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Digitaal Alzheimer Café Westfriesland
Vanwege het coronavirus zijn de bijeen-
komsten van de Westfriese Alzheimer 
Cafés geannuleerd. Als alternatief voor 
deze bijeenkomsten organiseert Café 
Hoorn een online Alzheimer Café in 
de vorm van een video-opname. Deze 
is te zien op de website van Alzheimer 
Nederland, afdeling Westfriesland: 
alzheimer-nederland.nl/regios/
west-friesland.

Het onderwerp van de bijeenkomst is 
‘Vrijheid en veiligheid bij dementie’: 
Hoe kan ik zo lang mogelijk de regie 
houden? Hoe kan ik veilig wonen? 
Hoe houd ik mij staande tijdens de 
coronacrisis? De deskundige ergothe-
rapeute Marion van Oostenrijk wordt 
geïnterviewd door gespreksleider Jos 
Lankreijer.

Heeft u na het kijken van het interview 
vragen of opmerkingen? Mail deze 
dan voor 28 april naar Ellen Bos-Ruijer 
via e.ruijer@geriant.nl. Bij voldoende 
respons worden de vragen in een 
tweede video beantwoord.  
Daarover krijgt u dan later bericht.
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De eerste paal van het nieuw 
te bouwen Kindcentrum aan de 
Buitenroede in Avenhorn is geslagen. 
Op donderdag 9 april vond het 
officiële eerste-paal-moment plaats. 
De bouw van het Kindcentrum loopt 
door tot de zomer van 2021.

Het officiële moment vond plaats in een 
klein gezelschap. Namens de deelnemende 
scholen de Ieveling, de Jozefschool en de 
Overhaal waren Leo Wijker en Sjaak Beentjes 
aanwezig, Alien Alberts was er namens kinder-
opvang Berend Botje en wethouder Win 
Bijman vertegenwoordigde de gemeente 
Koggenland. 

“Ondanks de coronacrisis gaat de bouw van het 
Kindcentrum gelukkig door,” zei wethouder 
Bijman. “Wij zijn achter de schermen al een 
tijd bezig om met elkaar te bouwen aan dit 
Kindcentrum en daarmee aan de toekomst 

van de kinderen uit Avenhorn en De Goorn. 
Nu gaat de bouw echt beginnen. De heier is 
sneller dan verwacht, dus we beginnen meteen 
goed.”
Heibedrijf Vroom is op 6 april gestart met 

de heiwerkzaamheden. Het bedrijf werkt 
samen met bouwkundig aannemersbedrijf 
Hecon en installatiebureau Rutgers. Dit 
najaar starten ook de werkzaamheden aan 
de wegen rondom het Kindcentrum.

Terug naar school

Vanaf 11 mei kunnen basisschoolleerlingen in halve klassen naar school.

Het kabinet maakte op 21 april bekend dat basisscholen en kinderdagopvang na 
de meivakantie weer open gaan. Ook krijgen kinderen en jongeren meer ruimte 
om te sporten. De overige coronamaatregelen worden verlengd tot en met 19 
mei. Dat betekent onder meer dat er een verbod blijft op het uitvoeren van 
contactberoepen en het bezoeken van bewoners van verzorgingshuizen. Ook 
het verbod op evenementen wordt verlengd - tot 1 september.

“Ik ben blij dat de basisscholen en kinderdagver-
blijven weer open kunnen,” zegt burgemeester 
Jan Franx. “Dat ontlast veel ouders die nu een 
baan combineren met thuisonderwijs en de zorg 
voor hun kinderen. En ook voor de kinderen zelf 
is dit heel goed.” Wethouder Win Bijman deelt 
die mening en voegt eraan toe: “Het besluit 
om de scholen weer te openen wordt technisch 
goed onderbouwd. Kinderen vormen weinig 
risico bij de verspreiding van het coronavirus.” 
Wethouder Bijman zegt dat de scholen in de 
gemeente al bezig zijn met de voorbereidingen 
voor de heropening. Op 11 mei wordt gestart 
met het lesgeven aan halve klassen, zodat de 
kinderen ‘om en om’ naar school kunnen.

Creatief sporten
Ook op sportgebied worden de maatregelen 
versoepeld voor kinderen en jongeren. Kinderen 
tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding 
samen sporten en jongeren tussen de 13 en 

18 jaar mogen onder begeleiding sporten, 
met anderhalve meter afstand van elkaar. 
“Heerlijk dat ze weer samen kunnen sporten,” 
zegt wethouder Caroline van de Pol. “Ook 
met anderhalve meter afstand zijn er genoeg 
mogelijkheden. Ik denk dat sportverenigingen 
heel creatief zijn en manieren vinden om 
bijvoorbeeld de voetbaltraining weer te starten 
en andere sporten met wat aanpassingen te 
beoefenen.”

De verenigingen kunnen ondersteuning 
krijgen van de Koggenlandse Sportraad en 
de gemeente, waar nodig ook financieel. Van 
de Pol: “We gaan op zoek naar maatwerk-
oplossingen. We willen niet dat de vereni-
gingen omvallen.” Ook ondernemers kunnen 
rekenen op steun. “Veel ondernemers 
weten zich te redden, linksom of rechtsom. 
Met de supermarkten gaat het goed en de 
restaurants doen het redelijk met het afhalen. 

Aan bedrijven die het zwaar hebben kan 
de gemeente steun bieden. Denk dan aan 
advisering of uitstel of kwijtschelding van lokale 
lasten.”

Geen evenementen
De verlenging van het verbod op evenementen 
tot 1 september brengt veel teweeg in de 
gemeente. Vooral het verbod op kermissen 
valt zwaar onder veel inwoners. Daarom werd 
op 18 april in De Goorn een digitale kermis 
georganiseerd door Zaal Dolleburg en Eetcafé 
d’Ontmoeting. Franx: “Chapeau voor de 
vindingrijke organisatie en onze inwoners. Ik 
ben heel trots dat dat zo goed is gegaan.” 

Met name voor jongeren is het lastig de regels 
na te leven, zegt de burgemeester. Afgelopen 
weekend werden meerdere bekeuringen 
uitgeschreven aan jongeren voor overtreding 
van de coronaregels. Franx: “Ik snap dat 
sommige jongeren met hun ziel onder hun 
arm lopen, maar iedereen heeft een verant-
woordelijkheid. We moeten het samen doen. 
Bewoners van verpleeghuizen en mensen die 
in de zorg werken hebben het momenteel het 
zwaarst. Alleen als we samen volhouden kunnen 
we ervoor zorgen dat de regels verder worden 
versoepeld.”

Aangepaste openingstijden
Het gemeentehuis is gesloten op:
- Maandag 27 april, Koningsdag
- Maandag 4 mei
- Dinsdag 5 mei, Bevrijdingsdag

Bekijk de actuele openingstijden op 
koggenland.nl/contact.
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De gemeente Koggenland vindt het 
belangrijk dat inwoners zich prettig 
en veilig voelen in hun leefomgeving. 
Ervaart u geluidsoverlast, hinder 
door barbecues of vuurkorven, 
pesterijen, intimidatie, onenigheid 
over de tuin of andere burenirritaties? 
Buurtbemiddelaars kunnen helpen, ook 
tijdens de coronacrisis. 

Onpartijdig
Buurtbemiddelaars zijn getrainde en ervaren vrijwil-
ligers 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 
via info@debemiddelingskamer.nl. De Bemidde-
lingskamer is landelijk erkend en gecertificeerd 
via het Centrum voor Criminaliteitspreventie en 
Veiligheid (het CCV). Meer informatie vindt u op 
debemiddelingskamer.nl.

Burenconflict?
Schakel Buurtbemiddeling in

Thuisonderwijs in Koggenland
“Bij lekker weer maken de kinderen sommen met stoepkrijt”
Sinds de scholen op 16 maart verplicht hun deuren sloten, 
wordt in heel Nederland thuisonderwijs gegeven. Voor de 
ouders, die hun onderwijstaken veelal combineren met een 
baan, is dat geen makkelijke opgave. Toch lijkt het in de 
meeste gezinnen goed te gaan. Waar het minder goed gaat, 
biedt de gemeente hulp.

Ook voor de scholen was het een fikse omschakeling, van klassikale lessen 
naar online onderwijs. Toch gingen de scholen in de gemeente direct 
voortvarend van start. Zo werden bij de Avenhornse basisschool de Ieveling 
binnen enkele dagen lesprogramma’s opgesteld en laptops uitgeleend 
aan kinderen die thuis niet beschikten over een geschikte computer. De 
leerlingen uit de groepen 4 tot en met 8 kunnen hun opdrachten nu maken 
in een digitale werkomgeving. “We focussen vooral op rekenen en taal,” 
zegt Marjolein Schilder, directeur van de Ieveling. “Maar er is ook aandacht 
voor muziek. De leerkrachten maken zelf filmpjes waarin ze liedjes zingen, 
zodat de kinderen thuis mee kunnen doen.”

Digitale ontmoeting
De dag begint bij de Ieveling met een digitale ontmoeting tussen de 
leerlingen en de leraar. Schilder: “Iedere dag is een juf aanwezig tussen 10 
en 11. Het is geen verplichting dagelijks deel te nemen aan het gesprek, 
maar wij hopen alle leerlingen in ieder geval een keer per week te zien. Dat 
gaat tot nu toe heel goed.”

De familie Oudejans uit Hensbroek

Het kabinet heeft verschillende financiële 
regelingen in het leven geroepen voor werkgevers 
en zelfstandigen die getroffen zijn door de 
coronacrisis. Hiermee wil de overheid de banen en 
inkomens van zoveel mogelijk mensen veilig stellen 
en de vitaliteit van de economie ondersteunen. 

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige 
Ondernemers (Tozo)
Ondernemers en zzp’ers die door de coronacrisis financiële 
hulp nodig hebben, kunnen gebruik maken van de Tijdelijke 
Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo). 
Deze bijstand voor zelfstandigen kan worden aangevraagd 
bij WerkSaam Westfriesland. Kijk voor meer informatie op 
werksaamwf.nl.

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren 
(TOGS)
De TOGS is er voor ondernemers in sectoren die direct schade 
ondervinden door de kabinetsmaatregelen die zijn genomen 
om het coronavirus in te dammen. Ondernemers die aan de 
voorwaarden voldoen kunnen eenmalig een tegemoetkoming 
krijgen van 4.000 euro netto, waarmee ze vaste lasten kunnen 
betalen, zoals bijvoorbeeld de huur van een bedrijfspand. Kijk 
voor meer informatie op rvo.nl/tegemoetkomingcorona.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging 
Werkgelegenheid (NOW)  
Met de NOW-regeling wil de overheid voorkomen dat 
werknemers hun baan en inkomen kwijtraken door de corona-
crisis. Werkgevers die structureel omzetverlies hebben kunnen 
een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen. Het UWV voert 
de regeling uit. Kijk voor meer informatie op uwv.nl/now. 

Meer regelingen
Daarnaast zijn er diverse kredietfaciliteiten en is uitstel van 
betaling van de belastingen mogelijk. Kijk voor meer informatie 
over alle mogelijke regelingen op kvk.nl/corona.

Nu vrijwel iedereen thuis moet blijven is het 
extra belangrijk om voldoende te bewegen. Dat 
helpt om gezond, fit en vrolijk te blijven. Sporten 
bij verenigingen en clubs is niet toegestaan, 
maar ook thuis en op afstand van elkaar zijn 
er voldoende mogelijkheden. Sportcoördinator 
Kevin Vreeker van de gemeente Koggenland 
geeft een aantal tips.

“Als je van plan bent meer te gaan sporten is het belangrijk 
dat je haalbare en concrete doelen stelt. Spreek bijvoorbeeld 
met jezelf af hoe lang je iedere dag wilt sporten of hoeveel 
kilo je kwijt wilt raken. Activiteiten zoals (hard)lopen, fietsen 
en buitenspelen kunnen nog steeds doorgaan. Daarbij moet 
je je uiteraard houden aan de richtlijnen van het RIVM. Op 
internet zijn veel oefeningen te vinden om thuis te bewegen. 
Op YouTube staan bijvoorbeeld tutorials. Daarnaast zijn 
er trainingsapps beschikbaar, zoals 7 Minute Workout en 
Freeletics. Er staan hele trainingsschema’s op, vaak met 
een uitgebreide uitleg per oefening. Op Freeletics kun je 
aangeven hoe fit je al bent, en wat je wilt bereiken. Daarna 
geeft de app een aantal suggesties voor schema’s. Om mij 
heen zie ik ook leuke initiatieven ontstaan: het uitproberen 
van challenges, zoals wc-rollen stapelen in een handstand 
of een wc-rol hooghouden. Natuurlijk hoeft niet alles in het 
teken te staan van wc-rollen. Je kunt ook dansjes oefenen 
met behulp van YouTube of bowlen met een bal en tien 
plastic bekers. Er zijn genoeg manieren om in beweging te 
blijven. Mijn advies is: ga aan de bak en zorg dat je fit en 
gezond blijft.”

Fit blijven  
zonder sportschool

Financiële hulp voor 
zelfstandig ondernemers

Wanneer leerlingen van Koggenlandse basisscholen 
onvoldoende zichtbaar zijn, wordt contact 
opgenomen met de ouders of verzorgers. Zo kan 
worden vastgesteld hoe het gaat met de kinderen 
en of ze voldoende ondersteuning krijgen. Waar 
nodig biedt de gemeente hulp. “Wij coördineren 
de organisatie van de noodopvang,” zegt Maaike 
Bouwman, beleidsmedewerker Welzijn & Zorg bij 
gemeente Koggenland. “Als het niet goed gaat, 
beoordelen de casemanagers van ons Zorgteam 
samen met de ouders hoe de situatie kan worden 
opgelost. Als er sprake is van een onveilige situatie 
kan noodopvang een oplossing bieden.”

Noodopvang
Naast de leerlingen uit deze kwetsbare gezinnen 
maken ook kinderen van ouders met cruciale 
beroepen gebruik van noodopvang. Deze opvang 
wordt georganiseerd door de scholen en kinderdag-
verblijven, met hulp van de gemeente. “Het grote 
werk wordt gedaan door de scholen en kinder-
dagverblijven,” benadrukt Bouwman. “Zij leveren 
ontzettend goed werk, waar ik grote waardering 
voor heb.” Vanwege de zeer beperkte capaciteit 
wordt ouders die gebruik willen maken van de 
noodopvang verzocht eerst zelf te zoeken naar 
een oplossing. Het Zorgteam van de gemeente kan 
daarbij helpen.

Dat het combineren van werk en thuisonderwijs 
niet eenvoudig is weet ook Lianne Oudejans uit 
Hensbroek. Samen met haar man Casper, dochter Loïs 
(9) en zoon Micha (7) woont het gezin tijdelijk in een 
woonwagen van 34 vierkante meter, totdat de bouw 
van hun nieuwe woning over een paar maanden is 
afgerond. “We mogen niet klagen,” stelt Oudejans 
voorop. “We wonen momenteel in het buitengebied 
aan de Wogmeerdijk. Daar hebben we een grote 
tuin en kunnen we dus lekker naar buiten.” 

Maar het landelijk wonen heeft ook een keerzijde. 
“We hebben geen vast internet en werken beiden 
thuis, in een kleine ruimte. Voor internet hebben 
we een 4G-router, maar die kan je niet met vier 
mensen tegelijk gebruiken.” Toch levert het thuison-
derwijs geen zorgen op. De familie volgt de lesstof 
die de school aanbiedt zo goed mogelijk en als 
het een keer niet lukt is er geen man overboord, 
zegt Oudejans: “Ik wil niet alleen focussen op 
schoolwerk. Een cake bakken en klusjes in huis zijn 
ook leerzaam. Als het lekker weer is laten we de 
kinderen sommen maken met stoepkrijt.”

Meer inzicht
En het thuisonderwijs heeft ook voordelen, zegt 
Oudejans: “We krijgen veel meer inzicht in wat de 
kinderen doen op school. Ik zie waar ze goed in zijn 
en waar ze moeite mee hebben. Micha vindt het 
ontzettend leuk om moeilijke rekenopdrachten te 
maken, dat verraste mij.”

Op warme dagen is barbecuerook vaak de oorzaak 
van conflicten tussen buren.
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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 vertegenwoor-
digers (nog) beter leren kennen. In deze editie is Saskia 
Borgers van PvdA/GroenLinks aan het woord.

Wat was het mooiste moment in uw carrière als 
raadslid?
Ik vind het een groot goed dat ik de samenleving mag 
vertegenwoordigen. Dat is een dankbare rol. Mensen 
benaderen mij voor zaken waar ze dagelijks mee te 
maken krijgen: inwoners van Hensbroek die vragen 
hebben over de overlast die wordt veroorzaakt door 
de biovergister, Berkhouters die vinden dat er te hard 
wordt gereden op de Dorpsweg en willen weten wat 
de gemeente daaraan kan doen, mensen die klachten 
hebben over de wijze waarop de gemeente omgaat 
met de koop van het snippergroen, of André Kuipers 
die contact opnam omdat hij zich – net als onze fractie 
– verzette tegen de aanleg van de Oeverdijk, als 
versterking van de Markermeerdijk bij Scharwoude. Ik 
ben blij dat inwoners mij weten te vinden. Dat zorgt 
voor veel kleine mooie momenten. 

Het werk van een raadslid gaat niet alleen over rozen. 
Wanneer kon u door de grond zakken?
Toen ik hoorde dat Nuon een aanvraag had ingediend 
voor de aanleg van een grote zonneweide bij het 
mooie Oudendijk. Het college verraste ons  door 
die aanvraag ter goedkeuring aan de raad voor 
te leggen. Voor de zonneweide zou veel kostbare 
landbouwgrond moeten worden opgeofferd en 
de inwoners van Oudendijk waren niet voldoende 
betrokken bij het plan. Bovendien konden ze geen 
gebruik maken van de duurzame energie van Nuon. 
Wij vinden natuurlijk dat er stappen moeten worden 
genomen op het gebied van duurzaamheid, maar dat 
doen we met elkaar, in goede samenspraak. Ik ben 
erg blij dat wij met WK en VVD konden optrekken om 
deze zonneweide tegen te houden. 

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?
Twee dingen. Ik zou willen dat alle inwoners van 
Koggenland deel kunnen uitmaken van onze 
inclusieve samenleving, door zinvol werk of een 
dagbesteding. Ook de inwoners die in stille armoede 
leven, mensen met een beperking of afstand tot de 
arbeidsmarkt en jongeren die vroegtijdig gestopt zijn 
met school.
Daarnaast wil ik een versnelling in de duurzaamheids-
aanpak. Huizen isoleren en de woningen van het 
Woningbedrijf in één klap energieneutraal maken. 
Energiecoöperaties opzetten en duurzame energie 
opwekken, zodat we in Koggenland zelfvoorzienend 
zijn. Dat is mijn droom.

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 wil graag weten welke verborgen talenten er zijn, 
die we nog onbenut laten. Van inwoners en bedrijven. 
Bijvoorbeeld van innovatieve bedrijven die bij kunnen 
dragen aan duurzaamheid en de energietransitie.

Wat is uw favoriete plek in Koggenland en wat 
betekent deze plek voor u?
Achter onze stolpboerderij in Spierdijk, bij de 
Ringsloot. Daar hebben we  elf jaar geleden onze  
prachtige trouwfoto gemaakt. Het is een mooie 
romantische en historische plek, die in verbinding 
staat met de oude droogmakerkij in de Wogmeer. Ik 
vind het heerlijk om uit te kijken op de vaart en het 
wandelpad als ik aan de achterkant van ons huis een 
glaasje wijn drink.

Vraag van Corrie van Leijen-Spaansen:
Is het mogelijk/moeilijk om een politieke functie te 
vervullen naast een fulltime baan?
Het is puzzelen. Ik werk als recruiter en heb daarnaast 
meerdere nevenfuncties. Ik moet continu prioriteiten 
stellen. Dat is moeilijk, maar wel mogelijk. Ik hoop 
dat mensen met politieke ambities zich niet laten 
weerhouden door een baan. Ik ben raadslid omdat ik 
me verantwoordelijk voel om onze samenleving iedere 
dag een beetje beter te maken. Als raad moeten wij 
een afspiegeling zijn van de samenleving. Daarin 
vertegenwoordig ik het progressieve geluid vanuit de 
drie landelijke partijen: GroenLinks, PvdA en D’66.

In de volgende editie is Jack Stroomer aan het woord. 
Welke vraag wilt u aan hem voorleggen?
Jack heeft veel politieke ervaring, onder meer als 
wethouder in de Schermer. Wat ik hem wil vragen: 
Wat is het verschil tussen de gemeente waar je 
wethouder was en Koggenland?

Saskia Borgers (50) woont in Spierdijk, samen 
met haar man André (66) en hun rode kater en 
kippen. Ze werkt als recruiter voor overheids-
instanties en heeft daarnaast nevenfuncties als 
waterschapsbestuurder voor WaterNatuurlijk  
bij HHNK, als voorzitter van een onderwijs-
stichting en als voorzitter van de raad van 
commissarissen van een bedrijf voor mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt. In haar 
vrije tijd rijdt ze motor, loopt ze hard en houdt 
ze van koken voor vrienden.

Gemeenteraad in beeld
Saskia Borgers 

(PvdA/GroenLinks)

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.
- G.S.H. Molina Geboren 21-04-1980
- J.H. Karijoredjo Geboren 08-10-2007     
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 overheids-
voorzieningen 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 openbare laadpaal te plaatsen naast de Zuidgouw 13 in Ursem.
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
2020-HZ-0182 plaatsen woonunit West 32, Avenhorn
2020-HZ-0184 plaatsen tijdelijke woonunit Kathoek 17, Avenhorn
2020-HZ-0185 plaatsen fiets-/voetgangersbrug naast De Goorn 4, De Goorn (’t Padje)
2020-HZ-0183 uitbreiden sportactiviteiten/parkeergelegenheid Dobber 5 a, Obdam
2020-HZ-0187 wijzigen gevelbekleding Het Hoog 17, Avenhorn
2020-HZ-0196 verbouwen woonhuis Hooge Werffe 2, Ursem
2020-HZ-0190 bouwen woning en aanleggen in-/uitrit Gouwstraat 3, Spierdijk
2020-HZ-0191 bouwen stolpboerderij Kwakelweg 3, Hensbroek
2020-HZ-0193 uitbreiden tankstation Kleine Wijzend 2, Berkhout
2020-HZ-0194 plaatsen reclamescherm Kleine Wijzend 2, Berkhout
2020-HZ-0197 bouwen veranda/overkapping Pastoor Lemeerstraat 19, De Goorn
2020-HZ-0198 plaatsen nieuw kozijn Koperwiek 21, Ursem
Deze aanvragen zijn ontvangen, er kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2020-HZ-0085 bouwen van woning Tuinderij 1, Ursem 
2020-HZ-0160 plaatsen tuinhuis (nr.55) Dobber 25, Obdam 
2019-HZ-0578 plaatsen dakopbouw Grosthuizen 59 B, Avenhorn 
2020-HZ-0019 bouwen hal Westeinde 310A, Berkhout
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar 

Ruimtelijke plannen
Onderstaande plannen zijn in procedure gegaan. Dit is gepubliceerd in het Gemeenteblad of de Staatscourant via www.overheid.nl of  
www.officielebekendmakingen.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.WPLG2 Baarsdorpermeer 4, Zuidermeer Wijziging bestemming  Ontwerp 20 april t/m 1 juni
Baarsdorpm4-on01  naar ‘Wonen Stolp’

Koggenland vroeger en nu
In 1902 kwam de hele buurt naar buiten zodra een fotograaf zich 
vertoonde. Ruim een eeuw later trekt een fotograaf in Grosthuizen 
aanzienlijk minder bekijks.

Foto’s: www.ansichtkaartenberkhout.nl

Grosthuizen, 1902 Grosthuizen, 2011
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Raadsvergaderingen
De eerstvolgende raadsvergadering is op 25 mei. 
Op 11 mei vergadert de agendacommissie over de vorm en inhoud van de vergadering.

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.

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

De Westfriese gemeenten werken 
aan een financieel steunplan voor 
zorgaanbieders. Door de corona-
maatregelen is het werk van veel 
zorgaanbieders een stuk lastiger 
geworden. De regiogemeenten 
bieden daarom financiële 
ondersteuning en ruimte om op een 
alternatieve en creatieve manier zorg 
te leveren. 

“Het is een uitzonderlijke tijd, die veel vraagt 
van zorgorganisaties en -professionals,” zegt 
de betrokken wethouder Win Bijman. “Dat 
vraagt om uitzonderlijke maatregelen. We 
moeten de zorgaanbieders financiële zekerheid 
en ruimte bieden waar dat nodig is, zodat 
kwetsbare mensen die zorg nodig hebben zo 
min mogelijk last ervaren. We moedigen de 
instellingen aan creatief te zijn en we zien dat 
zij hier al goed mee bezig zijn.”
 
Voorwaarde is dat de alternatieve manier 
van ondersteunen niet leidt tot een onveilige 
situatie voor zorgverlener of inwoner. Uit een 
eerste inventarisatie blijkt dat er onder meer 
zorg en psychische hulp wordt verleend met 
behulp van videogesprekken en door buiten op 

1,5 meter afstand van elkaar een wandeling te 
maken. 

Wel zorg nodig, maar twijfels over 
hulp vragen?
De gemeente roept inwoners op een zorgvraag 
niet uit te stellen. Bijman: “Juist in deze tijd 
zijn wij er voor inwoners die alleen thuis 
zitten en voor mensen die afhankelijk zijn van 
ondersteuning. Wij begrijpen dat het voor 
sommigen vreemd voelt om (fysieke) hulp te 
krijgen, maar laat ons en de zorgaanbieders 
dat probleem oplossen. Zij hebben de deskun-
digheid om te helpen, binnen de corona-
richtlijnen van het RIVM.”

Financiële steun  
voor zorgaanbieders

Ook alternatieve zorgvormen zoals  
online videogesprekken worden vergoed

Aangepaste 
Dodenherdenking  
en Lintjesregen

Dodenherdenking 2019 in Berkhout

Op 4 mei leggen de collegeleden een 
krans op zeven verschillende plekken 
in de gemeente Koggenland, ter 
nagedachtenis aan de slachtoffers 
van de Tweede Wereldoorlog en de 
slachtoffers van latere vredesmissies 
en oorlogssituaties. De geplande 
herdenkingsbijeenkomsten in 
Berkhout, Obdam, Spierdijk en 
Ursem gaan niet door vanwege het 
coronavirus. Ook de uitreiking van 
Koninklijke onderscheidingen vindt 
plaats in aangepaste vorm.

Het college vraagt inwoners om op 4 mei de 
vlag thuis halfstok te hangen om stil te staan 
bij de oorlogsslachtoffers. Op 5 mei kunnen de 
vlaggen worden uitgehangen, om de vrijheid 
uit te dragen en als eerbetoon aan hen die 
ons land 75 jaar geleden hebben bevrijd. 
Burgemeester Jan Franx spreekt de inwoners ’s 
avonds rond 19.00 uur toe via een filmpje dat 
op de website en de facebookpagina van de 
gemeente wordt gedeeld.

Videogesprek
Vijf Koggenlanders ontvangen op vrijdag 24 
april een Koninklijke onderscheiding. Vanwege 
de maatregelen rondom het coronavirus is een 
fysieke uitreiking van de lintjes niet mogelijk. 
Burgemeester Franx neemt op 24 april via een 
videogesprek contact op met de gedecoreerde 
Koggenlanders om hen te vertellen dat het 
Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om 

hen te benoemen in een ridderorde. Diezelfde 
dag maakt de gemeente via de website bekend 
wie de onderscheiding hebben ontvangen. 

Omdat de daadwerkelijke uitreiking van de 
versierselen op 24 april niet plaats kan vinden, 
zal er gezocht worden naar één landelijk 
moment waarop dat alsnog kan gebeuren, in 
het bijzijn van familie, vrienden en collega’s 
van de gedecoreerden. Wanneer dit zal zijn, 
is mede afhankelijk van het verloop van het 
coronavirus.

Meer huiselijk 
geweld door 
coronamaatregelen
Door de coronamaatregelen zitten 
gezinsleden vaker noodgedwongen 
samen thuis, waardoor het risico op 
spanningen en geweld toeneemt. 
Professionals waarschuwen voor 
een stijging van het aantal huiselijk 
geweldsincidenten. 

Trek aan de bel
De gemeente vraagt inwoners direct aan de 
bel te trekken als zij vermoedens hebben van 
huiselijk geweld. Hoe korter een situatie van 
huiselijk geweld duurt, des te minder kans er 
is op trauma’s. Als er snel wordt ingegrepen, 
is lichte ondersteuning vaak al voldoende om 
een gezin weer op het goede spoor te brengen. 
Ook slachtoffers van huiselijk geweld wordt 
gevraagd zo snel mogelijk hulp te zoeken.

Advies en hulp
Bel bij direct gevaar altijd 112. Heeft u 
vermoedens van huiselijk geweld? Neem 
dan contact op met Stichting Veilig Thuis 
op telefoonnummer 0800-2000. Hier kunt u 
ook terecht voor advies en hulp als het niet 

goed gaat in uw eigen gezin. Kijk voor meer 
informatie op ikvermoedhuiselijkgeweld.nl.

Tips om de crisis veilig door te komen
Dit is een hectische periode. Vooral voor gezinnen waarin er al spanningen en ruzies waren 
vóór de coronacrisis. Drie weken met elkaar in één huis, zonder school of sport om op adem 
te komen, is dan een opgave en kan enorme spanningen met zich mee brengen. Stiching 
Veilig Thuis adviseert:
 
• Accepteer dat we in een ongewone situatie zitten;
• Heb begrip voor het feit dat iedereen moet wennen aan deze situatie;
• Probeer zo veel mogelijk structuur te creëren;
• Geef uzelf de ruimte en geef ook uw kinderen ruimte voor zichzelf;
• En heel belangrijk: Laat de spanning niet tot onveilige situaties leiden. Zorg dat er   
 afspraken zijn bij wie u en/of uw kinderen terecht kunnen als het uit de hand loopt.
•  Tenslotte: deze periode gaat voorbij!


