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Drie Koggenlanders ontvangen koninklijke onderscheiding

Koggenland kort

Aangepaste openingstijden 
rond de feestdagen  
De komende weken is het gemeente-
huis gesloten op:
-  Woensdag 27 april (Koningsdag)
-  Donderdag 5 mei (Bevrijdingsdag)
-  Donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag)
-  Vrijdag 27 mei (dag na 
 Hemelvaartsdag) 

Rectificatie bericht Doden-
herdenkingsbijeenkomst

In editie 8 (13 april 2022) van Koggen-
nieuws is op pagina 2 gemeld dat 
plaatsvervangend voorzitter van de 
gemeenteraad Johan Ursem op 4 mei 
aanwezig bij de herdenkingsbijeen-
komst in Berkhout. Dit is onjuist. 
De heer Ursem zal aanwezig zijn in 
Obdam. In Berkhout woont wethou-
der Rosalien van Dolder de bijeen-
komst bij.

Enquête over windmolens 
en zonne-energie

De gemeente vraagt inwoners van 
Koggenland deel te nemen aan een 
enquête over zonne- en windenergie. 
De uitkomsten van de enquête 
worden gebruikt bij de uitwerking 
van de Regionale Energiestrategie 
(RES). De enquête gaat over het inpas-
sen van duurzame energieopwekking 
in het landschap. Ook is er aandacht 
voor de mogelijkheid van zonne- en 
windenergie op boerenerven en de 
manier waarop inwoners (financieel) 
kunnen profiteren van duurzame 
energie. Kijk voor meer informatie op 
www.koggenland.nl of ga direct naar 
de vragenlijst op 
www.moventem.nl/westfriesland. 
De enquête kan tot en met 15 mei 
worden ingevuld. Deelnemers maken 
kans op een VVV-bon.

Vlnr: Trudy Komen uit Obdam, burgemeester Monique Bonsen, Cor Grooteman uit Avenhorn en Maria Van Ginkel uit Ursem.

Op 26 april reikte burgemeester Monique 
Bonsen een Koninklijke onderscheiding 
uit aan drie Koggenlanders, die zich op 
een bijzondere manier inzetten voor hun 
omgeving. De burgemeester bedankte de 
gedecoreerde Koggenlanders, die met 
een smoes naar het gemeentehuis waren 
gelokt.

'Bent u al een beetje van de schrik 
bekomen?’ vroeg burgemeester Bonsen 
aan de aanstaande gedecoreerden. ‘Nee,’ 
was het unanieme antwoord. ‘Uw 
omgeving heeft al maanden voorpret,’ 
vervolgde Bonsen. ‘Het is een grote eer 
dat ik u hier mag ontvangen op deze 
bijzondere dag. Ik ben blij dat we op 
deze manier onze waardering kunnen 
overbrengen voor uw onbaatzuchtige 
inzet.’

Trudy Komen 
Trudy Komen (62) uit Obdam werd als 
eerste gevraagd naar voren te komen. 
Komen is al meer dan achttien jaar een 
zeer gedreven en enthousiaste vrijwilliger. 
Zij zet zich onder andere in als coördinator 
voor het Rode Kruis en ze is ieder jaar 
collectant voor ongeveer negen goede 
doelen, waaronder het Reumafonds, MS 
fonds en Prinses Beatrixfonds. Ook is 
Komen een paar jaar als vrijwilliger actief 
geweest voor het COA (Centraal Orgaan 
opvang Asielzoekers) om asielzoekers 
taalbeheersing bij te brengen.

Voor de fietsploeg Voel je Top van Esdégé 
Reigersdaal is zij van groot belang. In dit 
project wordt Komen gekoppeld aan een 
deelnemer met een verstandelijke 
beperking met wie zij samen fietst. 
Hierdoor krijgen de deelnemers 
zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen.

Voor de R.K. Victorparochie heeft Komen 
creatieve acties opgezet om geld in te 

zamelen, voor onder meer het project 
Jongeren voor Afrika. Nog steeds is 
Komen betrokken bij de R.K. Victor-
parochie. Vanaf 2014 is Komen vrijwilliger 
bij hulporganisatie Dorcas, als contact-
persoon en collectant. Daarnaast hielp ze 
bij het verzorgen van voedselacties en het 
verzamelen van kleding.

Ook maakt Komen zich belangeloos hard 
voor kleinschalige acties, goede doelen en 
haar naaste medemens. Haar omgeving 
noemt haar bescheiden, met een groot 
hart en een tomeloze inzet. Gemiddeld 
besteedt Komen ongeveer 24 uur per 
week aan vrijwilligerswerk.

Cor Grooteman
Cor Grooteman (75) uit Avenhorn heeft 
zich bijna veertig jaar ingezet als 
bestuurslid voor de Westerkoggeflora. Hij 
verrichtte diverse functies, zoals 
penningmeester en sponsorwerver. Ook is 
Grooteman nauw betrokken geweest bij 
de oprichting van de show. Grooteman 
wordt beschreven als een sociaal vaardig 
en maatschappelijk betrokken persoon en 
een verbinder.

Grooteman is lange periodes van steeds 
minimaal tien jaar bestuurlijk actief 
(geweest) bij diverse verenigingen. Onder 
meer op het gebied van belangenbe-
hartiging in de bloembollensector, groen-
voorziening en de land- en tuinbouw. 

Grooteman krijgt veel waardering voor 
zijn positieve visie en oplossingen met 
draagvlak. Daarbij heeft hij naast de 
gezamenlijke doelstellingen ook oog voor 
het individuele belang. Grooteman wordt 
beschreven als een warme persoonlijkheid 
en een behulpzaam persoon, die altijd 
voor iedereen klaarstaat. Gemiddeld 
werkt Grooteman ongeveer 24 uur per 
week als vrijwilliger.

Maria van Ginkel
Maria Van Ginkel (70) uit Ursem zet zich 
sinds 1997 in als voorzitter voor de EHBO-
vereniging Ursem. Sinds 2013 is zij actief 
als consulent voor Het Oranje Kruis, 
waarbij zij de kwaliteit van de EHBO-
examens bewaakt. Van Ginkel geeft sinds 
2000 op twee basisscholen praktijkles 
EHBO voor de groepen 8. Sinds 2009 is zij 
actief als coördinator en collectant voor 
Alzheimer Nederland. Tevens heeft Van 
Ginkel gedurende 14 jaar de functie van 
voorzitter en penningmeester van het 
collecteteam voor KWF Kankerbestrijding 
bekleed.

Vanaf 1979 is Van Ginkel samen met haar 
echtgenoot nauw betrokken bij de 
organisatie van diverse evenementen van 
de MG Car Club Holland, zoals de 
jaarlijkse MG informatie- en 
onderdelendag. 

Tot slot is Van Ginkel sinds 2008 
bestuurslid van de Nederlandse Kring van 
Fuchsiavrienden. Zij houdt zich bezig met 
de ledenadministratie en bezoekt 
daarnaast jubilarissen en beheert 
materialen die bij Van Ginkel thuis 
opgeslagen zijn. Tevens is Van Ginkel 
actief als EHBO’er tijdens de jaarlijkse 
fuchsiadagen en -weekenden.

Terugkerend wordt haar sociale en 
verbindende karakter benadrukt. Van 
Ginkel wordt beschreven als een 
verantwoordelijk en maatschappelijk 
betrokken persoon, met een warme 
persoonlijkheid. Gemiddeld besteedt Van 
Ginkel ongeveer 26 uur per week als 
vrijwilliger.



De gemeente Koggenland doet 
onderzoek naar de toegankelijkheid van 
trottoirs en vraagt inwoners om hun 
mening: waar in de gemeente is de 
kwaliteit van de trottoirs onvoldoende?

De gemeente vindt het belangrijk dat 
trottoirs goed onderhouden worden en 
toegankelijk zijn voor iedereen. Dus ook 
voor mensen die gebruik maken van een 
rollator, rolstoel, kinderwagen of 
scootmobiel. Samen met verkeersbureau 
Iv-Infra onderzoekt de gemeente waar 
de trottoirs verbeterd kunnen worden. 
Bijvoorbeeld omdat er sprake is van 

hinderlijke obstakels, overhangende 
takken, een te smal trottoir of het 
ontbreken van een trottoir.

Medewerkers van zwembad Buitenmeere hebben het bad grondig schoongemaakt met 
hogedrukreinigers en schrobmachines, zodat er binnenkort weer volop gezwommen 
kan worden.

Eenmalige energietoeslag voor 
lagere inkomens
In mei krijgen huishoudens met een laag 
inkomen een extra tegemoetkoming voor 
de stijgende energiekosten. Deze eenma-
lige energietoeslag bedraagt € 800. 

Inwoners die een uitkering ontvangen via 
WerkSaam Westfriesland hoeven geen 
aanvraag in te dienen. Zij zijn bij de 
gemeente bekend en krijgen de eenma-
lige energietoeslag in mei uitgekeerd. Dit 
geldt ook voor inwoners die in 2022 recht 
hebben op bijzondere bijstand en voor 

Gemeente onderzoekt kwaliteit trottoirs

Buitenzwembad in Obdam 
klaar voor de zomer

Reageren
De gemeente vraagt inwoners hierbij te 
helpen. Via een formulier op de website 
kunnen inwoners aangeven op welke 
plekken zij problemen ervaren met een 
trottoir. Het formulier is te vinden onder 
de button ‘Onderzoek trottoirs’ op de 
homepage van www.koggenland.nl, of 
gebruik de QR-code. Reageren kan tot 18 
mei 2022. Inwoners die moeite hebben 
met het invullen van het online formulier 
kunnen hun melding sturen naar 
verkeer@koggenland.nl of telefonisch 
contact opnemen via (0229) 54 84 20.

inwoners die een aanvullende 
bijstandsuitkering ontvangen van de 
Sociale Verzekeringsbank. 

Alle andere inwoners met een laag 
inkomen, die voldoen aan de criteria, 
kunnen een aanvraag indienen. Zodra 
het online aanvraagformulier gereed 
is, wordt dit kenbaar gemaakt in 
Koggennieuws, op Facebook en op 
www.koggenland.nl.

Vanaf zaterdag 30 april is zwembad 
Buitenmeere in Obdam weer geopend. 
De medewerkers zijn sinds 2 april druk 
aan het werk om het buitenzwembad 
zomerklaar te maken. 

Een dag voordat zij met de werkzaam-
heden van start gingen was het zwembad 
nog bedekt met een laag sneeuw. 
Inmiddels is het bad grondig gereinigd en 
zijn de benodigde reparatieklussen 
uitgevoerd. Het bad is gevuld met schoon 
water en Buitenmeere is klaar om de 
eerste badgasten te ontvangen. Naar 
verwachting kan dat zonder corona-
beperkingen.

Gezinsabonnement
Ondanks de stijgende energieprijzen 
zijn de zwembadtarieven gelijk 
gebleven. Nu de coronamaatregelen 
tot het verleden behoren, is het 
gezinsabonnement terug van 
weggeweest. Ook kunnen fanatieke 
zwemmers nog steeds een individueel 
abonnement afsluiten. Bij slecht weer 
kunnen abonnementhouders ook 
terecht in het overdekte Koggenbad in 
De Goorn. Kijk voor meer informatie 
op www.zwembadbuitenmeere.nl

Gratis rijbewijs afhalen na cursus 
‘alcohol in het verkeer’
Jongeren tussen de 16 en 23 jaar oud, die 
binnen twee jaar hun rijbewijs gaan 
halen, kunnen de cursus ‘Alcohol in het 
verkeer’ volgen. Tijdens deze cursus leren 
de deelnemers over de gevaren van 
alcohol- en drugsgebruik in het verkeer. 
Jongeren die meedoen aan de cursus 
kunnen, zodra ze geslaagd zijn voor hun 
rijexamen, gratis hun rijbewijs afhalen bij 
de gemeente. Daarmee besparen ze 
41 euro. 

Cursusleider en preventiedeskundige 
Calvin Dontje zegt dat de cursus veel 
nuttige inzichten kan bieden. ‘Veel 
jongeren zijn verbaasd over het aantal uur 
dat alcohol in je bloed blijft. Tien biertjes 
betekent vijftien uur alcohol in je bloed. 
Het is belangrijk dat jongeren zich daar 
bewust van zijn als ze gaan drinken. Veilig 
deelnemen aan het verkeer heeft veel te 
maken met een goede voorbereiding. Dat 
geldt ook voor alcohol. Als je met een 
groep uitgaat, spreek dan van tevoren af 
wie niet drinkt, zodat iedereen veilig 
thuiskomt.’

Ongeval onder invloed
Dontje zegt dat rijden onder invloed vaak 
voortkomt uit gemakzucht. ‘Ze denken 
dat één drankje geen kwaad kan. Maar 
alcohol ontremt. Daardoor blijft het vaak 
niet bij één drankje.’ De gevolgen van 
drank- en drugsgebruik in het verkeer zijn 
volgens Dontje voor veel jongeren 
moeilijk te overzien. ‘Tijdens de evaluatie 
geven de jongeren vaak aan dat ze niet 
wisten wat er allemaal bij komt kijken als 
je onder invloed een ongeval veroorzaakt. 
Veel van hen denken er vanaf te komen 
met een kleine boete. Ze beseffen niet 
dat ze problemen krijgen met de 
verzekering en eventuele letselschade 
moeten vergoeden. En dan heb ik het nog 
niet eens over de emotionele schade die 
geleden wordt.’

Meer informatie
De cursus ‘Alcohol in het verkeer’ vindt 
een keer per maand plaats bij 
Verkeersschool Hoek Bouma in De Goorn. 
De eerstvolgende data zijn woensdag 11 
mei en woensdag 15 juni. Kijk voor meer 
informatie en overige cursusdata op 
www.koggenland.nl/alcoholinverkeer. 

Op donderdag 7 april heeft 
burgemeester Monique Bonsen de 
buitenexpositie ‘Mijn straat in de wereld’ 
geopend bij basisschool de Langereis in 
Ursem. De leerlingen van de Langereis 
en veertien andere basisscholen (van 
Stichting Allure) in Koggenland, Opmeer 
en Medemblik fotografeerden hun eigen 
straat. Met de foto vertellen zij een 
verhaal over de straat waarin zij wonen. 
Een jury, bestaande uit de bekende 
fotograaf Jeroen Swolfs en de Allure-
leerlingenraad, heeft voor iedere school 
een winnende foto gekozen. In Ursem 
was dat de foto van Lizz. Deze foto’s en 
de verhalen achter de foto’s worden tot 
begin juli tentoongesteld op een grote 
zuil buiten de school. De deelnemende 
scholen in Koggenland zijn: De Ieveling 
in Avenhorn, De Grosthuizer in 
Avenhorn, Geert Holle in Berkhout, de 
Kelderswerf in Obdam en de Langereis 
in Ursem.

Buitenexpositie Mijn straat in de wereld

Lizz van basisschool de Langereis onthult 
de zuil, samen met burgemeester Bonsen.



Informatieavond CPO in Ursem
Op donderdag 12 mei organiseert de 
gemeente een informatieavond over 
bouwen op basis van CPO in De Batter in 
Ursem. Geïnteresseerden zijn van harte 
welkom om de avond bij te wonen. De 
bijeenkomst start om 19.00 uur en is om 
20.30 uur afgelopen, aanmelden is niet 
nodig. 

De gemeente heeft het voornemen om 
CPO mogelijk te maken in een gedeelte 
van fase 2 van woonwijk De Tuinen in 
Ursem. 

CPO staat voor Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap. Bij CPO 
ontwikkelen en bouwen de bewoners 
samen hun eigen woning. Gezamenlijk, 
georganiseerd in een vereniging of 
stichting, kiezen zij een architect en een 
aannemer en zijn ze samen opdracht-
gever van hun project. Omdat de groep 

zelf opdrachtgever is, kunnen zij het 
uiterlijk en de indeling van de woningen 
in hoge mate zelf bepalen. 

Naast keuzevrijheid van het ontwerp 
kunnen andere aspecten ook een rol van 
betekenis spelen bij het opzetten van een 
CPO, zoals bijzondere woonwensen, 
wensen op het gebied van duurzaam-
heid, circulair bouwen en kostenbe-
sparing.

Binnen deel 2 van De Tuinen is een locatie 
gereserveerd voor initiatieven van 
particulieren die door middel van CPO 
hun woonwensen willen realiseren. 
Mochten er meerdere initiatieven zijn, 
dan staat de gemeente ervoor open om 
te kijken of er nog meer geschikte 
locaties zijn. Meer informatie is te vinden 
op www.koggenland.nl/detuinen. 

Info en Agenda
Raadsvergaderingen
De eerstvolgende raadsvergadering vindt plaats op 30 mei 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 4 mei. 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 onder-
nemersspreekuur. U kunt zich hiervoor aanmelden via www.koggenland.nl/on-
dernemen.

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

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

^

,
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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 
persoon 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 persoon waarschijnlijk niet meer woonachtig is op het 
adres waar hij/zij in de BRP staat geregistreerd.
- J.B. Farenhorst  Geboren op 22 mei 1987
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
2022-000959 bouwen berging Ariens 32, Avenhorn
2022-000945 wijzigen bestemming Dorpsstraat 120, Obdam
2022-001007 uitbreiden supermarkt Vijverhof 42, Avenhorn
2022-001006 wijzigen van bestemming bedrijf  Baarsdorpermeer 9, Zuidermeer
 naar wonen 
2022-001002 aanpassing Blok A van bedrijfspark Schrepel 24D 1 t/m 24, De Goorn
2022-000986 bouwen rijhal met machineberging  Mijzerdijk 6, Ursem
 annex opslagloods
2022-001023 plaatsen klein windturbine Lutkedijk 44, Spierdijk
2022-001044 plaatsen berging Tocht 9 , Obdam
2022-001043 wijzigen gebruik bedrijf naar wonen Dorpsstraat 134, Obdam
2022-001041 verduurzamen woning Zuid-Spierdijkerweg 40, De Goorn
Deze aanvragen zijn ontvangen, er kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2022-000782 plaatsen dakkapel Kloet 81, Obdam 
2022-000770 plaatsen dakkapel Berkmeerdijk 22, Obdam 
2021-001929 uitbreiden woning en vervangen  Lange Weide 55, Oudendijk
 schuur 
2022-000591 vernieuwen/verduurzamen van  Verlaatsweg 55, Spierdijk
 boerderij  
2022-000495 plaatsen dakkapel Lijster 1, Obdam 
2022-000652 realiseren van een aanbouw Baarsdorpermeer 46, Zuidermeer 
2022-000657 verleggen van bestaande  Zomerdijk 5A  t/m 9, Oudendijk
 rioolpersleiding 
2022-000806 plaatsen tijdelijke woonunit Oosteinde 133, Berkhout
2022-000796 bouwen veranda met berging Crocusstraat 1, Obdam
2022-000651 vervangen van kozijnen Koningsspil 19, Avenhorn 
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Verleende evenementenvergunningen
De afgelopen periode zijn de volgende vergunningen verleend:
Datum evenement Activiteiten Locatie
7 mei Berkhouse Kerkebuurt, Berkhout

7 mei  Benefietfestival voor Oekraine  Parkeerplaats naast de Brink
 Obdam                   
26 t/m 28 mei Besloten kampeerweekend/ Spierdijk
 verjaardagsfeest     
4 t/m 7 juni  Lunapark Kermis Ursem De Batter
7 t/m 10 juni  Avond Wandel 4 daagse van Obdam  Obdam en omgeving
10 t/m 12 juni Kampeerweekend Spierdijk
12 juni  Puzzelvaartocht/ Berkhout Beach Berkhout naast ijsbaan  
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Drie voetgangersbruggen in 
Oost-Mijzenpolder worden vervangen 

Drie wandelbruggen in het wandelnet-
werk nabij Ursem en Avenhorn en 
richting de Beemster worden in de 
periode van 25 april tot en met 19 juni 
vervangen. Hierdoor kan er tijdelijk 
sprake zijn van verkeershinder. De 
huidige bruggen zijn gesloten vanwege 
veiligheidsrisico’s. 

Eerder dit jaar is er aan een brug aan de 
Oost-Mijzen stormschade ontstaan. Die 
brug is toen verwijderd. Naar aanleiding 
hiervan is uitgebreid technisch onderzoek 
gedaan naar vergelijkbare bruggen. Uit 
dit onderzoek kwam naar voren dat drie 
andere bruggen in de gemeente niet 
veilig zijn, met name bij sterke wind.  

Vanwege de veiligheidsrisico’s zijn de 
bruggen direct en voor langere tijd 
afgesloten. De bruggen bij de volgende 
locaties worden de komende tijd 
vervangen: Jisperweg-Oost-Mijzen 
(Noorddijk), Oost-Mijzen, Mijzerdijk-
Walingsdijk (Zeugenpad). De nieuwe 
bruggen worden uiterlijk in de week van 
13 juni opgeleverd. 

Neem voor meer informatie over de 
werkzaamheden of bereikbaarheid 
contact op met de gemeentelijke 
beheerder Cornelis van Winkel via 
c.vanwinkel@koggenland.nl of
 (0229) 54 83 04.


