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Wijziging openingstijden
Per 1 juni 2019 wijzigen de openings-
tijden van het gemeentehuis:
Maandag  9:00 - 19:00 uur
Dinsdag  9:00 - 16:30 uur
Woensdag 9:00 - 16:30 uur
Donderdag 9:00 - 19:00 uur
Vrijdag  9:00 - 16:30 uur

Workshop EHBO bij kinderen
Op woensdag 19 juni 2019 organiseert 
Het Rode Kruis in Hoorn de workshop 
‘EHBO aan baby’s en kinderen’. 
Tijdens de workshop worden de meest 
voorkomende ongevallen behandeld. 
Deelnemers ontvangen het boek ‘EHBO 
aan baby’s en kinderen’. De workshop 
vindt plaats aan de Vredehofstraat 9c in 
Hoorn en duurt van 19:15 tot 21:45 uur. 
De kosten bedragen € 50,-. U kunt zich 
aanmelden via de website www.ggdhn.
nl/cursussen.
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Koggenlanders ontvangen 
koninklijke onderscheiding

Op 26 april reikte burgemeester Franx een Koninklijke onderscheiding uit 
aan vier Koggenlanders, die zich op een bijzondere manier inzetten voor hun 
omgeving. “Deze inwoners zijn van onschatbare waarde en maken het verschil 
in onze samenleving.”

De vier gelukkigen waren met een smoes 
naar het gemeentehuis gelokt, waar zij de 
onderscheiding ontvingen. Toen ze enigszins 
van de verrassing bekomen waren, riep 
burgemeester Franx hen één voor één naar 
voren voor het opspelden van de lintjes en een 
persoonlijk dankwoord. 

Nel Neefjes
De burgemeester prees Nel Neefjes uit 
Obdam voor haar buitengewone inzet voor 
de gemeenschap. Al meer dan vijftig jaar is 
mevrouw Neefjes actief als vrijwilliger in uiteen-
lopende organisaties. 

Zo hielp ze bij het opzetten van een stichting 
die jongeren met elkaar in contact brengt en 
bezorgde ze warme maaltijden aan cliënten van 
verzorgingshuis De Horstenburgh in Obdam. 
Ook nu nog verzorgt ze de catering bij De Brink 

in Obdam en organiseert ze de jaarlijkse kermis-
borrel voor mensen met een beperking.

Kees Conijn 
Kees Conijn uit De Goorn is sinds hun trouwen 
in 1989 mantelzorger voor zijn vrouw, die door 
een spierziekte volledig van zorg afhankelijk 
is. Tot 2005 zorgde de moeder van mevrouw 
Conijn voor haar op de momenten dat de heer 
Conijn aan het werk was. Sinds het overlijden 
van zijn schoonmoeder draagt hij de zorg 
alleen; van aankleden en huishoudelijke 
taken tot de talloze bezoeken aan artsen. 
Burgemeester Franx sprak zijn bewondering 
uit voor de positieve en onbaatzuchtige levens-
houding van de heer Conijn.

Cees Bijman 
Over Cees Bijman uit Berkhout zei 
burgemeester Franx: “Hij is een gouden 

kracht die van onschatbare waarde is voor de 
vereniging.” De burgemeester citeerde een 
bestuurslid van voetbalvereniging Berkhout. 
Sinds 1973 werkt de heer Bijman als vrijwilliger 
voor de vereniging, waar hij onder meer verant-
woordelijk is voor onderhoud, het schoonmaken 
van kleedkamers en het beheer van materialen. 
De heer Bijman heeft aangekondigd dat hij 
op 31 december 2019 – vlak na zijn 75ste 
verjaardag – een punt zet achter 46 (!) jaar 
vrijwilligerswerk bij de vereniging.

Bob Koning 
Bob Koning uit De Goorn is sinds 1991 actief 
als vrijwilliger. Burgemeester Franx dankte hem 
namens verscheidene organisaties voor zijn 
onuitputtelijke inzet: “Hij motiveert mensen en 
is een echte aanpakker, met humor en enthou-
siasme.” Zijn lijst met vrijwilligersfuncties lijkt 
oneindig. Zo is hij onder meer collectant en 
collectecoördinator, EHBO-vrijwilliger, drager 
bij begrafenisvereniging St. Barbara in De 
Goorn, vrijwilliger bij carnavalsvereniging 
De Tempeliers in Avenhorn en voorzitter van 
Toneelvereniging Nieuw Leven in De Goorn.

Kent u iemand die een lintje verdient? Bijvoorbeeld een 
vrijwilliger die altijd en voor iedereen klaarstaat? Of een 
persoon die een hele club draaiende houdt? Misschien 
onzichtbaar, maar altijd enthousiast, boordevol energie en 
op veel vlakken belangeloos actief? Als bestuurslid of juíst 
achter de schermen, in de ondersteuning of als klusjesman? 
Kijk of deze persoon in aanmerking komt voor een Koninklijke 
onderscheiding en zet hem of haar in het zonnetje!

Als u iemand wilt voordragen voor de 
Lintjesregen van 2020, moet uw voorstel 
vóór 1 juli 2019 bij ons binnen zijn. Belt u 
voor het indienen met het bestuurssecre-
tariaat, via (0229) 54 83 95 of mail naar 
bestuurssecretariaat@koggenland.nl. Zij 
adviseren u graag over de aanpak en kijken 
samen met u of uw voorstel kans maakt.

Bezorgklacht Koggennieuws 
Heeft u een klacht over de bezorging 
van het Koggennieuws? Neem dan 
contact op met Rodi Verspreiding via 
(0226) 33 10 20 of verspreiding@rodi.
nl. Zij lossen uw klacht zo spoedig 
mogelijk op. Rodi is ook nog op 
zoek naar nieuwe bezorgers. Heeft u 
interesse in een baan als bezorger? 
Informatie of aanmelden kan ook via 
genoemde contactgegevens.

  Nel Neefjes-Jonker, Kees Conijn, burgemeester Jan Franx, Cees Bijman en Bob Koning



LAST VAN VOCHT 
IN UW KRUIPRUIMTE?

Isoleer uw kruipruimte 
met schuimbeton
Hierna heeft u nooit meer last van vocht-, tocht- en schim-
melproblemen. Vocht en tocht in huis kunnen natuurlijk heel 
erg vervelend zijn. Koude voeten, stank, schimmel, houtrot 
en waterschade zijn enkele van de vervelende gevolgen van 
teveel vocht in of onder de vloer.

Door de kruipruimte met schuimbeton op te vullen zorgt u 
ervoor dat al het vocht onder uw woning blijft. Het opvullen 
van de kruipruimte met schuimbeton is ook nog eens goed 
voor de portemonnee. U bespaart namelijk veel energie 
met een goed geïsoleerde kruipruimte. Dit komt mede 
doordat uw woning langer warm blijft, en u dus minder snel 
de verwarming weer aan hoeft te zetten.

Wat is schuimbeton?
Schuimbeton is een licht en goedkoop isolatiemiddel 
dat erg lang meegaat. Het bestaat uit een mengsel van 
cement, zand, water en schuimmiddel. We brengen schuim-
beton in vloeibare vorm met behulp van slangen aan, waar-
door we het gemakkelijk over een ruimte kunnen verdelen. 
Schuimbeton bereikt ook moeilijk bereikbare kieren en 
gaten. Wanneer schuimbeton uithardt, vormen zich in het 
beton allemaal kleine luchtbelletjes. Hierdoor is het niet 
alleen erg licht, maar ook erg goed bestand tegen vorst en 
krimp. 

Bij  Woodstock Vloeren kunt u een isolatielaag van schuim-
beton namelijk combineren met vloerverwarming, een 
dekvloer en een eindvloer. Bij ons totaalpakket brengen 
we bovenop de isolatielaag een dekvloer (anhydriet, mag-
nesiet of zandcement) aan met vloerverwarming. Als eind-
vloer heeft u de keuze uit een laminaat of parket. Bent u 
meer van de betonlook, kunt u ook kiezen voor een woon-
betonvloer. In dit laatste geval storten we de eindvloer (het 
beton) direct over de vloerverwarming heen, en heeft u dus 
geen dekvloer nodig.

De voordelen
• Goede isolerende werking
• Relatief goedkoop
• Erg licht, maar toch relatief sterk
• Gaat vocht en schimmel tegen
• Goed bestand tegen vorst en dooi
• Zelf-nivellerend
• Milieuvriendelijk en volledig recyclebaar
• Lange levensduur
• Al beloopbaar na 48 uur

Bekijk het filmpje over het storten van 
schuimbeton.op: 
www.youtube.com/watch?v=mcoAptEQZsE

Informeer naar de mogelijkheden tel. 0226-427785 
www.schuimbetonvloer.nl
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Jongeren die binnen twee jaar hun 
rijbewijs denken te halen, kunnen 
ook dit jaar een cursus ‘Alcohol in het 
verkeer’ volgen en daarmee zo’n 40 euro 
besparen. Met het certificaat kunnen 
zij gratis het rijbewijs afhalen bij de 
gemeente. Tijdens de cursus leren zij over 
de gevaren van alcohol- en drugsgebruik 
in het verkeer. 

Jongeren leren echt iets nieuws 
“Het is niet anderhalf uur lekker achterover zitten 
en dan is de 40 euro verdiend”, vertelt cursusleider 
Ton Leenders. “Jongeren moeten actief meedoen, 
de cursus is heel interactief. Jongeren zijn vaak 
verbaasd over het aantal uur dat alcohol in je bloed 

blijft. 10 biertjes = 15 uur alcohol in je bloed. Tijdens 
de evaluatie geven jongeren ook vaak aan dat ze 
niet wisten wat er allemaal bij komt kijken als je 
onder invloed deelneemt aan het verkeer en dan 
een ongeval veroorzaakt. Jongeren denken er vanaf 
te komen met een kleine boete, maar beseffen niet 
dat ze een cursus moeten volgen, problemen krijgen 
met de verzekering, letselschade moeten vergoeden 
en dat ze geconfronteerd worden met nog allerlei 
andere praktische zaken. En dan heb ik het nog 
niet eens over de emotionele schade die geleden 
wordt.”

De komende cursussen zijn op 22 mei, 19 juni en 
25 september. Kijk voor alle cursusdata in 2019 op 
www.koggenland.nl/alcoholinverkeer.

Op het bezoekersterras van het 
Koggenbad staat sinds enkele 
weken een watertappunt, waar 
bezoekers en badmeesters hun 
(zelf meegebrachte) waterfles 
kunnen vullen. De oude waterau-
tomaat is verwijderd, vanwege 
de hoeveelheid plastic afval die 
het gebruik ervan opleverde. 
Dagelijks verdwenen zo’n 120 
plastic bekers in de vuilnisbak. 

Bezoekers reageren positief op de nieuwe watertapper. 
Ook medewerkers zijn blij met het watertappunt, 
waarmee ze willen bijdragen aan een duurzame wereld 
en een schoon zwembad.

Watertappunt  
in Koggenbad

Gratis je rijbewijs afhalen? Volg 
de cursus ‘Alcohol in het verkeer’

Koggenland Energie Centraal
Inspirerend platform voor duurzaamheid
Drie Koggenlanders constateerden dat veel van hun 
plaatsgenoten zich nauwelijks bezighouden met 
energiebesparing, terwijl er voldoende betaalbare 
mogelijkheden zijn. Met Koggenland Energie Neutraal (KEN) 
brengen Frank Scholtens, Ton Scholte en Kees Wiersum  
uit Berkhout duurzame initiatieven en ideeën onder de 
aandacht. Ze zijn op zoek naar Koggenlanders die daarbij 
willen helpen.

KEN werd ruim twee jaar geleden opgericht 
tijdens de Dorpsgesprekken van de gemeente. 
Eerst als doe-team, later werd het een onafhan-
kelijk platform, waar mensen duurzame initiatieven 
kunnen delen. Dat gebeurt voornamelijk via de 
website. Door inwoners te inspireren en informeren 
wil KEN hen enthousiast maken voor duurzame 
projecten. Zo staan op de website de verhalen 
van een veehouder die zijn boerderij verwarmt 
met behulp van mest en van een inwoner die een 
enorme kostenbesparing haalde uit het isoleren van 
zijn huis.

Praktische hulp
Naast de verhalen van inwoners gaat Koggenland 
Energie Neutraal ook praktische hulp aanbieden bij 
verduurzaming. “Isolatie is ons eerste speerpunt,” 
zegt Scholte. “We willen inwoners de mogelijkheid 
bieden hun woning te laten doorlichten met 
warmtescans om te zien waar warmte weglekt. Voor 
dit project zijn we nog op zoek naar mensen die 
een gratis cursus willen volgen om de metingen uit 
te voeren.” Wiersum vult aan: “Dat hoeven geen 
specialistische ingenieurs te zijn. We zoeken enthou-
siaste mensen die een steentje willen bijdragen.”

De warmtescans kunnen alleen in de winter worden 
uitgevoerd, omdat het verschil tussen de binnen- en 
buitentemperatuur minstens twintig graden moet 

Westfriese Duurzame Open Huizen Dag
Met de Westfriese Duurzame Open Huizen Dag brengen 
de Westfriese gemeenten de voordelen van energiezuinig 
wonen onder de aandacht. De Westfriese gemeenten 
organiseren het evenement op zaterdag 25 mei, in 
samenwerking met het Duurzaam Bouwloket en de 
Regionale uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord.  
Huiseigenaren van duurzame huizen  stellen hun 
huis voor u open en delen hun ervaringen. Er zijn 
verschillende typen woningen te bezoeken: van 
tussenwoning tot tiny house en van monument tot 
woonboot.
Meer informatie over de Westfriese Duurzame Open 
Huizen Dag  vindt u op www.duurzaambouwloket.nl/
wfdh. Om de huizen te kunnen bezoeken moet u zich 
voor 23 mei aanmelden. Wees er snel bij, er is beperkt 
plaats. 

Initiatiefnemers Frank Scholtens, Ton Scholte en Kees Wiersum

Bloemen bij het oorlogsmonument in Berkhout

zijn. In de zomermaanden wil KEN de nadruk leggen op 
besparing van energiekosten door zonnepanelen. Wiersum: 
“Die seizoensgebonden activiteiten spreken mensen aan. In 
de winter hoorden we van veel mensen dat ze schrokken van 
de prijsstijging van gas. In de zomer wordt zonne-energie 
interessanter. We merken dat mensen vanzelf duurzamer 
gaan leven, als je hen goed informeert.”

Meer informatie en aanmelden
Op www.koggenlandenergieneutraal.nl kunt u uw duurzame 
verhaal delen en voorbeelden bekijken om zelf aan de slag 
te gaan. Als u wilt helpen, bijvoorbeeld bij het uitvoeren van 
warmtescans, kunt u zich via de website aanmelden.
Meer informatie over milieu en duurzaamheid in 
Koggenland vindt u op https://www.koggenland.nl/inwoners-
en-ondernemers/milieu-en-duurzaamheid.

Dodenherdenking in Berkhout
Burgemeester roept op tot verdraagzaamheid 

Burgemeester Franx was op zaterdag 4 mei aanwezig 
bij de nationale dodenherdenking in de Berkhouter 
Kerk. Het thema van dit jaar was ‘In vrijheid kiezen’. De 
burgemeester riep in zijn toespraak op “verder te kijken 
dan onze eigen vrijheden.” Daarmee doelde hij op de 
manier waarop vluchtelingen in Nederland worden 
ontvangen. “Laten we blij zijn met onze democratie. 
Koester dit door gebruik te maken van het verworven 
kiesrecht en sta open voor de mensen die dat recht 
moeten missen.” De herdenking werd afgesloten met 
een kranslegging een twee minuten stilte.

Bedankt
De gemeente organiseert de Koggenlandse herden-
kingen in samenwerking met de viermeiwerkgroep 
en bedankt de werkgroepleden, verkeersregelaars, 
scoutingleden en alle andere betrokkenen die door 
hun bijdrage voor een waardige herdenking hebben 
gezorgd.

Burgemeester Jan Franx en gemeentemedewerker Karina Ooteman tijdens 
de kranslegging in Berkhout



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

*De actie loopt tot en met 28 juni 2019 en geldt voor een particuliere betaalrekening van RegioBank i.c.m. de Overstapservice. 
Vraag naar de actievoorwaarden.

Word ook klant en ontvang een cadeaubon van € 25
van Chin. Spec. Restaurant LANGE MUUR.*

Onze klanten kiezen 
voor persoonlijk contact 

én online bankieren.

Bekende gezichten
vertrouwde naam

Dorpsstraat 40a
1713 HJ Obdam

Koggenland
Tel: 0226 451441

www . a p p e l n o t a r i s s e n . n l

Sinds 1942
Notarissen

Appel

Vijf jaar zorgeloos gras maaien?Voor meer info en voorwaarden, ga naar 
nl.stihl.be/productregistratie of www.stihl.nl/productregistratie

GARANTIE
5 JAAR

RMI 422 tot 800 m2

VAN € 1199,-

VOOR € 999,-

RMI 632 tot 3000 m2

VAN € 2249,-

VOOR € 1999,-
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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 Basisadmi-
nistratie 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.
- D. Cao  geboren 18-10-1994
Deze persoon wordt verzocht zo spoedig mogelijk het nieuwe adres door te geven in de (nieuwe) 
woongemeente. Wanneer wij binnen 4 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
BWT nr. Datum Activiteiten Perceel
2019-HZ-0202 15 april bouwen veranda Trilgras 2, De Goorn 
2019-HZ-0205 16 april isoleren woning Spierdijkerweg 100, Spierdijk
2019-HZ-0208 23 april realiseren tuinhuis  Oliesloot 16, Berkhout
  met overkapping 
2019-HZ-0210 24 april bouwen carport Noord-Spierdijkerweg 210, 
Spierdijk
2019-HZ-0213 28 april vervangen kozijnen Baarsdorpermeer 28, Zuidermeer
2019-HZ-0217 30 april verbreden oprit Gabriëlstraat 48, Ursem
2019-HZ-0211 24 april wijzigen  Dorpsweg 85, Hensbroek
  bestaande garage 
Deze aanvragen zijn ontvangen, er kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend.

Niet in behandeling genomen aanvragen voor een omgevingsvergunning
BWT nr. Datum Activiteiten Perceel
2019-HZ-0143 24 april maken logiesverblijf  Julianastraat 36, Avenhorn
  in bestaand bedrijfspand    
2019-HZ-0128 26 april vervangen van  Oosteinde 109, Berkhout
  een brug 
2019-HZ-0001 1 mei wijzigen gebruik Scharwoude 24, Scharwoude
  bedrijfspanden

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met 6 weken:
BWT nr. Datum Activiteiten Perceel
2019-HZ-0034 23 april vergroten woning De Goorn 66 te de Goorn

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
BWT nr. Verzenddatum Activiteiten Perceel
2018-HZ-0643 26 april bouwen loods Kerkweg 15, Hensbroek 
2019-HZ-0122 24 april intern verbouwen stolp Dorpsweg 162, Hensbroek 
2019-HZ-0154 26 april bouwen woning De Burg 6, De Goorn
2019-HZ-0116 18 april realiseren aanbouw Oosteinde 79, Berkhout 
2019-HZ-0109 18 april bouwen woning Bloementuin 15, De Goorn 
2019-HZ-0089 26 april bouwen woning De Omloop 14, Zuidermeer  
2019-HZ-0145 26 april oprichten woning Dorpsvaart 1, De Goorn
2019-HZ-0199 24 april plaatsen yurt Bobeldijk 131, Berkhout 
2019-HZ-0151 26 april verhuur kamers Het veer 97, Avenhorn
  in woning
2019-HZ-0149 29 april bouwen woning Slimtocht 7, Berkhout
2018-HZ-0546 1 mei vernieuwen en Kathoek 7, Avenhorn
  vergroten kapconstructie     
Bezwaar: zie groene informatieblok

Geweigerde omgevingsvergunningen
BWT nr. Verzenddatum Activiteiten Perceel
2018-HZ-0624 25 april bouwen geitenstal Zomerdijk 5a, Oudendijk

Geaccepteerde sloopmeldingen
BWT nr. Verzenddatum Activiteiten Perceel
2019-HZ_SLM-0106 18 april Verwijderen aanbouw Dorpsstraat 106 te Obdam
2019-HZ_SLM-0125 29 april Slopen van een woning Verlaatsweg 57, Spierdijk
2019-HZ_SLM-0209 1 mei Slopen van een schuur Bobeldijk 27 te Berkhout

Geaccepteerde meldingen brandveilig gebruik
BWT nr. Verzenddatum Activiteiten Perceel
2018-HZ-0602 1 mei brandveilig in gebruik Hulkerweg 10, Berkhout
  nemen huisvesting 
  tbv arbeidsmigranten

Ingetrokken aanvragen voor een omgevingsvergunning
BWT nr. Verzenddatum Activiteiten Perceel
2019-HZ-0157 25 april bouwen schuur Lutkedijk 38A, Obdam
Beroep: zie groene informatieblok

Verleende evenementenvergunningen
De afgelopen periode zijn de volgende vergunningen verleend:

Datum evenement Activiteiten Locatie
17 t/m 19 mei 2019 Kermis Zuidermeer ‘t Oor
Bezwaar: zie groene informatieblok

Huisnummers:
Burgemeester en Wethouders hebben besloten de volgende huisnummers vast te stellen:

D19.005030 9-4-2019 Burgemeester Kooimanweg 20 te Hensbroek
D19.004800 4-4-2019 Wiedewei 1-7 en Tuinderij 2-8 te Ursem
D19.005715 26-4-2019 De Omloop 14 te Zuidermeer
D19.005718 29-4-2019 Slimtocht 7 te Berkhout
D19.005721 26-4-2019 De Burg 6 te De Goorn 
D19.005725 20-3-2019 Dubbelspoor 17 te Obdam
D19.005726 26-4-2019 Dorpsvaart 1 te De Goorn

Bezwaar: zie groene informatieblok

Vastgestelde wijzigingsplannen 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Koggenland maken bekend dat zij op 2 mei 2019 
de volgende wijzigingsplannen ongewijzigd hebben vastgesteld:
• Berkmeerdijk 29, Obdam;
• Noord-Spierdijkerweg 179, Spierdijk;
• Wogmeer 129, Spierdijk. 

Inhoud
De wijzigingsplannen betreffen allemaal uitbreidingen van het agrarische bouwvlak voor de ter 
plekke gevestigde agrarische bedrijven. 

Ter inzage
De wijzigingsplannen en de vaststellingsbesluiten liggen met ingang van 13 mei 2019 tot en 
met 23 juni 2019 ter inzage bij de afdeling Wonen & Ondernemen in het gemeentehuis (tijdens 
openingstijden). Op afspraak kunt u ook buiten de gebruikelijke openingstijden het plan inzien. 
Het wijzigingsplan is ook digitaal te raadplegen op www.koggenland.nl/ruimtelijkeplannen onder 
de kop ‘in procedure’.

Beroepsmogelijkheden
Alle wijzigingsplannen zijn ongewijzigd vastgesteld. Gedurende de hierboven genoemde termijn 
van terinzagelegging kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs 
niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht. Beroep kan worden ingesteld 
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 
Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van de 
dag na afloop van de termijn voor het indienen van een beroepschrift, mits er geen verzoek om 
voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak is gedaan.
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Zienswijze
Tijdens de genoemde termijn (6 weken) 
kan door iedereen schriftelijk zienswijzen 
worden ingediend bij burgemeester en 
wethouders, Postbus 21, 1633 ZG Avenhorn. 
Tijdens dezelfde periode kunt u ook 
mondelinge zienswijzen inbrengen tegen de 
ontwerpbeschikking.

Bezwaar
Binnen 6 weken na datum van verzending 
kan door belanghebbenden een 
bezwaarschrift worden ingediend bij 
burgemeester en wethouders, Postbus 21, 
1633 ZG Avenhorn. De termijn vangt aan 
met ingang van de dag na die waarop het 
besluit is verzonden. Als er sprake is van 
spoed, kunt u een voorlopige voorziening 
vragen bij de Voorzieningenrechter van de 
Rechtbank in Haarlem.

Beroep
Diegenen, die tijdens de 
voorbereidingsprocedure zienswijzen 
hebben ingediend, en belanghebbenden 
zijn, kunnen gedurende 6 weken een 
beroepschrift indienen bij de sectie Bestuur 
van de Rechtbank Noord-Holland, Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem. De termijn voor het 
indienen van een beroepschrift vangt aan 
met ingang van de dag na die waarop het 
betreffende besluit ter inzage is gelegd.

Beroep kan worden ingesteld door:
•  Belanghebbenden die zienswijzen hebben 

ingediend tegen de ontwerpbeschikking.
•  Adviseurs die gebruik hebben gemaakt 

van de mogelijkheid advies uit te brengen 
over de ontwerpbeschikking.

•  Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs 

niet kan worden verweten geen 
zienswijzen te hebben ingebracht tegen 
de ontwerpbeschikking.

•  Belanghebbenden die willen opkomen 
tegen de wijzigingen die bij het nemen 
van het besluit ten opzichte van het 
ontwerp zijn aangebracht.

De beschikking wordt na afloop van de 
beroepstermijn van kracht tenzij gedurende 
de termijn beroep is ingesteld en een 
verzoek om voorlopige voorziening is 
gedaan. De beschikking wordt niet van 
kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het 
beroepschrift moet worden ingediend bij 
de sectie Bestuur van de Rechtbank Noord-
Holland, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 

Voorlopige voorziening
Indien er sprake is van spoed dan kunt u 
tevens, onder voorwaarde van het indienen 
van een bezwaar- of beroepschrift, een 
voorlopige voorziening vragen bij de 
Voorzieningenrechter, sectie Bestuur van de 
Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 
2003 BR Haarlem. 

Inhoud bezwaar- of beroepschrift 
Een bezwaar- of beroepschrift moet worden 
ondertekend en minstens de volgende 
gegevens bevatten: de naam en het adres 
van de indiener, de datum, een omschrijving 
van het besluit waartegen bezwaar wordt 
gemaakt / beroep wordt ingesteld en de 
reden(en) waarom bezwaar wordt gemaakt.

Meer informatie vindt u op
www.koggenland.nl. Hier vindt u ook het 
digitale formulier waar u met uw DigiD 
bezwaar/uw zienswijze kunt indienen.



Overgewicht niet alleen een kwestie van calorieën
De stofwisseling en de hormoonhuishouding zijn erg bepalend
Vaak wordt er wat makkelijk over ge-
daan. “Afvallen is gewoon een kwes-
tie van minder eten en meer bewegen”. 
Vooral door de mensen die zelf niet te 
maken hebben gehad met overgewicht. 
Minder eten is niet makkelijk wanneer 
je vaak honger hebt of veel stress er-
vaart en uren zweten op de sportschool 
is meestal ook niet de oplossing. In de 
praktijk komt hier veel meer bij kijken.

Met name de stofwisseling is erg bepa-
lend, en deze is niet voor iedereen het-
zelfde. Deze wordt grotendeels hor-
monaal aangestuurd en verschillende 
factoren hebben hier invloed op. Hier-
bij kun je denken aan anticonceptiva,  
zwangerschap en de menopauze, maar 
ook slechte eetgewoonten, “moderne” 
voedingsmiddelen, bepaalde medicijnen 
en stoppen met roken. 

Door een hormonale disbalans ontstaat 
er een stofwisselingsprobleem en kun je 
in een vicieuze cirkel belanden. De con-
trole over het hongergevoel wordt dan 
ook steeds minder, en doordat je meer 
of vaker gaat eten, verergert zich het pro-
bleem. 
Het Cure4Life programma brengt het 
lichaam weer in balans.  Het medisch 
team van Cure4Life stelt op basis van 
een uitgebreide vragenlijst, bloed- en 
urineonderzoek een persoonlijk voe-
dingsprogramma samen. De kracht zit 
in de hoeveelheden en combinaties van 

natuurlijke voeding, zonder dieetpillen 
of shakes.  
De begeleiding tijdens het programma 
is erg belangrijk. Er wordt ook aandacht 
besteed aan coaching en emotie-eten. 
Henriëtte Hummel is Cure4Life consu-
lent in Hoorn en begeleidt haar cliënten 
tijdens het hele traject. 
Zij is gewichtsconsulent, orthomolecu-

lair adviseur en therapeut natuurvoe-
ding. Daarbij heeft zij psychosociale me-
dische basiskennis en is specialist op 
gebied van emotie-eten. 

Henriëtte: “Wie het programma correct 
volgt kan een gewichtsverlies verwach-
ten van 5 tot 8 kilo per maand, en zon-
der hongergevoel. Mensen voelen zich 

fitter, energieker en zitten lekkerder in 
hun vel. Tevens heeft het programma 
ook een hele positieve invloed op ge-
relateerde gezondheidsklachten zoals 
hoge bloeddruk, diabetes type 2, maag- 
en darmklachten en ademhalingsproble-
men”.

Tijdens het programma krijg je een goed 
inzicht in welk voedingspatroon voor jou 
werkt. Eenmaal in balans en met behulp 
van “de richtlijnen voor de toekomst” is 
het goed mogelijk om de resultaten te 
behouden. Ook nadat je een gezond ge-
wicht hebt bereikt, vinden er nog na-con-
sulten plaats. 
Het proces begint met een uitgebreide 
intake. Geïnteresseerden kunnen hier-
voor een vrijblijvend informatief consult 
aanvragen van 75 minuten.

Bent u aanvullend verzekerd? Dan 
heeft u mogelijk recht op een (ge-
deeltelijke) vergoeding via uw zorg-
verzekeraar. Informeer naar de mo-
gelijkheden voor vergoedingen bij 
Cure4Life Alkmaar / Hoorn

Voor meer informatie: 
Cure4Life Hoorn
Verlengde Lageweg 19, 
06-23579555
Cure4Life Alkmaar
Jan Ligthartstraat 1, 
06-23579555
www.cure4life.eu

Henriëtte Hummel – Cure4Life Hoorn

Henriëtte Hummel van Cure4Life in Alkmaar: 
“Cure4Life herstelt de hormoonhuishouding dankzij een persoonlijk voedingsprogramma:’

“De oorzaak van overgewicht is vaak een 
verstoorde hormoonhuishouding”

Overgewicht is een groot maat-
schappelijk probleem. Circa 50% 
van alle Nederlanders is te zwaar.
En de gevolgen zijn groot. Over-
gewicht en obesitas lijden in veel 
gevallen tot gezondheidsrisico’s
zoals diabetes type 2, hart- en 
vaatziekten, hoge bloeddruk, ver-
moeidheid en psychische proble-
men. Doordat de zorg steeds duur-
der wordt, raakt het ook nog eens 
ieders portemonnee. Het credo van
Cure4Life: ‘pak de oorzaken van 
overgewicht aan en bestrijd niet 
alleen de symptomen? 

Henriëtte Hummel: “Onderzoek 
wijst uit dat de oorzaak van over
gewicht mede wordt veroorzaakt 
door een verstoorde hormoon
huishouding. Het programma van 
Cure4Life verbetert de disbalans in 
de hormoonhuishouding waardoor 
mensen op een verantwoorde ma
nier hun gezonde gewicht bereiken. 
Hoe? 
Door een individueel voedingspro
gramma dat wordt samengesteld 
door specialisten. Gezonde en 
uitgebalanceerde voeding als me
dicijn. Op basis van een uitgebreide 
medische vragenlijst, bloed, urine 
en mondslijmvliesonderzoek stelt 
het specialistisch team van Cure
4Life een persoonlijk voedingspro
gramma samen:’ Maatwerk dus.

Het persoonlijke voedingspro-
gramma van Cure4Life verbetert 
de hormoonbalans
Hormonen die o.a. een rol spelen 
bij overgewicht, zijn het groei
hormoon, insuline en serotonine. 
Wanneer deze hormonen niet in 
balans zijn, wordt voedsel niet 
omgezet in energie, maar in vet. 
Daarbij wordt het verlangen naar 
ongezond voedsel groter en wordt 
het steeds lastiger om deze vicieu
ze cirkel te doorbreken. Henriëtte: 
“Dat is juist wat met ons persoon
lijke voedingsprogramma wel be
reikt kan worden. Het gevolg is dat 
de meeste mensen niet alleen tot 
een gezond gewicht komen, maar 
ook dat de algehele gezondheid 
verbetert. Klachten verminderen 
of verdwijnen. In veel gevallen kan 
medicatie afgebouwd worden. Vaak 
horen we: ‘ik heb mijn leven weer 
terug!’ Daar doen we het voor. Ons 
streven is, een gezond gewicht en 
een gezond leven voor iedereen.” 

Wat maakt Cure4Life zo succesvol?
Een algemeen dieet voor iedereen 
werkt niet, dat is bekend. Ieder 
mens is uniek en specifiek. Henri
ette: “Door de focus te leggen op de 
individuele situatie en omstandig
heden van de cliënt, zijn we in staat 
om de oorzaken goed in kaart te 
brengen. Dit doen we tijdens een 
eerste gratis intakegesprek:’ Het 

persoonlijke voedingsprogramma 
is dan ook volledig afgestemd op 
het individuele profiel van de cliënt. 
Cure4Life heeft veel kennis en erva
ring op het gebied van overgewicht, 
voeding en gezondheid. Deze unie
ke combinatie wordt ingezet om 
iede re cliënt persoonlijk te bege
leiden naar een passende leefstijl. 
Door kennis en inzicht over te dra
gen, is de cliënt in staat om de juiste 
keuzes te maken voor een gezond 
en gebalanceerd leven. 
Henriëtte: “Wie het programma 
correct volgt kan een gewichtsver
lies verwachten van 5 tot 8 kilo per 
maand, zonder hongergevoel:’ 

Meld je aan voor een gratis consult
Tijdens het gratis consult brengen 
we geheel vrijblijvend de specifie
ke oorzaken van uw overgewicht in 
kaart. We informeren u uitgebreid 
hoe het Cure4Lifeprogramma 
werkt en wat u kunt verwachten. 
Uiteraard is er alle ruimte uw vra
gen te stellen. 

Na dit eerste gratis consult bepaalt 
u samen met uw consulent of het 
Cure4Life pro gramma bij u past. 
“Graag tot ziens in mijn praktijk aan
de Jan Ligthartstraat 1 in Alkmaar.’

Voor meer informatie:
www.cure4life.eu

Mijn naam is Henriëtte Hummel. Sinds 2012 heb ik mijn eigen praktijk in de pro
vincie NoordHolland. Ik begeleid mensen naar een gezond en gelukkig lichaam. 
Naast dat ik gewichtsconsulent ben, ben ik ook therapeut natuurvoeding en or
thomoleculairtherapeut. Wilt u afvallen? En woont u in de omgeving van Almaar? 
Mijn praktijk is aangesloten bij de beroepsvereniging. Daardoor zijn er mogelijk
heden tot vergoeding via de zorgverzereraar.

Henriëtte Hummel
Cure4Life Center Alkmaar

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

FOCWA eurOGArAntbeDrijF

Kerkweg 19D OBDAM • T. 0226-451180 • www.walteroptiek.nl

Walter Optiek 
Obdam

ACTIE
ZONNEBRIL OP STERKTE

1 GLAS 

GRATIS

www.rutgershoortechniek.nl • afspraak@rutgershoortechniek.nl

Rutgers Hoortechniek Heerhugowaard
Middenweg 177, 1701 GA  Heerhugowaard
072-5644288

Rutgers Hoortechniek Heiloo
Heerenweg 203, 1851 KP  Heiloo
072-7112324

Specialist in :
• Hooronderzoeken
• Hooroplossingen
• Slaap- en zwemdopjes
• Maatwerk geluidsdemping

Iedere eerste donderdag van de maand 
vindt u ons bij 

Osinga Optiek

Vijverhof 5, 1633 DS Avenhorn
09.00 - 12.00 uur 

Ideaal voor op vakantie!
kunt u bij ons terecht

Ook voor Slaapdopjes 
en Zwemoorstukjes
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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.

 20 mei 2019 Hoorzitting en 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 zijn op 16 mei 2019 en 29 mei 2019. 
De vergaderingen 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 3 juni 2019 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 
 12 t/m 18 mei 2019 Longfonds
 19 t/m 25 mei 2019 Prins Bernhard Cultuurfonds

Expositie gemeentehuis 
 15 april t/m 28 juni 2019 Lente expositie; Annegé Riphagen, 

  Karin Dirksen, Wim Gesink,  
  en Wim de Boer

Cursus alcohol in het verkeer 
 22 mei 2019
 19 juni 2019

 Meld je aan via: www.koggenland.nl/alcoholinverkeer

Een afspraak met de burgemeester of wethouders telefoon (0229) 54 83 95
Wilt u een afspraak met burgemeester Franx, wethouder Win Bijman of wethouder 
Caroline van de Pol? 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, jeugd en gezin en meer. 
E-mail zorgteam@koggenland.nl, website www.koggenland.nl/zorgteam. 

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 op de 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

COLOFON Redactie: Afdeling Communicatie gemeente Koggenland I Fotografie: Gemeente 
Koggenland, Rodi Media I Ontwerp: LassooyDesign BNO Wormerveer I Advertenties: Rodi 
Media (0226) 33 33 11 e-mail koggennieuws@rodi.nl I Uitgever: Rodi Media bv, Broek op 
Langedijk, telefoon, (0226) 33 33 11 Druk: Rodi Rotatiedruk bv Broek op Langedijk (0226) 33 
33 11 I Verspreiding: Rodi Verspreiding bv, Broek op Langedijk (0226) 33 10 20 I Oplage: 9.500 
stuks I Koggennieuws verschijnt 26 keer per jaar. Heeft u klachten over de verspreiding kunt u 
contact opnemen met Rodi Verspreiding (0226) 33 10 20.

Bestuurders van de zeven 
Westfriese gemeenten hebben 
de intentieverklaring ‘Inclusief 
Westfriesland 2019 – 2022’ 
ondertekend. Daarmee streven zij 
naar meer zichtbaarheid, welzijn 
en participatie voor groepen die te 
maken krijgen met discriminatie.

“Wij streven naar een gemeente waarin 
iedereen zichzelf kan zijn en gelijke kansen 
krijgt,” zegt wethouder Win Bijman. “Wij 
zetten ons in voor alle groepen, die met discri-
minatie te maken krijgen. Dat zijn bijvoorbeeld 
homo’s en lesbiennes, mensen met een 
niet-Nederlandse achtergrond en inwoners met 
een beperking.” 

Bijman zegt dat er mooie resultaten zijn 
geboekt in de strijd tegen discriminatie, zoals 
bijvoorbeeld de succesvolle Roze Week, waarin 
diversiteit wordt gevierd en aandacht wordt 
gevraagd voor de homo-gemeenschap. “Maar 
we zijn er nog niet. Ik hoor nog steeds verhalen 
van inwoners die anders worden behandeld 
op grond van hun huidskleur of geaardheid, 

of van mensen die met een rolstoel sommige 
winkels niet in kunnen. In samenwerking met 
scholen, vrijwilligersorganisaties en betrokken 
instellingen onderzoeken we wat de behoeftes 
zijn van de verschillende groepen, zodat we de 
problemen gericht kunnen aanpakken.”

Gemeenten zetten zich in 
tegen discriminatie

Wethouder Win Bijman

Verkiezing Europees 
Parlement 23 mei 2019
Op donderdag 23 mei kunt u 
stemmen voor het Europees 
Parlement. Als u 18 jaar of ouder 
bent en de Nederlandse nationaliteit 
bezit – of als u de nationaliteit van 
een ander EU-land bezit en zich heeft 
laten registreren als kiezer – kunt 
u stemmen op een Nederlandse 
kandidaat.

Het recht om te stemmen is de basis van onze 
vrijheid en democratie. Dankzij dit recht mag 
iedereen een mening hebben en geven. Iedere 
stem telt! Door te stemmen oefent u invloed 

uit op de wijze waarop het Europees Parlement 
de komende vijf jaar beslist over zaken als 
economie, klimaat, migratie en rechtspraak. 
Om uw keuze te bepalen kunt u gebruik 
maken van www.stemwijzer.nl.

Meer informatie 
Wilt u weten wat u mee moet nemen als u 
gaat stemmen, waar u kunt stemmen en wat 
u moet doen als u uw stempas kwijt bent? Het 
antwoord op die vragen en andere informatie 
vindt u op www.koggenland.nl/verkie-
zingen.

Inloopbijeenkomst versterking 
Markermeerdijken

De Alliantie Markermeerdijken organiseert op 
23 mei een inloopbijeenkomst over het dijkver-
sterkingsplan bij de Grote Waal en De Hulk. 
Medewerkers van de Alliantie informeren 
belangstellenden over de plannen en de te 
verwachten werkzaamheden. De gemeente 
Koggenland gaat met inwoners in gesprek 

over de herontwikkeling van het voorland bij 
Scharwoude. Omwonenden en andere geïnte-
resseerden zijn van 18.30 tot 20.30 uur welkom 
in Brasserie de Grost in Avenhorn. 

Meer informatie vindt u op:
www.markermeerdijken.nl.



Kerkstraat 9, 

1621 CW Hoorn

Bezoekadressen
Rijnstraat 237, 

1079 HH Amsterdam
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OOK VEEL 2eHANDS,

3-WIEL SCOOTMOBIELEN

EN ELEKTRISCHE ROLSTOEL

VANAF € 500,-
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085 04 04 828
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www.witmobiliteit.nl

OOK VEEL 2eHANDS,

3-WIEL SCOOTMOBIELEN

EN ELEKTRISCHE ROLSTOEL

VANAF € 500,-

prijs op aanvraag

om mee te nemen of te reizen

KYMCO SCOOTMOBIELEN 

vanaf € 2749,-

OEL

• 24 / 7 pech onderweg. • Persoonlijk advies. • Nieuwste modellen.

• Onderhoudscontracten zonder zorgen. 

• Trapliften. • Sta op stoelen. • Hoog laag bedden. 

• Haal- en- breng service. • Ook aan huis demonstratie.  

• Altijd kwalitatief de beste scootmobielen.

• Vrijblijvend proefrit maken. • Binnen en buiten rollators.

• Aangepaste badkamers. • Persoon alarmering voor onderweg. 

• Nog veel meer langer thuis woon producten.

• 5 dagen geopend in centrum Hoorn en Amsterdam 

OPVOUWBARE 

SCOOTMOBIEL vanaf €1999,-2 PERSOONS SCOOTMOBIEL 

CHILI 30 km/uur     € 9500,-  

STERLING S425 € 2749,- VECTA SPORT  € 3795,- DE NIEUWE SCOOZY

van TU delft

Weer het gevoel van vrijheid? 
u bent van harte welkom in een van onze showrooms

Wit Mobiliteit levert alleen 

de nieuwste en mooiste 2019 modellen. 

Kerkstraat 9, 

1621 CW Hoorn

Bezoekadressen
Rijnstraat 237, 

1079 HH Amsterdam

Telefoon
Contact

085 04 04 828info@witmobiliteit.nl

www.witmobiliteit.nl

OOK VEEL 2eHANDS,

3-WIEL SCOOTMOBIELEN

EN ELEKTRISCHE ROLSTOEL

VANAF € 500,-

Wilt u aanstaande zomer 

weer genieten van uw vrijheid 

dan is dit uw kans. 


