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Gewijzigde openingstijden
In verband met de feestdagen is het 
gemeentehuis dicht op maandag 25 
december en dinsdag 26 december. 
Woensdag 27 december zijn we open 
volgens de reguliere openingstijden. 
Maandag 1 januari 2018 is het 
gemeentehuis gesloten. Dinsdag 2 
januari zijn wij u graag vanaf 10:00 uur 
weer van dienst.

Werkzaamheden N23
Van 25 december 2017 t/m 5 januari 
2018 ligt al het werk van de N23 stil 
(spoedwerkzaamheden uitgezonderd). 
Het projectbureau N23 Westfrisiaweg 
van de provincie Noord-Holland is van 
25 december 2017 t/m 1 januari 2018 
gesloten. Voor dringende zaken kunt u 
contact opnemen met het servicepunt 
van de provincie Noord-Holland via 
0800-0200 600 (gratis) of via e-mail op: 
servicepunt@noord-holland.nl.  

Afvalinzameling rond de feestdagen
Kijk op de digitale afvalkalender via 
www.hvcgroep.nl of de HVC afval-app 
wanneer uw afval rond de feestdagen 
wordt ingezameld.

Koggenland Kort

Scholenbouw 
De Goorn / Avenhorn  p.3

Start nieuwe opleiding 
Helpende Zorg & Welzijn  p.3 

Een veilige jaarwisseling in 
Koggenland p.7  

Het college wenst u fijne feestdagen!

Vrijwilliger en sporter 
van het jaar 2018
Om 20:30 uur start het programma. Dan wordt 
bekend gemaakt wie worden onderscheiden 
in de categorieën ‘Vrijwilliger van het jaar 
2018’ en de ‘Koggenlandse Sporter/Sportclub 
van het jaar 2018’. Wie van de genomineerden 
gaat de titel komend jaar dragen?

Burgemeester Posthumus: 
“Ik wens u mooie kerstdagen en 
een hoopvol begin van het nieuwe 
jaar. Tot 8 januari!”.

Dubbel feest want de gemeente 
Koggenland bestaat 10 jaar! Feest vieren, 
dat doe je met elkaar. Daarom hebben alle 
inwoners een kookboek ontvangen met 
recepten van inwoners uit de gemeente. 

Via de 
telefoon,  
e-mail en 
sociale media 
stroomden 
enthousiaste 
reacties 
binnen over 
het kookboek. 
Bedankt 
daarvoor!

Koggenland10!

Fokke Hemminga uit Ursem kijkt vol trots 
naar zijn ingezonden recept

Uitnodiging
Nieuwjaarsontmoeting
maandag 8 januari

 Allereerste cursus alcohol in het verkeer

Niet rijden onder invloed van alcohol of 
drugs, dat was de centrale boodschap tijdens 
de cursusavond. De heftige beelden van 
ongelukken door rijden onder invloed en 
de gevolgen daarvan maakten indruk bij 

de groep. Ton gaf inzicht in wat precies 
gedronken mag worden als iemand toch nog 
wil rijden, het ene glas is immers het andere 
glas niet en er bestaan verschillen tussen de 
verschillende dranken. Jongeren weten nu 

wat precies kan en wat niet en ook wat de 
gevolgen zijn van tóch rijden onder invloed. 
Deelnemer Sven Leek ziet het belang van 
het onderwerp zeker in: “Ik heb op school al 
eens een presentatie gegeven over alcohol in 
het verkeer. Voor mij was de informatie dus 
niet nieuw, toch is goed om het weer eens te 
herhalen.”
 
Besef creëren bij de jeugd
Burgemeester Posthumus: “Nog te vaak houdt 
de politie bestuurders aan onder invloed van 
alcohol of drugs. Deze cursus leert de nieuwe 
generatie wat de gevaren zijn van rijden onder 
invloed. Wij hopen door deze cursus het besef 
bij de nieuwe generatie te creëren dat dit echt 
niet kan. Het is niet alleen verboden, het is ook 
enorm gevaarlijk voor jezelf en anderen.”
 
Meer informatie
Voor meer informatie over alcohol en de 
gevolgen daarvan in het verkeer, kunt u 
terecht bij preventie@brijder.nl. Voor overige 
cursusdata kijkt u op www.koggenland.nl/
alcoholinverkeer.

De Nieuwjaarsontmoeting is voor alle 
inwoners, bedrijven, verenigingen en 
stichtingen van Koggenland, voor een ieder 
die Koggenland een warm hart toedraagt. 
Het thema van deze avond is ‘Koggenlands 
Kracht’. Burgemeester Posthumus, wethouder 

Bijman, wethouder Knijn, wethouder Van 
de Pol en de directie van de gemeente 
Koggenland heten u persoonlijk van harte 
welkom vanaf 20:00 uur en heffen graag het 
glas met u op 2018. 

Een toost met elkaar uitbrengen op het nieuwe jaar, met elkaar terug 
kijken en voornamelijk vooruitkijken. Dat is wat we doen tijdens de 
Nieuwjaarsontmoeting, dit jaar op 8 januari. Komt u ook?

De eerste groep jongeren heeft het certificaat van de cursus alcohol in het 
verkeer behaald en kan het rijbewijs gratis afhalen bij de gemeente. Zij volgden 
de cursus woensdagavond 13 december, gegeven door Ton Leenders van Brijder 
Jeugd bij rijschool Hoek Bouma in Avenhorn. Deze groep van bijna 30 jongeren 
bespaart hiermee veertig euro en leerden bovendien wat alcohol en drugsgebruik 
in het verkeer met je doet, met het oog op een veilige toekomst. 



S t i c h t i n g  K i n d e r o p v a n g  K o g g e n l a n d

•  4  Loca t i e s , ge l egen  in  een  ve i l i ge , rus t i ge  en  g roene  omgev ing
•  Baby - , peu te r -  en  gemengde  g roepen
•  Lee f t i j d sge r i c h te  ac t i v i t e i t en

www.sk ikkoggen land .n l   -   T. 0229 54 21 27

Volg ons ook op facebook: facebook.com/skikkoggenland.n l

G a s t o u d e r o p v a n g 
D a g o p v a n g 

B u i t e n s c h o o l s e  o p v a n g
A v e n h o r n   -   U r s e m   -   B e r k h o u t
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Opvang van 07.00 uur tot 18.30 uurmogelijk

Wieder 1 . 1648 GA De Goorn . tel. 0229-544712 . fax 0229-544643

FOCWA EUROGARANTBEDRIJF

Ma t/m Za van 10.00 - 16.30 uur.  
Kijk voor meer informatie op  
WWW.RICHMONDINTERIORS.NL 

U vindt onze NIEUWE SHOWROOM op  
Bedrijventerrein ‘de Braken’  
BUTTER 17, 1713 GM OBDAM

Onze NIEUWE SHOWROOM OP BUTTER 17 al bezocht? 
Op maar liefst 1500m2 vindt u 15 sfeerkamers 
ingericht in verschillende stijlen, van  landelijk  
tot industrieel. Uiteraard zijn we ook dit jaar  
op 2e kerstdag weer geopend en hebben we  

weer VELE LEUKE KERSTAANBIEDINGEN.  
De koffie staat van 10.00 – 16.30 uur voor u klaar.  

We hopen u dan te mogen verwelkomen!

ONZE NIEUWE 
SHOWROOM  

2E KERSTDAG GEOPEND!

Fijne Feestdagen en een Gelukkig 2018!

Wij wensen u fijne 
feestdagen en een 

gelukkig 2018!

Dave Imming Assurantiën
Dwingel 13
1648 JM DE GOORN
T(0229) 54 27 14
E daveimming@planet.nl
I www.daveimming.nl

Adviesbureau Dekker
Dorpsstraat 136
1713 HL OBDAM
T (0226) 45 14 31
E emil@dekkeradvies.nl
I www.dekkeradvies.nl

We zien u graag voor APK en onderhoud aan uw auto, bedrijfswagen of  camper. 
Autobedrijf  Avenhorn werkt aan alle merken.

De openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag 
van 08:00 – 17:30 uur en op zaterdag van 08:30 – 12:30 uur.

Breeuwhamer 17  DE GOORN   0229-541243   www.autobedrijfavenhorn.nl

WIJ WENSEN IEDEREEN FIJNE FEESTDAGEN

Autobedrijf  Avenhorn

KERST,  
ZOVEEL MEER 

DAN EEN FEEST

ONZE KERSTWENS 
VOOR JOU? EEN WARM 

EN STIJLVOL THUIS 
WAAR JE SAMEN KUNT 

GENIETEN.

DE BOER
W O O N P R O F E S S I O N A L S

DORPSSTRAAT 105 | 1713 HD OBDAM 
WWW.DEBOERWOONPROFESSIONALS.NL



De kerst staat voor de deur. Toch vinden wij 
het leuk om nog even na te genieten van het 
sinterklaasfeest in het Koggenbad. De hele 
week voor 5 december werden er tijdens de 
zwemles voor vijfjarigen leuke activiteiten 
gedaan. 

De kinderen konden met een boot pakjes brengen. 
Op de kant stapelden de kinderen ijverig de pakjes op 
elkaar. Vanaf de glijbaan gleden kinderen met leuke 
spulletjes naar beneden om deze te bezorgen als 
zwarte Piet. In het diepere deel van het zwembad werd 
er naar de schoorsteen gedoken. Dat was voor veel 
kinderen nog lastig, maar ja, waar komt Piet elders een 
onderwaterschoorsteen tegen? Sinterklaas bracht ook 
nog een bezoek aan de lessen. Het was niet alleen leuk, 
maar ook nog eens heel leerzaam om spelenderwijs 
te leren zwemmen. Plezier in de zwemlessen staat 
overigens altijd, naast kwaliteit, op de eerste plaats in 
het Koggenbad.

Sinterklaasfeest
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Heeft u altijd al met mensen willen 
werken? Wilt u graag iets voor anderen 
betekenen? In februari 2018 start de 
opleiding Helpende Zorg & Welzijn bij  
het Wijkleercentrum in Koggenland.

In het Wijkleercentrum gaat u vier à vijf dagen 
per week naar school om lessen te volgen, 
gecombineerd met een stage bij een bedrijf of 
instelling in de gemeente Koggenland. 
Tijdens de stage helpt u kwetsbare mensen, 
bijvoorbeeld met het doen van de boodschappen 
of het bereiden van de maaltijd. Ook kunt u 
worden ingezet om samen met een hulpvrager 
koffie te drinken, een spelletje of een activiteit 
te doen waarbij gezelligheid en samen zijn 
voorop staat. Een deel van de stage doet u in een 
zorginstelling. U gaat daar werken met ouderen 
en leert alle taken die nodig zijn om uw diploma 
Helpende Zorg & Welzijn te halen.

Start: februari 2018
Duur: 1,5 jaar

Waar: Buitenroede 2 in Avenhorn 
Vereisten: diploma VMBO-B, diploma MBO niv. 1, 
overgangsbewijs HAVO 3-4 

Heeft u belangstelling? Neem dan contact op met 
Peter Snoeks (0229) 28 72 26 of Petra Steenis (0229) 
28 72 25. 

Deze opleiding is een samenwerkingsverband van 
ROC Horizon College, Wilgaerden, Omring, ZW+ 
(onderdeel van Sigra) en gemeente Koggenland.

Start nieuwe opleiding 
Helpende Zorg & Welzijn
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Logo Koggenland toevoegen! 
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Logo Koggenland toevoegen! Attenties voor onze vrijwilligers

Wethouder Win Bijman samen met de 
wijkcontactpersonen en vrijwilligers

Wethouder Win Bijman: “Ik spreek 
graag mijn waardering uit voor de 
vrijwilligers in onze gemeente. 
Zij zijn onmisbaar en doen heel  
veel goed werk.”

Zorgteam Koggenland heeft voor de vrijwilligers van de gemeente 
Koggenland een leuke attentie in de vorm van een VVV cadeaukaart 
geregeld. Hiermee bedankt het Zorgteam hen voor de enorme inzet en 
bereidheid die zij leveren op het gebied van welzijn en zorg. In totaal 
zijn zo’n honderd mensen vrijwilliger bij de gemeente. Zij zetten zich 
bijvoorbeeld in als wijkcontactpersoon, sociale ondersteuningsvrijwilliger, 
gastheer of gastvrouw, taalvrijwilliger, administratievrijwilliger, 
klusvrijwilliger, tuinvrijwilliger of vervoersvrijwilliger. Een groepje 
enthousiaste wijkcontactpersonen en andere vrijwilligers zijn druk bezig 
alle attenties persoonlijk te bezorgen.

Scholenbouw 
De Goorn / Avenhorn

De basisscholen Jozefschool, Overhaal en Ieveling worden 
opnieuw gehuisvest aan de Buitenroede in Avenhorn. De 
gemeenteraad heeft ook besloten om op deze locatie een 
nieuwe gymzaal te bouwen. Omdat de scholen verouderd 
zijn is gekozen voor nieuwe scholen, zodat kinderen in de 

toekomst in schoolgebouwen onderwijs 
krijgen die aan de nieuwste kwaliteitseisen 
voldoet. In dit bericht informeren wij u 
over de voortgang van dit project. 

Bouwen 
Wie bepaalt hoe de bouw eruit gaat zien, wie 
is hiervoor verantwoordelijk? Waarschijnlijk 
de scholen zelf. De gemeente stelt het geld 
beschikbaar, de scholen gaan het gebouw 
realiseren, dat is wat we graag willen. De 
gemeente blijft nog wel verantwoordelijkheid 
voor de bouw van de gymzaal. Er zijn al 
afspraken gemaakt over de grootte van de 
nieuwe scholen. Dit op basis van de zogenaamde 
leerlingenprognoses. 

Inrichting locatie
Hoe kan de locatie het beste worden ingericht? 
Dit wordt vastgelegd in een stedenbouwkundig 
ontwerp. Waar komen de scholen, waar komt 
de gymzaal, welke verkeersmaatregelen worden 
getroffen, hoe zorgen we ervoor dat de locatie 
veilig te bereiken is? Hoe past een kinder- en 
peuteropvang in het gebouw? Is er daarnaast nog 
ruimte voor woningen? Dit bedenken wij niet zelf. 
Er is een partij ingehuurd die ons daarbij helpt. 
Ook buren, omwonenden en inwoners worden 

in dit proces betrokken. We gaan er voor dat iedereen zich 
kan vinden in de bouw van de scholen. Begin 2018 hopen we 
daarvoor een mooi ontwerp gereed te hebben.

€€€
Hoeveel geld kost dit project in totaal? De schoolbesturen en 
gemeente brengen dit nu in kaart en vragen op 5 februari 
2018 een investeringskrediet aan bij de gemeenteraad. Daarna 
kunnen de schoolbesturen verder met de plannen voor de 
nieuwe school.

Hoe dan verder?
Het stedenbouwkundig ontwerp leidt tot een 
ontwerpbestemmingsplan. Dit is de basis om de 
bouwvergunning te regelen. Daarna wordt een architect 
aangewezen, zodat we kunnen bepalen hoe de gebouwen er 
daadwerkelijk uit gaan zien. We verwachten dat we in 2018 
bezig zijn met diverse procedures om een bouwvergunning 
voor te bereiden. Voor het maken van de bouwplannen 
hebben alle verschillende partijen tijd nodig. Mogelijk loopt 
dit zelfs door tot 2019. Daarna kan er gebouwd worden. 
Wethouder Bijman: “De scholenbouw is een grote stap vooruit, 
een stap waarin het belang van het kind centraal staat. We 
gaan een school realiseren voor alle kinderen: één locatie, één 
visie. Samen opgroeien, spelen, leren en talenten ontwikkelen. 
De samenwerking met alle verschillende partijen verloopt 
voorspoedig, we hebben een gezamenlijk doel: het beste voor 
de Koggenlandse kinderen.”
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Gezond 2018 en fijne feestdagen!

Adres: 4 ever KIDZ, De Goorn 53a, 0229-540739
www.4everkidz.nl

UITVERKOOP IS GESTART! 

 
20% 30% 40% KORTING 

Kom en profiteer in onze gezellige winkel of bezoek onze 

website www.4everkidz.nl 
Wij staan 7 juli op de markt bij ‘winkelcentrum vijverhof’ met leuke acties 

O.a. Moodstreet, Mexx, Cakewalk, Noppies, Salty Dog, Lofff, Dirkje, beebielove,  
S&D le chic, bfc, feetje, Cars en S Oliver.    

Adres: 4 ever KIDZ, De Goorn 53a, 0229-540739 

 

 

Op restanten wintercollectie 
alles met rode sticker
1 stuk 30% korting
2 stuks 40% korting
3 stuks 50% korting

SALE
STAPELKORTINGEN!!!

WIJ WENSEN IEDEREEN EEN GELUKKIG 2018

 

 

 

Dat 2018 een geweldig jaar voor iedereen mag 

worden met veel mooie geluksmomenten. 

Als wij dat voor jullie konden verzekeren 

dan zouden wij dat zeker doen. 

Fijne feestdagen allemaal!  

 

 

 

Dat 2018 een geweldig jaar voor iedereen mag 

worden met veel mooie geluksmomenten. 

Als wij dat voor jullie konden verzekeren 

dan zouden wij dat zeker doen. 

Fijne feestdagen allemaal!  

0900 - 0509

WWW.MASTERMATE.NL

Mastermate. 
Aangenaam.
Kennis en ervaring. Doorgeven

van generatie op generatie.

Vanaf 18 december 2017 ook 
aan de Wieder 12 in De Goorn.
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Het college van burgemeester en wethouders van Koggenland maakt het volgende 
bekend:

Voornemen tot uitschrijving Basisregistratie Personen
Dat zij voornemens zijn om het bijhouden van adresgegevens van de 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.
- K. Duchnowska  geboren 02-04-1976
- P.W. Walukiewicz  geboren 28-07-2001
Deze personen worden verzocht zo spoedig mogelijk hun nieuwe adres door te geven in de
(nieuwe) woongemeente. Wanneer wij binnen 4 weken geen reactie krijgen over de verblijfplaats
van bovengenoemde personen zien wij ons genoodzaakt om betrokkenen uit te schrijven uit
de BRP als ‘vertrokken: Land Onbekend’. Dit heeft tot gevolg dat de personen dan 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.

Privacyreglement Basisregistratie Personen gemeente Koggenland
In het privacyreglement BRP is opgenomen in de verantwoordelijkheid van beheer en 
gegevensverwerking van de persoonsgegevens in de BRP.

Verleende evenementenvergunningen
De afgelopen periode zijn de volgende vergunningen verleend:
Datum evenement  Activiteiten Locatie
Nader te bepalen  USA Schaatsmarathon Ursem eo  
25 t/m 28 januari 2018 Westerkoggeflora Koggenhal, De Goorn
4 maart 2018  ARO Polderloop Obdam en omgeving
Bezwaar: zie www.koggenland.nl

Huisnummers:
Dat zij hebben besloten de volgende huisnummers vast te stellen:
Document  Datum Adres
D17.014050  30 november Slimtocht 18, Berkhout 
Bezwaar: zie www.koggenland.nl

Ontvangen aanvragen voor een omgevingsvergunning
BWT nr. Datum Activiteiten Perceel
2017-HZ-0540 30 november legaliseren pad/erfverharding  Mijzerdijk 6A, Ursem
  en verbreden inrit 
2017-HZ-0544 5 december vestigen bedrijf aan huis Burg. Beemsterboerstraat 2,
   Berkhout
2017-HZ-0545 7 december plaatsen berging  Noorddijkerweg 28A, Ursem
  en erfafscheiding 
2017-HZ-0547 8 december realiseren van een Driemond 10, Obdam
  hobbyschuur 
2017-HZ-0546 5 december vergroten van woning Het Veer 135, Avenhorn
2017-HZ-0566 8 december gebruiken grond Zomerdijk 1A, Oudendijk NH
2017-HZ-0548 7 december gewijzigd uitvoeren Kerkebuurt 187, Berkhout
  bouwen woning 
2017-HZ-0555 7 december realiseren 13 appartementen Dorpsstraat 63A tm 63E, 
   65A tm 65E en 67A tm 67C,
   Obdam
2017-HZ-0553 7 december tijdelijk plaatsen woonunit Noorddijkerweg 92, Ursem
2017-HZ-0560 7 december plaatsen pergola en  Dorpsstraat 35, Obdam
  schutting, wijzigen gevel 
  en plaatsen reclame     
2017-HZ-0563 10 december plaatsen veranda Dorpsstraat 209, Obdam
2017-HZ-0552 8 december bouwen schuur Dorpsweg 77, Oudendijk
2017-HZ-0561 7 december bouwen opslagruimte Noorderbrug 5, Obdam 
2017-HZ-0550 7 december plaatsen reclame gevel Wieder 12, De Goorn 
2017-HZ-0568 11 december vestigen van bedrijf aan huis De Goorn 50A, De Goorn
2017-HZ-0570 12 december bouwen garage Dorpsstraat 61C, Obdam
2017-HZ-0567 11 december plaatsen erfafscheiding Dorpsstraat 1, Obdam
Deze aanvragen zijn ontvangen, er kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend.

Verlenging beslistermijn
Dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de 
beslistermijn te verlengen met een termijn van 6 weken:
BWT nr. Datum Activiteiten Perceel
2017-HZ-0448 12 december verbouwen boerderij Julianastraat 4, Avenhorn
2017-HZ-0402 13 december verplaatsen logiesverblijf Noord-Spierdijkerweg 217 A,
   Spierdijk
2017-HZ-0456 13 december bouwen woonhuis Wogmeerdijk 15, Hensbroek
  met berging 
2017-HZ-0481 13 december bouwen woning De Omloop 10, Zuidermeer

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
BWT nr. Verzenddatum Activiteiten Perceel
2017-HZ-0438 13 december bouwen 2 onder 1 kap/ Julianaweg 5B/5C, Hensbroek
  aanleggen dam 
  met duiker en uitrit  
2017-HZ-0458 11 december legaliseren en uitbreiden Slagterslaan 32, Berkhout
  schuilstallen 
2017-HZ-0440 4 december plaatsen van een overkapping Berkmeerdijk 6, Obdam
2017-HZ-0486 7 december vergroten van een woning De Leet 41, Ursem
Bezwaar: zie groene informatieblok

Geaccepteerde sloopmeldingen
BWT nr. Verzenddatum Activiteiten Perceel
2017-HZ_SLM-0508 1 december slopen woning inclusief  Mijzerdijk 21, Ursem
  de beneden maaiveld 
  liggende fundering(en)
  en bouwwerken

Ingetrokken omgevingsvergunning
BWT nr. Verzenddatum Activiteiten Perceel
201-HZ-0089 12 december slopen 2 schuren,  Wogmeer 41 te Hensbroek
  bouw schuur met carport 

Kennisgeving meldingen artikel 8.41 Wet milieubeheer
Ter uitvoering van de Wet milieubeheer dat op grond van artikel 8.41 van deze wet de volgende 
meldingen zijn ontvangen:
Activiteitenbesluit milieubeheer 
• V.o.f. Kenter-Windt, Zuidermeerweg 9, 1652 CR in Zuidermeer, het uitbreiden van het bedrijf met 
een schuurkas;
• Beuling Techniek, De Goorn 77, 164 JS in De Goorn, het oprichten van het bedrijf voor ontwerp 
en aanleg van diverse installaties;
• Sijs BV, Berkmeerdijk 6, 1713 KW in Obdam, het wijzigen van het bedrijf voor het overkappen 
van de zandopslag;
• Van Duin Installatie Management, Schoffel 3, 1648 GG in De Goorn, het installeren en in werking 
hebben van een gesloten bodemenergiesysteem;
• Mastermade Divema, Wieder 12, 1648 GB in De Goorn, het oprichten van het bedrijf voor het 
verkopen van technische goederen, zoals gereedschappen, bevestigingsmateriaal, hang- en 
sluitwerk en verfproducten aan bouw- en bouwgerelateerde bedrijven;
In genoemd Besluit zijn voorschriften gesteld waaraan de daaronder vallende bedrijven moeten 
voldoen. Deze voor-schriften richten zich op de bescherming van het milieu. Wij controleren deze 
bedrijven periodiek op de naleving van deze voorschriften.

Informatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland 
Noord (RUD NHN) telefoonnummer (088) 10 21 30 00.

Gemeenteraadverkiezingen     
Het centraal stembureau voor de gemeenteraadverkiezing heeft op 04 december 2017 besloten 
om de aanduiding van de volgende politieke groepering te registreren:
Aanduiding politieke groepering Naam gemachtigde Naam plaatsvervanger
Progressief Koggenland Vlaar, S.M.S. Hoek, M.

Uiterlijk op de zesde dag na de dagtekening van deze openbare kennisgeving kan er tegen de 
beslissing van het cen-traal stembureau schrif¬telijk bezwaar gemaakt worden bij de afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

“Ik ben een hele blije inwoonster van De Goorn. Dat komt door de mensen zelf. 
Het is hier prettig wonen. Hier woont jong en oud samen”, klonk het donderdag 7 
december tijdens het dorpsgesprek in De Goorn. In eerste instantie leek er haast 
niets te verbeteren. Maar toen de zestig aanwezigen van het dorpsgesprek in het 
gemeentehuis de vraag kregen wat hun dromen zijn voor de toekomst van hun 
dorp, kwam er toch het nodige los.

Tal van ideeën werden gebundeld tot een vijftal onderwerpen: Dorpshuis, Dorpstuin, 
Dorpsbos, Verkeer & Veiligheid en Oeverzwaluwwand. Voor het dorpsbos is er wens naar 
betere verlichting, meer verharde paden en inwoners zien kans om hier evenementen 
te organiseren. Doel is om het groen in stand te houden en de functies uit te breiden, 
bebouwing is niet wenselijk. Een ander doe-team zet zich in voor veiligere wegen, meer 
verlichte fiets- en hardlooppaden en de beoordeling van zebrapaden. Hoe mooi zou het 
zijn om met je dorpsgenoten groente en fruit te verbouwen? Ook is een dorpshuis gewenst, 
multifunctioneel en voor jong en oud. Hier gaat een ander groepje mee aan de slag. Als 
laatste komt er meer aandacht voor natuurvogels, onder andere de oeverzwaluwen. 

Jong en oud maken De Goorn
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Koggennieuws

Het elftal van Gemeente Belangen Koggenland 
wenst u fijne feestdagen en 

een gezond 2018 toe!

GBK

wenst u een sociaal 
en duurzaam 2018

pvdagroenlinkskoggenland.wordpress.com

Welzijn Koggenland, 
de balans tussen willen 
en kunnen

Welzijn Koggenland wenst u een evenwichtig 2018 toe! 
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De jaarwisseling is een leuke en 
gezellige gebeurtenis. Een tijd voor 
het stellen van doelen voor het nieuwe 
jaar, het eten van oliebollen en het 
afsteken van vuurwerk. Wij informeren 
u graag over de maatregelen die de 
gemeente Koggenland treft om ervoor 
te zorgen dat de jaarwisseling voor 
iedereen veilig verloopt en leuk blijft. 

Vuurwerkregels    
Vuurwerk mag alleen tussen 31 december 
2017 18:00 uur en 1 januari 2018 02:00 uur 
worden afgestoken. Let op, er zijn diverse 
zones waarin helemaal geen vuurwerk 
afgestoken mag worden: De Batter in 
Ursem, de Willibrordustuin in Obdam, De 
Vijverhof in Avenhorn, het asfaltveldje aan 
de Elisabethstraat in De Goorn, winkelgebied 
de Dwingel in De Goorn en rondom de 
Koggenhal in De Goorn. Dit met uitzondering 
van 1 januari 2018 van 00:00 tot 00:30 uur.

Afvalbakken en containers
Om schade te beperken worden de 
afvalbakken tussen kerst en oud en nieuw 
voorzien van een speciale anti-vuurwerkklep. 
Na de jaarwisseling worden de kleppen 
weer zo snel als mogelijk verwijderd. Bij de 
hondenpoepbakken wordt de binnenbak 
verwijderd. Ook de bovengrondse HVC 
textielcontainers worden de laatste week van 
december afgesloten.

Meldpunt Koggenland
Ervaart u overlast tijdens de jaarwisseling? 
Meld dit dan www.koggenland.nl/meldpunt . 
De eerstvolgende werkdag wordt de melding 
opgepakt. Wilt u dat er direct actie wordt 
ondernomen? Neem dan contact op met de 
politie via (0900) 8844 of bij spoed via 112.

Verbod carbid schieten 
binnen de bebouwde kom
Op grond van artikel 2:73a van de Algemeen 
Plaatselijke Verordening (APV) is het 
verboden om binnen de bebouwde kom 
carbid te schieten. Carbid schieten is buiten 

de bebouwde kom alleen van 31 december 
2017 18:00 uur tot 1 januari 2018 02:00 uur 
toegestaan. 

Verbod oplaten wensballonen   
Het oplaten van een wensballon ziet 
er mooi uit, maar is helaas niet zonder 
gevaar. De ballon kan namelijk zorgen voor 
brandgevaarlijke situaties in bijvoorbeeld 
gebouwen of bomen. Sinds 2015 is het 
gebruik van wensballonnen in de gemeente 
Koggenland daarom op grond van artikel 5:33 
APV verboden. Onder een wensballon wordt 
mede verstaan; ufo ballon, herdenkingsballon, 
vuurballon, gelukslampion, Thaise wensballon, 
papierballon en een geluksballon.

Na het knallen, 
opruimen met z’n allen!
Ieder jaar liggen er duizenden kilo’s 
vuurwerkafval in de Nederlandse straten. 
Het vervuilt de natuur en kan bovendien 
gevaarlijke situaties veroorzaken, bijvoorbeeld 
als vuurwerkafval op straat alsnog ontploft. 
Dus: na het knallen, opruimen met z’n allen! 
Dit is goed voor het milieu en wel zo veilig!

Tips om schade en woning inbraak 
te voorkomen
Rond de jaarwisseling kunt u maatregelen 
treffen en schade aan uw eigendommen 
voorkomen door:
•	 Het	afdichten	van	bijvoorbeeld	de	

brievenbus;
•	 Het	weghalen	van	vuilnis	en	losse	

materialen en voorwerpen op uw erf;
•	 Blusmiddelen,	zoals	brandblussers	en	

blusdeken paraat te houden en van te voren 
te controleren;

•	 Een	bewoonde	indruk	achter	te	laten	indien	
u tijdens de jaarwisseling niet thuis bent. 
Vraag bijvoorbeeld de buren een oogje 
in het zeil te houden of laat voldoende 
verlichting branden.

Tips over het veilig afsteken 
van vuurwerk
Kijk op www.4vuurwerkveilig.nl voor meer 
informatie over vuurwerk, veiligheidstips en 
een quiz! Ook via www.rijksoverheid.nl en 
www.politie.nl vindt u meer informatie over 
veilig gebruik van vuurwerk.

Een veilige jaarwisseling  
in Koggenland
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   INFO EN AGENDA
Raadsvergaderingen

Alle vergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis. U kunt de vergaderingen 
live volgen of later terugkijken op raad.koggenland.nl. Hier vindt u de agenda met 
onderwerpen, de stukken van de vergaderingen en ook de actuele tijdstippen.

 18 december het Gesprek, het Debat en het Besluit 

Wilt u meepraten of input geven tijdens het Gesprek? U bent van harte welkom.  
Meld u van te voren aan bij de griffie. Heeft u zelf een onderwerp waar de raad  
over gaat en wilt u daar met de raad over in gesprek, neemt u dan contact op met  
de griffie via telefoon (0229) 54 84 09 of via e-mail griffie@koggenland.nl.  
De gegevens van de raadsleden vindt u op raad.koggenland.nl.

Welstand
De komende vergaderingen van de Welstandscommissie vinden plaats op 14 en  
28 december en deze zijn openbaar. Voor meer informatie en de juiste aanvangstijden 
kunt u contact opnemen met Cor Hoek van de afdeling Wonen & Ondernemen,  
telefoon (0229) 54 84 46.

Adviesraad Sociaal Domein
De eerstvolgende vergadering is op maandag 15 januari om 19:00 uur en is openbaar. 
Meer informatie over de Adviesraad Sociaal Domein vindt u op  
www.koggenland.nl/adviesraad.

Ondernemersspreekuur 
Wilt u een onderneming starten of uitbreiden of heeft u als ondernemer andere vragen? 
Iedere woensdagochtend tussen 9:00 en 10:00 uur kunt u terecht tijdens  
het ondernemersspreekuur. U kunt zich aanmelden voor het spreekuur via  
www.koggenland.nl/ondernemen.

Collecte 
 10 december t/m 6 januari 2018 Vrije periode

Expositie gemeentehuis 
 20 november t/m 23 februari 2018 De schoonheid van zwart, 

  Truus Bongenaar (tekeningen), 
  Sandra Muller (beelden),
  Jacqueline Roorda   
  (houtskooltekeningen)

Een afspraak met de burgemeester of wethouders telefoon (0229) 54 83 95
Wilt u een afspraak met burgemeester Posthumus of met een van de wethouders  
Win Bijman, Caroline van de Pol of Koos Knijn? Neem dan contact op met cluster 
Bestuursondersteuning, e-mail bestuurssecretariaat@koggenland.nl. 

Zorgteam Koggenland  telefoon (0229) 54 83 70
Voor al uw vragen over algemeen maatschappelijk werk, minimavoorziening, 
schuldhulpverlening, ouderenvoorzieningen en meer. 
E-mail: zorgteam@koggenland.nl, website www.koggenland.nl  

Meldpunt Koggenland  telefoon (0229) 54 83 00
Voor al uw meldingen over bijvoorbeeld openbare verlichting, wegen en trottoirs, 
openbaar groen maar ook drank- en drugsoverlast en vandalisme en storingen aan  
de huurwoning, gehuurd via het Woningbedrijf. Telefonisch 24 uur per dag te bereiken, 
ook in het weekend. Wilt u online melding maken? 
Dat kan 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

Openingstijden loket Burgerzaken
Voor de aanvraag van uw paspoort, rijbewijs of een uittreksel kunt u op onderstaande 
tijden binnenlopen en zonder afspraak bij loket Burgerzaken terecht:

 Maandag 09:00 - 12:00 uur & 13:00 - 20:00 uur
 Dinsdag t/m vrijdag 09:00 - 12:00 uur

Afspraak maken en telefonische bereikbaarheid
Voor alle zaken en diensten kunt u een afspraak maken met een van onze medewerkers. 
Door het werken op afspraak voorkomen we wachttijden en kunnen wij u beter helpen. 
Maak een afspraak via www.koggenland.nl/afspraak of bel het nummer (0229) 54 84 00. 
Wij zijn telefonisch bereikbaar en u kunt een afspraak maken binnen onderstaande tijden: 

 Maandag 09:00 - 20:00 uur
 Dinsdag t/m donderdag 09:00 - 16:30 uur
 Vrijdag 09:00 - 12:00 uur

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

www.facebook.com/koggenland

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

www.twitter.com/koggenland
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WWW.HET-SLAAPHUYS.NL • WIEDER 35 • 1648 GA DE GOORN • T 0229 236608 • WWW.SUBLIEMZITCOMFORT.NL 
BOXSPRINGS | LEDIKANTEN | MATRASSEN | KASTEN | RELAXFAUTEUILS | STA-OP FAUTEUILS | BANKEN 

OPENINGSTIJDEN: WO. 10.00 - 17.30 • DO. 10.00 - 17.30 • VR. 10.00 - 17.30 • ZA. 10.00 - 16.30 OF OP AFSPRAAK, OOK BUITEN OPENINGSTIJDEN.

Duidelijk  &
           servicegericht

2e matras 

HALVE 
PRIJS*

PRIJS

*vraag naar de voorwaarden

Nieuw!
GOED SLAPEN BEGINT 
MET DE JUISTE TECHNIEK

zitcomfort
SUBLIEM

- Meer dan 20 fauteuils in de 
 showroom
- Ook vrijblijvend advies bij u thuis
- Alle fauteuils in diverse maten 

verkrijgbaar
 Zit diepte, zit hoogte en zit breedte 

op uw lichaam aangepast
- Fauteuils Gas geveerd, elektrisch 

verstelbaar en met accu
- Gratis levering en retour oude 

stoel / fauteuil
- Meer dan 30 stoffen / 
 leder kleuren

Ledikant Bronx 
v.a. € 968,-

Sta- op fauteuil Dante 
v.a. € 1495,-

Relax  fauteuil Twist 
v.a. € 749,-

Relax fauteuil Capri 
v.a. € 1299,-

Het SlaapHuys wenst u fijne feestdagen

VUURWERKOUTLET
25% korting op geselecteerd

vuurwerk in de outlet. 
OP = écht OP... Dus wees op tijd!

LEKKER!!!
Gratis hotdogs en oliebollen
tijdens de vuurwerk verkoop 

Smullen als u naar al dat mooie vuurwerk kijkt!

Gratis hotdogs en oliebollen
tijdens de vuurwerk verkoop 

Smullen als u naar al dat mooie vuurwerk kijkt!

Gratis hotdogs en oliebollen
tijdens de vuurwerk verkoop 

Smullen als u naar al dat mooie vuurwerk kijkt!




