
De Goorn samen met mountainbike-
vereniging MTB-Noordwest en de 
gemeente Koggenland. Ook het onder-
houd van de baan wordt verzorgd door 
de vrijwilligers van MTB-De Goorn en 
MTB-Noordwest, in samenwerking met 
de gemeente. Daarbij zullen zij de route 
mogelijk voorzien van upgrades. Het 
gebruik van het parcours is op eigen 
risico en het dragen van een helm is 
verplicht. 

Publiek weer welkom bij 
Dodenherdenking 4 mei  p. 2

Editie 8 13 april 2022

Koninklijke onderscheiding voor 
vier raadsleden p. 2

Mountainbikeparcours in De Goorn bijna klaar voor gebruik

Het doe-team MTB-De Goorn heeft een 
800 meter lang mountainbikeparcours 
gerealiseerd in het Dorpsbos in De Goorn. 
Het mountainbikeparcours is bijna klaar 
voor gebruik. Het is nog even wachten op 
de officiële keuring maar de verwachting 
is dat de baan snel open kan. 

Het parcours is zeer geschikt voor begin-
ners, maar ook voor mountainbikers die 
al enige ervaring hebben. Initiatiefnemer 

kinderen op deze manier hun fietsvaar-
digheden, zodat ze ook op de openbare 
weg meer controle hebben. En omdat de 
volwassen mountainbiker zich ook vaak 
nog een kind voelt, kan die zich natuur-
lijk ook prima uitleven op het parcours 
en werken aan zijn skills.’

Upgrades
Voor de totstandkoming van het 
parcours werkte het doe-team MTB-

Jan Bosman van het doe-team is enthou-
siast over het resultaat. ‘Het is een gave 
combinatie van verschillende obstakels, 
heuvels, kombochten en zelfs kleine 
beklimmingen met afdalingen. De baan 
is zeer geschikt voor kinderen. Zij zijn 
dan ook de voornaamste doelgroep. We 
willen hen motiveren en stimuleren om 
deze prachtige sport te beoefenen. Want 
zoals we weten: buiten spelen is gezond 
én superleuk! Daarbij verbeteren de 

Het jaar 1572 wordt gezien als het begin 
van de ‘geboorte’ van Nederland. 
Opstandelingen onder leiding van 
Willem van Oranje kregen toen vaste 
voet aan de grond, ook in Westfriesland. 
Zij keerden zich tegen het gezag van de 
Spaanse koning. Bij de herdenking wordt 
stilgestaan bij de historische betekenis, 
maar ook bij vier waarden die toen 
werden - maar ook nu nog worden - 
bevochten: vrijheid, verdraagzaamheid, 
verbondenheid en verscheidenheid.

Slag op de Zuiderzee
De gebeurtenissen in 1572-1573 waren 
voor veel inwoners in de regio ingrijpend. 
Ze kregen te maken met plunderende 
soldaten, hun kerken werden leegge-
haald, de economie kwam tot stilstand 
en mannen werden opgeroepen om ten 
strijde te trekken. Veel Westfriezen
vreesden voor hun leven en lieten huis 
en haard achter. In oktober 1573 viel een 
Spaansgezinde vloot de opstandelingen 
aan. Maar in de Slag op de Zuiderzee 
delfden de schepen van de Spaanse 
koning het onderspit. In naam van 

Westfriesland herdenkt Opstand 1572-1573

Oranje hielden de nieuwe machthebbers 
stand.

Reizende tentoonstelling en activiteiten
De komende twee jaar wordt de 
Opstand in Westfriesland op allerlei 
manieren herdacht. In april start een 

reizende tentoonstelling. Die is eerst te 
zien in de gemeentehuizen van Enkhuizen 
en Koggenland. Voor de tentoonstelling 
ontwikkelt Studio Louter zeven panelen 
met eigentijdse illustraties. Elke gemeen-
te heeft haar eigen paneel, gebaseerd 
op historische bronnen. Verder worden 

De burgemeesters van de zeven 
Westfriese gemeenten hebben op 
vrijdag 1 april het startsein gegeven 
voor de herdenking van de Nederlandse 
Opstand, die 450 jaar geleden begon. In 
april start een reizende tentoonstelling. 
Die is eerst te zien in de gemeentehuizen 
van Enkhuizen en Koggenland.

Koggenland kort

Aangepaste openingstijden 
rond de feestdagen  

De komende weken is het gemeente-
huis gesloten op:
- Vrijdag 15 april (Goede Vrijdag)
- Maandag 18 april (Pasen)
- Woensdag 27 april (Koningsdag)
- Donderdag 5 mei (Bevrijdingsdag)

lezingen en voorstellingen georganiseerd 
en komen er programma’s voor scholen. 
Over de Slag op de Zuiderzee is een thea-
tervoorstelling en een boek in 
voorbereiding. Een actueel overzicht van 
de activiteiten in de regio is te vinden op 
de website wfa.nl/opstand.

De zeven Westfriese burgemeesters bij panelen van de reizende tentoonstelling, met in het midden burgemeester Monique Bonsen van 
Koggenland.



Tijdens de raadsvergadering van 
29 maart zijn vier aftredende raadsleden 
van de gemeente Koggenland 
onderscheiden als lid in de Orde van 
Oranje-Nassau. Burgemeester Monique 
Bonsen reikte de koninklijke onderschei-
ding uit aan:

•  De heer Nico Bijman (CDA): 
 raadslid sinds 2010  
•  De heer Wout Fakkeldij (VVD): 
 raadslid sinds 2002 
•  Mevrouw Karin van der Gaast (GBK): 
 raadslid sinds 2010 (raadslid in 
 Koggenland sinds 2018)

•  Mevrouw Ria Sjerps-van Diepen (CDA):
  raadslid sinds 1995

De raadsleden ontvingen de onderschei-
ding omdat zij minimaal twaalf jaar als 
raadslid actief zijn geweest en na de 
verkiezingen niet opnieuw zitting zullen 
nemen in de gemeenteraad. Naast deze 
vier raadsleden namen nog zeven raads- 
leden, dan wel fractievertegenwoordi-
gers, afscheid van de gemeenteraad van 
Koggenland. Zij hebben uit handen van 
burgemeester Bonsen een afscheids-
cadeau overhandigd gekregen als dank 
voor hun inzet voor de gemeenteraad.

Vlnr: Karin van der Gaast, Wout Fakkeldij, Burgemeester Monique Bonsen, Ria Sjerps en 
Nico Bijman

Verkoop woningbouwlocatie in Berkhout

Herdenkingsbijeenkomsten in Koggenland

Obdam, Sint Victorkerk 
Start om 18.45 uur, met om 19.35 uur een stille tocht langs de monumenten in 
Obdam. Na 20:00 uur is er een informele samenkomst in Dorpshuis De Brink. 

Ursem, H. Bavokerk 
Start om 18.30 uur, met om 19.20 uur een stille tocht langs de drie monumenten 
in Ursem. Na de kranslegging om 20.00 uur op de G. Veldmanbrug is er een in-
formele samenkomst in de ontmoetingsruimte van de kerk met werkstukken 
ter expositie.

Berkhout, Berkhouter Kerk 
Start om 19.00 uur, met om 19.50 uur een kranslegging bij het monument voor 
de Kerk. Na 20.00 uur is er een informele samenkomst in de Berkhouter Kerk.

Spierdijk, Gedenkteken bij de Parochie Kerk Sint Georgius 
Start om 18.45 uur, met rond 19.55 een kranslegging bij het gedenkteken voor 
de kerk. Na de kranslegging is er een informele samenkomst in De Mantel.

Tijdens de herdenkingen in Obdam, Ursem en Berkhout zijn er kortdurende 
wegafzettingen, zodat aanwezigen veilig en in stilte langs de monumenten 
kunnen lopen. De gemeente vraagt begrip hiervoor.

Meer weten? 
Voor informatie over de herdenkingen, kunt u contact opnemen met 
Jeske Groot van het bestuurssecretariaat via telefoonnummer (0229) 54 83 95.

Burgemeester Monique Bonsen is dit jaar 
aanwezig bij de herdenking in Ursem, 
waar zij de aanwezigen toespreekt en 
een krans legt bij het oorlogsmonument 
bij de Gerard Veldmanbrug. 
Burgemeester Bonsen: ‘De oorlog in 
Oekraïne maakt op een afschuwelijke 
manier duidelijk hoe kwetsbaar onze 
vrijheid is. Daarom moeten we het 
belang van onze vrijheid en democratie 
blijven benadrukken. En de slachtoffers 
van oorlogen blijven herdenken. Ik hoop 
dit op 4 mei samen met de inwoners van 
Koggenland te kunnen doen.’

Wethouders Win Bijman en Rosalien van 
Dolder bezoeken respectievelijk de 
herdenkingsbijeenkomsten in Spierdijk 
en Berkhout. Plaatsvervangend 
voorzitter van de gemeenteraad Johan 
Ursem is aanwezig bij de herdenking in 
Berkhout. Ook zij zullen een toespraak 
houden en een krans leggen.

Vrijheid in verbondenheid
Het thema van de Nationale Herdenking 
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is dit jaar Vrijheid in verbondenheid. 
Daarmee verwijst het landelijke comité 
naar de oorlog in Oekraïne, zo is te lezen 
op de website van het comité: ‘Onze 
vrijheid is onlosmakelijk verbonden met 
de vrijheid van een ander’. In de aanloop 
naar 4 en 5 mei besteden de basisscholen 
in Koggenland aandacht aan het thema. 
Dat doen zij in samenwerking met de 
plaatselijke comités. De leerlingen maken 
tekeningen en andere kunstwerken 
rondom het thema, die worden 
geëxposeerd in de kerken in Berkhout en 
Ursem, De Brink in Obdam en De Mantel 
in Spierdijk.

Vlagprotocol 
Op 4 mei hangen de vlaggen in 
Nederland halfstok, als teken van eerbied 
en respect voor oorlogsslachtoffers. De 
gemeente Koggenland roept inwoners 
op om de vlag op 4 mei de gehele dag 
halfstok te hangen. Op 5 mei mag de 
vlag voluit wapperen.

De gemeente Koggenland doet eind april 
een woningbouwlocatie in de verkoop, 
voor de realisatie van 30 woningen. Het 
betreft het plan Lijsbeth Tijs fase 3 aan de 
Slimtocht in Berkhout. De locatie wordt 
verkocht via een meervoudig onderhand-
se aanbesteding.

Het plan bestaat uit 30 eengezins-
woningen, waarvan 24 koop- en 6 sociale 
huurwoningen en is in opdracht van de 
gemeente ontwikkeld tot en met de 
omgevingsvergunning. Deze is inmiddels 
onherroepelijk. De marktpartij die de 
aanbesteding wint brengt het plan, voor 
eigen rekening en risico, in de verkoop 
en realiseert het plan conform de 
omgevingsvergunning en gemeentelijke 
eisen. De toewijzing van de woningen 
aan de individuele kopers zal gaan 

conform de gemeentelijke 
verkoopprocedure. 

De gemeente Koggenland is op zoek 
naar marktpartijen die ervaring hebben 
met deze werkzaamheden en die 
financieel in staat zijn om dit plan te 
realiseren. De gemeente kan ter 
verificatie vragen om referentieprojecten 
en financiële bedrijfsgegevens. 

Op www.koggenland.nl is meer 
informatie te vinden over het plan, 
waaronder een verkavelingstekening. 
Partijen die geïnteresseerd zijn in deze 
meervoudig onderhandse aanbesteding 
kunnen zich tot en met 24 april 2022, 
uitsluitend per mail, melden bij Koen van 
het Hekke van de gemeente Koggenland 
via k.vanhethekke@koggenland.nl. 

Koninklijke onderscheiding 
voor vier raadsleden

Op 4 mei vindt op verschillende plaatsen in de gemeente de traditionele dodenherden-
kingsbijeenkomst plaats. Alle inwoners zijn daarbij van harte welkom. In Berkhout, 
Spierdijk, Obdam en Ursem organiseren de plaatselijke comités herdenkingsbijeenkom-
sten. De afgelopen twee jaar hebben de herdenkingen vanwege de coronamaatregelen 
in aangepaste vorm plaatsgevonden.

Officiële publicaties         13 april 2022 

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.
- A. Sagir                       Geboren op 30 januari 1989
- Z.A. Cöpel                    Geboren op 13 mei 2021

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
Dat zij heeft besloten om een laadpaal te plaatsen op de Slimtocht in Berkhout. Dit 
besluit is gepubliceerd op de website www.officielebekendmakingen.nl/
gemeenteblad

Ontvangen aanvragen voor een omgevingsvergunning
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2022-000833 verbreden huidige uitrit Schoffel 47, De Goorn
2022-000821 plaatsen dakkapel Wildbaan 36, De Goorn
2022-000870 vervangen dakkapel Baarsdorpermeer 28, Zuidermeer
2022-000916 plaatsen bootoverkapping Bobeldijk 56, Berkhout
2022-000915 realiseren inrit van Maurikstraat 4, Hensbroek 
2022-000914 plaatsen dakkapel Kanteel 58, De Goorn
2022-000904 wijzigen bedrijfshal Uitgang 4, Ursem  
2022-000895 bouwen schuur Jacob Bakkerstraat 14A, De Goorn
2022-000713 plaatsen overkapping Wieken 22, Avenhorn
2022-000919 bouwen woning Ruijtersstraat 1A, Ursem
2022-000903 bouwen 22 woningen Spierland 21-31 (oneven),
  Weijland 2-16 (even), 
  Bronland 1-15 (oneven), Spierdijk
Deze aanvragen zijn ontvangen, er kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend.

Concept omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure)
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2021-002028 uitbreiden kinderdagverblijf Wogmeer 2b, Hensbroek
 Koggepurkies (ter inzage 6-4 t/m 18-5)
Zienswijze: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2022-000438 plaatsen dakkapel Bobeldijk 21, Berkhout
2022-000327 aanleggen speelplaats Rustenburgerdijk 15 (achter),
  Ursem (ijsbaanterrein)   
2022-000697 wijzigen agrarische bestemming Noorddijkerweg 31, Ursem
 naar woonbestemming  
2022-000716 plaatsen schutting Fruittuin 10, De Goorn 
2022-000568 realiseren generatiewoning Westeinde 343, Berkhout
2021-000663 realiseren mountainbike route Dorpsbos, Avenhorn 
2022-000794 aanleggen uitrit Singel 1, De Goorn
2022-000476 plaatsen dam/duiker en realiseren  Grosthuizen 54, Avenhorn
 uitrit 
2022-000012 gedeeltelijk slopen stolpboerderij Grosthuizen 54A, Avenhorn 
2022-000500 plaatsen opbouw op bestaande  Grootweg 21, Berkhout
 garage 
2022-000821 plaatsen dakkapel Wildbaan 36, De Goorn
2022-000870 vervangen dakkapel Baarsdorpermeer 28, Zuidermeer 
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Verleende evenementenvergunningen
De afgelopen periode zijn de volgende vergunningen verleend:
Datum evenement Activiteiten Locatie
5 op 6 augustus Nacht van 100 van Leeghwater,  doorgang Koggenland
27 april Koningsdag Ursem plein bij De Batter 
27 april  Koningsdag Avenhorn Thv Koggenhal 
27 april Koningsdag Obdam Kerkweg/ BGM Dekkerstraat
4 mei Herdenking Kernen Berkhout, Spierdijk,   
   Ursem, Obdam 
7 t/m 9 mei  Lunapark kermis Berkhout de Berkenlaan en Dirk   
  Laanstraat.
14 t/m 16 mei  Lunapark kermis Spierdijk  Dokter Bloemstraat en   
  Oeverland.
28 augustus Kofferbakmarkt  Dorpsbos, Avenhorn 
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Verleende collectevergunningen
De afgelopen periode zijn de volgende vergunningen verleend:

Week collecte (datum) Vereniging/ stichting                      Locatie
Week 16 18 t/m 22 april Oranje Comité Obdam  Obdam 
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Huisnummers:
Burgemeester en Wethouders hebben besloten de volgende huisnummers vast te 
stellen:
D22.002069 18-3-2022  Kerkweg 19A, 1711 RR Hensbroek (woon- en
  industriefunctie)
D22.002819     01-4-2022  Westeinde 343A, Berkhout (woonfunctie)
D22.003004     01-4-2022  Wogmeer 2C, 1711 SP Hensbroek (bijeenkomstfunctie)
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

KENNISGEVING
Wabo, reguliere procedure, vergunning verleend
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en 
wethouders van de gemeente Koggenland bekend dat zij een vergunning ingevolge 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft verleend. Het betreft een 

Info en Agenda
Raadsvergaderingen
De eerstvolgende raadsvergadering vindt plaats op 25 april 2022. 
De vergadering is 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 20 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 

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

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

^

,

vergunning voor het graven van een nieuwe sloot en het oprichten van een drietal 
watergangen (inclusief duikers) op het voorland De Hulk, op de locatie kadastraal 
bekend onder 540 en 545, sectie AE, ten noorden van het gemaal Westerkogge tussen 
Hoorn en Scharwoude (module 3). De vergunning is onderdeel van het project 
Versterking Markermeerdijken.

Datum besluit: 30 maart 2022
Aanvrager: Unie van Marken V.O.F.
Zaaknummer: 10852352

Meer informatie over deze vergunning kunt u vinden op loket.odnzkg.nl onder 
bekendmakingen. Heeft u een vraag over deze procedure, dan kunt u gebruik maken 
van het contactformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.

Bezwaar
Als u belanghebbende bent bij het besluit, kunt u binnen zes weken na de dag van 
bekendmaking daarvan een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders 
van de gemeente Koggenland, Middenhof 2, 1648 JG De Goorn. Vermeld in uw 
bezwaarschrift altijd de datum, uw naam, adres, handtekening en de reden(en) 
waarom u bezwaar maakt. Stuur ook een kopie van dit besluit mee en vermeld het 
referentienummer/kenmerk van dit besluit. Dient iemand anders namens u een 
bezwaarschrift in, stuur dan een machtiging mee. Verder verzoeken wij u om uw 
telefoonnummer in het bezwaarschrift te vermelden.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. In 
spoedgevallen kan tijdens de bezwaarschriftprocedure een voorlopige voorziening 
worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, 
Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Voor het behandelen van het 
verzoek worden griffiekosten in rekening gebracht. U kunt ook digitaal het 
verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Voor meer informatie over het instellen van beroep kunt u de brochure 'Bezwaar en 
beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden van de website www.
rijksoverheid.nl. Voor algemene informatie over procedures kunt u ook bellen met de 
rijksoverheid op telefoonnummer 1400 (lokaal tarief).

De bekendmaking van het besluit is gelijk aan de hierboven genoemde datum van het 
besluit.


