op maatschappelijke 
diensten. Ik sta achter het creëren van 
ruimtelijke mogelijkheden hiervoor, 
binnen het bestemmingsplan.
Uit onderzoek blijkt dat inwoners ach-
ter versoepeling van wet- en regelge-
ving staan om agrarische bedrijven 
meer ruimte te geven voor economi-
sche nevenactiviteiten.
Multifunctionele landbouw kan een 
belangrijke bijdrage leveren aan een vi-
taal platteland. 

Vragen over opvoeden
Mensen die nog meer vragen hebben over 
dit onderwerp kunnen een (online) af-
spraak maken met een opvoedadviseur. 
Dat kan door te bellen met GGD HN op 
telefoonnummer (088) 01 00 550. 
Mailen kan ook via 
positiefopvoeden@ggdhollandsnoorden.nl. 
Meer informatie over opvoeden is te vin-
den op de website: 
www.positiefopvoeden.nl en 
www.ggdhollandsnoorden.nl. Deze bij-
eenkomst wordt mede mogelijk gemaakt 
door de Westfriese gemeenten.

Online bijeenkomst beantwoordt vragen van ouders

Acteur Kees Hulst is ambassadeur van 

de Senioren en Veiligheidsmaand.

Drie tips om veiliger te internetten
1. Maak nooit zomaar geld over.
Wordt er gevraagd om geld? Denk eerst goed na of dat wel klopt. Twijfelt u? Als 
u gebeld wordt, hang dan op. Als u een e-mail of berichtje krijgt, verwijder het. 
Klik niet op de link. Krijgt u opeens een berichtje via WhatsApp met de vraag om 
geld? Bijvoorbeeld van uw kind of een vriend. Zorg dat u zeker weet dat het be-
richtje van uw (klein)kind of vriend(in) komt! Bijvoorbeeld door te bellen. Niet 
gebeld = geen geld.

2. Geef nooit uw inloggegevens af, zoals een wachtwoord of pincode.
Oplichters doen net of ze een bank, computerbedrijf, of gemeente zijn en vragen 
om uw inloggegevens, zoals uw wachtwoord of pincode. Geef niemand uw in-
loggegevens. Niet aan de telefoon, niet aan de deur, niet per e-mail, SMS of 
WhatsApp. Banken bellen u niet om te vragen naar rekeningnummers en inlog-
codes, of om ergens in te loggen. Computerbedrijven bellen u niet om u te ‘hel-
pen’ met een probleem op uw computer, door mee te kijken op uw scherm. Al-
leen oplichters doen dat.

3. Zorg dat uw basisbeveiliging op orde is:
- Gebruik verschillende, sterke wachtwoorden. Bijvoorbeeld een wachtzin:
een zin met 4 woorden van 4 letters is al erg sterk.
- Doe updates. Stel automatische updates in op uw computer, telefoon of tablet.
- Installeer een virusscanner.
- Maak regelmatig back-ups.
- Eerst checken, dan klikken. Klik nooit zomaar op een link.

Wilt u meer informatie?
Bel dan gratis de DigiHulplijn op (0800) 1508, op werkdagen bereikbaar tussen 
9.00 en 17.00 uur. Meer informatie is ook te vinden op 
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl.



Raadsvergaderingen
De eerstvolgende raadsvergadering is op 19 april 2021. De vergadering is online te 
volgen via raad.koggenland.nl.

Welstand
De komende (online) vergadering van de Welstandscommissie vindt plaats op 22 
april. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Michel Haakman van de 
afdeling Wonen & Ondernemen via telefoonnummer (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 online on-
dernemersspreekuur. U kunt zich hiervoor aanmelden via 
www.koggenland.nl/ondernemen.

Collecte      
18 t/m 24 april  Nationaal Fonds Kinderhulp
25 april t/m 15 mei Vrije periode

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. Telefonisch 24 uur per dag bereik-
baar, ook in het weekend. Een melding maken kan ook via www.koggenland.nl/
meldpunt. Voor het melden van een storingen aan huurwoningen van het 
Woningbedrijf kunt u terecht op www.woningbedrijfkoggenland.nl 

Storingen drukriolering   telefoon (0229) 54 34 34

HVC inzamelingen    telefoon (0800) 0700

Gemeentehuis Koggenland
Middenhof 2, 1648 JG De Goorn www.koggenland.nl
Postbus 21, 1633 ZG Avenhorn  www.twitter.com/koggenland
Telefoon (0229) 54 84 00   www.facebook.com/koggenland
E-Mail info@koggenland.nl 
 
Afspraak maken en telefonische bereikbaarheid
Wij werken alleen op afspraak, ook voor het loket Burgerzaken. 
Zo voorkomen we wachttijden en kunnen wij u beter helpen. Maak een afspraak 
via www.koggenland.nl/afspraak of bel (0229) 54 84 00. Een afspraak maken kan 
binnen onderstaande tijden:
Maandag   09:00 – 16:30 uur
Dinsdag  09:00 - 16:30 uur
Woensdag  09:00 - 16:30 uur
Donderdag  09:00 - 16:30 uur
Vrijdag  09:00 - 12:00 uur

Info en Agenda

Officiële publicaties 15 april 2021

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 per-
soon 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 geko-
men dat de onderstaande persoon waarschijnlijk niet meer woonachtig is op het adres 
waar hij/zij in de BRP staat geregistreerd.
- W.J.M. de Wit                 Geboren op 14 september 1974
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.

Ontvangen aanvragen voor een omgevingsvergunning
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2021-HZ-0179 bouwen opslagloods Oost-Mijzen 9, Avenhorn
2021-HZ-0180 uitbreiden bedrijfspanden aan voorzijde Braken 27 en 29, Obdam
2021-HZ-0181 verplaatsen oprit Waterland 3, Obdam
2021-HZ-0177 afwijken van gebruik Julianastraat 26, Avenhorn
2021-HZ-0182 realiseren B&B met wellness Wogmeerdijk 15, 
  Hensbroek
2021-HZ-0183 plaatsen dakkapel Zuidgouw 74, Ursem
2021-HZ-0186 vergroten woning achterzijde Zuid-Spierdijkerweg 33,
  De Goorn
2021-HZ-0187 bouwen schuur Tuinderij 11, Ursem
2021-HZ-0188 realiseren opbouw Pieter Koppesstraat 8, 
  Spierdijk
2021-HZ-0189 plaatsen dakkapel Dorpsweg 83, Oudendijk
2021-HZ-0190 brandveilig in gebruik nemen van   Dorpsstraat 177, Obdam
 kinderdag en buitenschoolse 
 opvang NextGen Kids     
2021-HZ-0192 bouwen van een stolpboerderij Kwakelweg 3, Hensbroek
2021-000055 gedeeltelijk slopen bebouwing en  Zuid-Spierdijkerweg 57,
 bouwen nieuwe woning Spierdijk
2021-000056 uitbreiden woning Kerkebuurt 230, Berkhout
2021-000059 bouwen schuur en overkapping Kerkweg 18, Obdam 
2021-000060 bouwen vlonder en schuur Bloementuin 5, De Goorn
2021-000061 bouwen van een schuur naast Grutto 31, Ursem
2021-000068 plaatsen trafostation Breeuwhamer 21, 
  De Goorn
2021-000070 bouwen schuurkas Wogmeer 52A, Hensbroek
2021-000071 huisvesten meerdere huishoudens West 26, Avenhorn
2021-000072 plaatsen schutting Geesterland 35, Ursem
2021-000073 realiseren generatiewoning Gemaalweg 6, Hensbroek
Deze aanvragen zijn ontvangen, er kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend.

Concept omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure)
Zaaknummer  Activiteiten Perceel
2020-HZ-0481 brandveilig in gebruik nemen van Noorderbrug 5, Obdam
 werknemersverblijf    

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2021-HZ-0103 vestigen van meerdere huishoudens De Goorn 59, De Goorn 
2020-HZ-0299 aanleggen van een beschoeiing Zuidertuin 2 t/m 12, Ursem
2021-HZ-0101 vervangen van bestaande aanbouw Het Hoog 23, Avenhorn
2021-HZ-0085 aanleggen dam met duiker en  Oost-Mijzen 4 (naast), 
 verwijderen dam Avenhorn
2020-HZ-0674 bouwen woning en aanleggen  Dorpsweg 12, Oudendijk
                             nieuwe inrit     

2021-HZ-0115 uitbreiden van achter en zijgevel  Ariëns 12, Avenhorn
                             van de woning     
2021-HZ-0132 plaatsen van een garage Gemaalweg 4, Hensbroek
2021-HZ-0109 plaatsen van een overkapping Nijverheidsterrein 19, 
  Ursem

Zaaknummer Activiteiten Perceel
2021-HZ-0138 plaatsen van een dakkapel  Plantersgraaf 6, De Goorn
2021-HZ-0122 aanbrengen van een brandwerende Noordermeer 10 A, 
      Zuidermeer
2020-HZ-0655 verbouwen van de bedrijfswoning Walingsdijk 18, Ursem 
2021-HZ-0113 vergroten van de schuur   Oliesloot 12, Berkhout  
2021-HZ-0129 bouwen van een dakopbouw op  Boterstraat 22, Obdam
                             voor- en achterdakvlak  
2021-HZ-0073 plaatsen van een veranda in de   Middeloo 2, Obdam
 voortuin        
2021-HZ-0128 plaatsen van een erfscheiding  Het Veer 80, Avenhorn
2021-HZ-0120 vergroten van de garage   Walingsdijk 71, Ursem
2021-HZ-0140 vervangen van het oorlogsmonument Kerkweg 19, Obdam
2021-HZ-0139 plaatsen  van een veranda  Schuitenmaker 22, 
      Berkhout
2021-HZ-0066 plaatsen van beschoeiing en vlonder West 1 L, Avenhorn
2021-HZ-0080 realiseren van een opbouw boven 
                             de garage en maken dakkapel  Zuidgouw 106, Ursem

Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Alternatief onderkomen 
voor vleermuizen
Medewerkers van de Buitendienst hebben vleermuizenkasten geplaatst in de 
buurt van de Jozefschool in De Goorn en basisscholen De Ieveling en Overhaal in 
Avenhorn.

De schoolgebouwen staan op de lijst om gesloopt te worden, nadat de scholen la-
ter dit jaar verhuizen naar kindcentrum De Droomgaard in Avenhorn. In de Jozef-
school verblijven op dit moment vleermuizen. Om de dieren tijdig een alternatief 
onderkomen te bieden heeft de gemeente in de omgeving vleermuizenkasten op-
gehangen. Van De Ieveling en Overhaal is niet zeker of hier ook vleermuizen ver-
blijven, maar uit voorzorg zijn ook hier enkele kasten opgehangen.


