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Soccer Clinic Koggenland 
Met freestyle voetballer Soufiane Touzani

Op woensdag 5 mei vindt in Avenhorn de 
Soccer Clinic Koggenland plaats. Tijdens 
dit sportieve evenement worden kinde-
ren tussen de 7 en 12 jaar oud uitgedaagd 
door bekende topsporters, zoals freestyle 
voetbalpionier Touzani en olympisch 
sprinter Gregory Sedoc. 

Het evenement duurt van 10.00 tot 12.00 
uur op het terrein van Kwiek’78 in Aven-
horn. Naast Touzani en Sedoc zijn Simon 

Tahamata, Yuri Cornelisse en Every Jan-
zen aanwezig om clinics te geven. Soccer 
Clinic Koggenland wordt georganiseerd 
door de gemeente Koggenland, in sa-
menwerking met Hovocubo jeugdoplei-
ding en Sportraad Koggenland.

Meer activiteiten
Informatie over deze en andere activitei-
ten is te vinden op 
www.noordhollandactief.nl. 

Koggenland kort

Zonneweide Jaagweg 

Via raad.koggenland.nl is een infor-
matieavond terug te kijken over de 
zonneweide die de provincie wil ont-
wikkelen aan de Jaagweg. De ge-
meente heeft met de provincie afge-
sproken een aantal voorwaarden in 
een conceptovereenkomst vast te leg-
gen, bijvoorbeeld hoe groot de zon-
neweide mag worden en waar de op-
brengsten heengaan. De raad laat zich 
nu goed informeren, voordat in juni 
de besluitvorming over deze overeen-
komst volgt. 

Aangepaste 
openingstijden 
rond de feestdagen    

De komende weken is het gemeente-
huis gesloten op de volgende dagen:
- Woensdag 5 mei, Bevrijdingsdag
- Donderdag 13 mei, Hemelvaartsdag
- Vrijdag 14 mei
- Maandag 24 mei, Pinksteren

Burgemeester Bonsen: “Inwoners die zich 
vrijwillig inzetten voor de gemeenschap, 
zijn van onschatbare waarde. Juist nu is 
het zo belangrijk dat je op elkaar kunt 
bouwen en aandacht hebt voor elkaar. 
Dat maakt voor mensen, verenigingen en 
dorpen het verschil. De grote betrokken-
heid, inzet en toewijding die deze drie in-
woners al heel lang laten zien, maakt 
echt indruk op mij. Ik ben dan ook ver-
heugd dat ik de eer krijg hen hiervoor te 
bedanken door hen te onderscheiden 
met een Koninklijke Onderscheiding.”

Voor de heer De Boer was het mogen 
ontvangen van een Koninklijke Onder-
scheiding een grote verrassing. De heer 
De Boer: “Hier ben ik even stil van en dat 
gebeurt niet zomaar. Mijn vrijwilligers-

werk betaalt zich altijd uit in vrolijke ge-
zichten en leuke reacties voor de mensen 
voor wie ik dit doe. Dat ik deze onder-
scheiding mag ontvangen voelt wel heel 
bijzonder.”

De heer De Boer is 23 jaar voorzitter ge-
weest van de Oranjevereniging Ursem 
’46. Hij was altijd een zeer actieve be-
stuurder en met name aan de heer De 
Boer is het te danken dat de Oranjever-
eniging Ursem ’46 nog bestaat. Sinds 
2016 is hij voorzitter bij de Tennisclub Ur-
sem en heeft hij heeft een belangrijke 
bijdrage geleverd om de Tennisclub weer 
tot een bloeiende vereniging te maken. 
De heer De Boer is twee keer prins van 
de Carnavalsvereniging geweest, nog al-
tijd lid van de vereniging en ondersteunt 

het bestuur. Hij zet zich ook in voor aller-
lei andere vrijwilligersbezigheden. Zoals 
het verzorgen van gezellige middagen 
voor ouderen en spelletjes tijdens de bus-
reis met betrekking tot de uitwisseling 
tussen Ursem en Stierstadt (Duitsland). 

Ook de heer Vlaar had de onderscheiding 
niet zien aankomen, alhoewel: “Ik kreeg 
gisteren wel wat argwaan, toen ik van-
daag geen aardappels mocht zetten in de 
tuin. Voor mij is wat ik doe heel gewoon, 
maar deze waardering is heel mooi. Ik 
hoop alles nog lang te kunnen doen."

De heer Vlaar heeft al ruim 20 jaar zit-
ting in het bestuur van de Amateurstuin-
dersvereniging. Hij doet er alles aan om 
de vereniging optimaal te laten functio-
neren. Niets is hem te veel om alles in 
goede banen te leiden. Binnen amateur-
voetbal Victoria-O staat de heer Vlaar 
bekend als sportman in hart en nieren. 
Hij zet zich al sinds de jaren ‘70 in voor de 
vereniging. Voor de voetballende jeugd, 
is niets hem te veel. De heer Vlaar maakt 

ook al sinds 1980 deel uit van het bestuur 
van de Sporthal in Obdam en is daar nu 
beheerder van het gebouw.

De heer Otten was die maandag nietsver-
moedend thuis: “Ik ben compleet verrast, 
dit had ik totaal niet verwacht.” Hij voegt 
daar lachend aan toe: “Er beginnen me 
nu wel wat dingen te dagen. Ik voel me 
zeer vereerd.”

Burgemeester Bonsen dankte hem voor 
zijn enorme inzet voor de leefbaarheid 
van het dorp. Hij doet dat sinds 2000 als 
voorzitter van de parochieraad van de 
Parochie St. Georgius te Spierdijk en Zui-
dermeer. Hij is ook de grote stimulator 
voor de functieveranderingen van het 
voormalige kerkgebouw Zuidermeer 
waar nu een wijksteunpunt/dorpshuis is 
gerealiseerd. Ook is hij bestuurlijk verte-
genwoordiger bij diverse projecten in het 
dorp. Hij heeft geholpen bij het opzetten 
van een busdienst door vrijwilligers voor 
de Stichting Warm Thuis en is daar zelf 
vanaf de start van die vervoersdienst ac-
tief bij betrokken als vrijwilliger en 
chauffeur. Daarnaast is hij vrijwilliger in 
het dorpshuis, bij het WMO loket en be-
heerder en administrateur van de be-
graafplaats.

Drie Koggenlanders hebben op maandag 26 april een Koninklijke Onderscheiding ont-
vangen van burgemeester Monique Bonsen. De burgemeester verraste de gedecoreer-
den met een bezoek en bedankte hen voor hun waardevolle inzet. De echtgenotes van 
de gedecoreerden hadden de eer de versierselen op te spelden. De heer John de Boer 
uit Ursem, de heer Leo Vlaar uit Obdam en de heer Koos Otten uit Zuidermeer werden 
alle drie benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

De heer De Boer De heer Otten De heer Vlaar



Ga jij ook voor blikvrij?
Blikjes op de grond zijn vies en schade-
lijk voor de natuur. Ze kunnen ook dode-
lijk zijn voor dieren. Vooruitlopend op 
de introductie van statiegeld op blik, 
roepen jongeren met de campagne ‘Ga 
jij ook voor blikvrij?’ iedereen op om 
geen blikjes meer op de grond te gooi-
en. Want ieder blikje in de natuur is er 
één te veel.
  
Jaarlijks belanden er in Nederland 150 mil-
joen blikjes op de grond als zwerfafval. 
Blik bevat inkt en een coating die in de 
grond lekken. Soms hebben blikjes ook 
een plastic binnenlaag die nooit verteert, 
terwijl blik juist heel goed gerecycled kan 
worden. 

Schadelijk voor de natuur
Minstens zo schadelijk is het wanneer blik-
jes worden vermalen tijdens het maaien 
van de berm. De scherven kunnen in het 
veevoer terecht komen en zo levensbe-
dreigend zijn voor dieren. Reden genoeg 
om blikjes niet op de grond, maar in de af-
valbak te gooien.

Gezamenlijke aanpak
Wethouder Rosalien van Dolder: “Nog 
lang niet iedereen weet hoe schadelijk 
blikjes als zwerfafval zijn. Wij wachten niet 
tot de introductie van statiegeld, maar 
voeren nu al campagne voor minder blikjes 
op de grond. Dat doen we samen met jon-
geren, Schoner Holland en andere ge-
meenten. Zo willen we samen dierenleed 
en schade aan de natuur voorkomen.”. 

Comités 4 en 5 mei 
en gemeente maken 
herdenkingsfilm

Ieder jaar staan we in Koggenland op 
4 mei stil bij de slachtoffers van de 
Tweede Wereldoorlog en van oorlogs-
situaties en vredesoperaties daarna. De 
verschillende comités, die zich al jaren 
inzetten om herdenkingsbijeenkomsten 
te organiseren in Berkhout, Obdam en 
Ursem, slaan dit jaar de handen ineen 
voor een alternatieve herdenking, die 
past binnen de coronamaatregelen.

Samen met de gemeente maken de 
comités een korte film, waarin onder 
meer aandacht is voor de oorlogsmonu-
menten in Koggenland en de verschillen-
de kransleggingen. Daarnaast toont de 
film een speech van burgemeester 
Monique Bonsen en komen verschillende 
inwoners aan het woord, jongeren 
en volwassenen. De film verschijnt op 
4 mei om 19.00 uur op 
www.koggenland.nl/4mei. 
Ook verschijnt de film op de overige 
onlinekanalen van de gemeente 
Koggenland, zoals Facebook, Twitter 
en YouTube. 

AED-kasten voorzien van slot met pincode
Op veel plekken in Koggenland hangt een 
Automatische Externe Defibrillator (AED). 
Een AED is een draagbaar apparaat dat 
het hartritme kan herstellen bij een hart-
stilstand. Dit gebeurt door het geven van 
een elektrische schok. Alle AED-kasten in 
de gemeente Koggenland zijn voorzien 
van een slot met pincode.

De AED-kasten werden voorheen afgeslo-
ten door middel van een sleutelslot of cij-
ferslot. Recent zijn alle kasten vervangen 
door nieuwe kasten, voorzien van sloten 
met een pincode. Hierdoor zijn de AED’s 
beter toegankelijk voor burgerhulpverle-
ners, wanneer iemand in de buurt een 
hartstilstand krijgt.

Grote overlevingskans
Een hartstilstand kan iedereen overkomen. 
Gemiddeld krijgen elke week 300 mensen 
in Nederland buiten het ziekenhuis een 
hartstilstand. De overlevingskans is het 
grootst wanneer binnen 6 minuten de juis-

te hulp wordt gestart. Hoe eerder hulp 
wordt geboden, des te groter is de kans 
dat iemand er geen blijvende schade aan 
overhoudt. Ongeveer 80% van de mensen 
functioneert weer goed na een succesvolle 
reanimatie. De eerste hulp bij een reanima-
tie wordt vaak geboden door burgerhulp-
verleners. Zodra de professionele hulpver-
lening aanwezig is neemt die het over.

Leren reanimeren
Iedereen die kan reanimeren en 18 jaar of 
ouder is kan burgerhulpverlener worden. 
Reanimatiecursussen worden aangeboden 
bij bijvoorbeeld de plaatselijke EHBO-ver-
eniging, via de Hartstichting of via de werk-
gever. Sommige ziektekostenverzekeraars 
vergoeden (een deel van) de cursuskosten. 
Na afloop kan de cursist zich aanmelden bij 
HartslagNu, het landelijke platform voor 
burgerhulpverlening bij een hartstilstand. 

112
Wanneer 112 wordt gebeld, stelt de centra-

De Raad aan het woord

Marian van Kampen

Gemeentebelangen Koggenland

m.vankampen@raad-koggenland.nl

Marian van Kampen 
(Gemeentebelangen 

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.  

Leefbaarheid

In maart ben ik gemeenteraadslid ge-
worden. Dat vind ik geweldig. Ik hoop 
dat u als inwoner mij gaat herkennen 
en benaderen. Zeker als er wensen zijn 
ten aanzien van de leefbaarheid in uw 
dorp. 
Ik doe een oproep: deel uw mening, 
zorg of knelpunt met mij. Die kunnen 
mij weer helpen om de  juiste besluiten 
te nemen.

Een dorpsbos in Ursem, wat zou dat 
heerlijk zijn! Er worden op dit moment 
veel huizen gebouwd in verschillende 
kernen van Koggenland. Dat is fijn. 
Maar er moet ook ruimte komen voor 
recreatie en groen. Het is belangrijk 
dat alle inwoners zich kunnen ontspan-
nen.

We zijn een waterrijke gemeente: 
heerlijk varen kan straks ook in het 
vaarnetwerk ‘Vaarroute polder Wester-
kogge’. Er is subsidie aangevraagd en 
dan wordt de vaarroute hopelijk aan-
gepakt en uitgebreid naar o.a. Zuider-
meer. En de bootoverhaal is eindelijk 
geplaatst voor de bewoners van de 
wijk De Burghtlanden in De Goorn.

Soms kan iets beter: in Tuindersweijde-
Zuid, het nieuwe bouwplan voor Ob-
dam is in de plannen de ontsluiting 
dwars door de waterberging. Dat is 
niet de bedoeling. Het is een mooi re-
creatiegebied waar iedereen, mens en 
dier, plezier van heeft. Het doormid-
den splijten met een weg kan niet.

Tot slot: hoe ziet uw toekomst er uit na 
corona? Houdt u het vol? Blijven we al-
lemaal overeind? Hoe gaat het met uw 
bedrijf? Het is niet makkelijk geweest, 
we zullen met elkaar de schouders er-
onder zetten. Elkaar helpen waar kan 
en waar nodig.  Ik heb vertrouwen en 
geloof in u: we zijn sterk in Koggen-
land en we gaan er samen uitkomen.

list vast of het gaat om een mogelijke 
hartstilstand. Als dat het geval is wordt 
een ambulance gestuurd. Daarbij wordt 
een aantal burgerhulpverleners opgeroe-
pen om naar het slachtoffer te gaan en te 
reanimeren tot de ambulance er is. Tegelij-
kertijd worden andere burgerhulpverle-
ners opgeroepen om een AED op te halen 
en daarmee naar het slachtoffer te gaan. 
Het openen van de kast is niet mogelijk 
zonder pincode. Daarom krijgen deze bur-
gerhulpverleners de pincode van de kast.

Aanmelden
Kunt u reanimeren? Meldt u dan aan als 
burgerhulpverlener en kom in actie bij een 
hartstilstand bij u in de buurt. Ga naar 
www.hartstichting.nl/burgerhulpverlener.

AED’s in Koggenland
Wilt u weten waar u in Koggenland een 
AED kunt vinden? Kijk voor de locaties op 
www.koggenland.nl/aed.

Toekomstbestendig wonen
Van Zonnepanelen tot traplift
De gemeente Koggenland helpt woningei-
genaren bij het toekomstbestendig maken 
van hun woning. Dat doet de gemeente 
door onafhankelijk advies te verstrekken, 
in samenwerking met het Duurzaam 
Bouwloket. Daarnaast is er de ‘Toekomst-
bestendig wonen lening’. Met deze lening 
kunnen woningeigenaren hun huis ver-
duurzamen en/of maatregelen nemen 
waardoor ze langer in hun huis kunnen 
blijven wonen.

Advies
Inwoners die op zoek zijn naar onafhanke-
lijk en deskundig advies over de mogelijk-
heden om een woning te verduurzamen, 
kunnen terecht bij het Duurzaam Bouwlo-
ket. Het Duurzaam Bouwloket geeft in op-
dracht van verschillende gemeenten, waar-
onder Koggenland, advies over energie en 
verduurzaming. Meer informatie over de 
mogelijkheden is te vinden op 
www.duurzaambouwloket.nl.

Toekomstbestendig wonen lening 
Met de ‘Toekomstbestendig wonen lening’ 
kunnen inwoners tegen een aantrekkelijke 

rente geld lenen om de woning te ver-
duurzamen en/of toekomstbestendig 
te maken. De lening kan bijvoorbeeld 
worden gebruikt voor isolatie en het 
plaatsen van zonnepanelen, maar ook 
voor het plaatsen van een traplift of 
drempelloop. De gemeente is voor 
deze lening een samenwerking aange-
gaan met het Duurzaam Bouwloket en 
het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting 
Nederlandse gemeenten (SVn). Kijk 
voor meer informatie over de lening op 
www.koggenland.nl/toekomstbesten-
dig of neem contact op met de ge-
meente via (0229) 54 84 00.



Raadsvergaderingen
De eerstvolgende raadsvergadering is op 10 mei. De vergadering is online te 
volgen via raad.koggenland.nl.

Welstand
De komende (online) vergadering van de Welstandscommissie vindt plaats op 6 
mei. 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.

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

Telefoonnummers
Algemeen: (0229) 54 84 00
Zorgteam Koggenland: (0229) 54 83 70
Meldpunt Koggenland: (0229) 54 83 00

Afspraak maken 
De gemeente Koggenland werkt alleen op afspraak, ook voor het loket Burgerza-
ken. Maak een afspraak via www.koggenland.nl/afspraak of bel (0229) 54 84 00.
 
Openingstijden 
Maandag   09:00 – 16:30 uur
Dinsdag  09:00 - 16:30 uur
Woensdag  09:00 - 16:30 uur

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

Ontvangen aanvragen voor een omgevingsvergunning
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2021-000082 aanpassen uitstroom gemaal Beetskoogkade 2, 
  Oudendijk
2021-000084 vernieuwen brug nabij Bosstraat 3, Obdam
2021-000080 plaatsen veranda Raaigras 16, De Goorn
2021-000081 vervangen loods Kerkweg 9A, Hensbroek
2021-000102 vergroten van de woning Overdorpstraat 48, 
  De Goorn
2021-000103 vergroten van de opslagruimte Noord-Spierdijkerweg 197,
  Spierdijk
2021-000116 inpandig uitbreiden t.b.v.  Grosthuizen 117, Avenhorn
 groepsaccommodatie  
2021-000111 plaatsen van twee dakkapellen Jacob Bakkerstraat 17, 
  De Goorn
2021-000126 plaatsen van een poort Bobeldijk 109, Berkhout
2021-000127 uitbreiden dakkapel Dorpsweg 32, Hensbroek
2021-000133 plaatsen ombouw tbv warmtepomp  Slimtocht 22, Berkhout
 & rolcontainers
2021-000135 renoveren van een paardenstal Kerkebuurt 140, Berkhout
2021-000136 verplaatsen dam met duiker Verlaatsweg 50, Spierdijk
2021-000148 bouwen garage Dorpsstraat 77, Obdam
Deze aanvragen zijn ontvangen, er kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2021-HZ-0094 realiseren van tijdelijke semipermanente Geveland 2, Obdam 
                             woonverblijven     
2020-HZ-0665 bouwen van 9 woningen Akkerland 2 t/m 10 (even),
  Spierdijk
  Ommeland 1 t/m 7 
  (oneven), Spierdijk
2021-HZ-0118 bouwen van een schuur Dorpsweg 7, Hensbroek 
2021-HZ-0064 verbouwen van de woning Baarsdorpermeer 4, 
  Zuidermeer 
2020-HZ-0671 bouwen van een woning Kerkebuurt 202 A te 
  Berkhout
2021-HZ-0171 plaatsen van een dakkapel Pastoor Lemeerstraat 40, 
  De Goorn
2021-HZ-0127 wijzigen van gevel en aanpassing entree Braken 2, Obdam
2021-HZ-0182 realiseren van een B&B met wellness Wogmeerdijk 15, 
  Hensbroek
2021-HZ-0146 plaatsen van veranda aan  Praam 30, Obdam
 bestaande garage
2021-HZ-0164 plaatsen van een dakopbouw Drecht 26, Avenhorn 
2021-HZ-0119 herbouwen van de garage Oosteinde 13, Berkhout
2021-HZ-0137 bouwen van een opslag/ Wogmeer 72, Hensbroek 
 dierverzorgingsruimte     
2021-HZ-0162 bouwen van een houten  Slimdijk 6, Oudendijk
 carport/tuinschuur  
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide voorbereidingsprocedure) 
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2021-HZ-0045 aanpassen / veranderen van de   Burgemeester Kooiman-
 binnenruimte en gevel   weg 1, Hensbroek
De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet gewijzigd.
Beroep: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Geweigerde omgevingsvergunningen
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2021-HZ-0112 verhuren van de woning aan meerdere  Dwingel 76, De Goorn
 huishoudens  

Kennisgeving melding artikel 8.41 Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van de gemeente Koggenland maken ter uitvoering van 
de Wet milieubeheer bekend dat op grond van artikel 8.41 van deze wet de volgende 
melding is ontvangen:

Activiteitenbesluit milieubeheer 
• De Hertoghoeve, Beetskoogkade 1 (1631DP) in Oudendijk, het wijzigen van de  

melkrundveehouderij in een inrichting voor het houden van waterbuffels.
 
In genoemd Besluit zijn voorschriften gesteld waaraan de daaronder vallende bedrij-
ven moeten voldoen. Deze voorschriften richten zich op de bescherming van het mili-
eu. Wij controleren deze bedrijven periodiek op de naleving van deze voorschriften.

Informatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Noord-Hol-
land Noord (OD NHN) telefoonnummer 088-102 1300.

Kennisgeving melding artikel 8.41 Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van de gemeente Koggenland maken ter uitvoering van 
de Wet milieubeheer bekend dat op grond van artikel 8.41 van deze wet de volgende 
melding is ontvangen:

Activiteitenbesluit milieubeheer 
• DHW Stables, Hofland 2A (1713GG) in Obdam, het veranderen van de inrichting, 

het verplaatsen van de mestopslag binnen het terrein.
  
In genoemd Besluit zijn voorschriften gesteld waaraan de daaronder vallende bedrij-
ven moeten voldoen. Deze voorschriften richten zich op de bescherming van het mili-
eu. Wij controleren deze bedrijven periodiek op de naleving van deze voorschriften.

Informatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Noord-Hol-
land Noord (OD NHN) telefoonnummer 088-102 1300.

Storingen drukriolering: (0229) 54 34 34
HVC inzamelingen: (0800) 0700

Donderdag 09:00 - 16:30 uur
Vrijdag 09:00 - 12:00 uur


