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Dankwoord 
 
In het bijzonder wil het Doe-team Dorpsbos de heer René Otter, beleidsmedewerker van de gemeente 
Koggenland, bedanken voor de fijne samenwerking en zijn tijd die hij voor ons (Doe-team) heeft 
vrijgemaakt. 
 
Door deze goede samenwerking met de gemeente heeft dit geleid tot een hoge mate van 
betrokkenheid van het Doe-team samen en de verschillende gebruikersgroepen. Het wordt daardoor 
‘ons’ park; niet zozeer van de gemeente.  
 
In de ogen van het Doe-team vervult het Dorpsbos dan ook een belangrijke sociale functie: het is een 
plek waar mensen elkaar ontmoeten en de plek die zij samen willen gebruiken voor uiteenlopende 
doeleinden. Het Doe-team Dorpsbos verwacht dat die betrokkenheid ook leidt tot een grotere sociale 
veiligheid. 
 
Met het opleveren van de visie en het plan van aanpak van wensen, rondt het Doe-team Dorpsbos 
haar opdracht af. 
 
Het is nu aan het college om de visie over te nemen en te concretiseren,  een plan van aanpak op te 
stellen, om zo te komen tot uitvoering van de wensen van inwoners van de gemeente Koggenland 
vertegenwoordigd door het Doe-team Dorpsbos. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het Doe-team Dorpsbos 
Dhr. Bob Koning, 
Mevr. Ina Conijn,  
Dhr. Barry van der Oord, 
Dhr. Co Feld, 
Mevr. Marjan Schrekker,  
Dhr. Arti Schipper. 
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1 Aanleiding 
Het College voerde achtereenvolgens op donderdagavond 7 december 2017 en donderdagavond 31 
mei 2018 met de inwoners van De Goorn en Avenhorn een gesprek over de verdere ontwikkeling van 
een toekomstbestendig dorp. Na aanleiding van deze dorpsgesprekken met het college is het Doe-
team Dorpsbos gevormd. 
 
 

2 Doel van het Doe-team Dorpsbos 
De centrale vraag voor het Doe-team Dorpsbos en de gestelde opdracht (doel) door het college: hoe 
kunnen we het Dorpsbos met behoud van eigen karakter aantrekkelijk houden, aantrekkelijk maken en 
beter verbinden en toegankelijker maken voor iedereen. 
 
De leden van het Doe-team Dorpsbos hebben de afgelopen maanden met een hoge mate van 
betrokkenheid, energie en kennis gewerkt aan de visie om door toevoeging van verschillende 
elementen het Dorpsbos, zoals:  een verhard wandelpad, een hekwerk rond het sportveld, verlichting, 
bankjes, waterpunt, een schaatsbaan, voetgangersbrug, etc.,  om hiermee de interactie tussen 
meerdere gebruikersgroepen te bevorderen en de toegankelijkheid te verhogen. 
 
Met toegankelijkheid wordt bereikt dat het Dorpsbos door iedereen op een gelijkwaardige wijze 
betreden en gebruikt kan worden. Ook door personen met een functiebeperking, zoals ouderen of 
personen met een tijdelijke blessure of een chronische handicap moeten gebruik kunnen maken van 
het Dorpsbos. 
 

3 Plan van aanpak 
Dit hoofdstuk ‘Plan van aanpak’ beschrijft de acht voorstellen van het Doe-team Dorpsbos. Eerst wordt 
per voorstel kort de situatie beschreven. Daarna wordt middels een korte onderbouwing aangegeven 
welk doel wordt beoogd en ten slotte zal worden verwezen naar de betreffende bijlage voor meer 
informatie.  

 
Figuur 1 Overzicht 8 voorstellen Dorpsbos 
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3.1 Acht thema’s en wensen Doe-team 
 
De volgende acht thema’s zijn door het Doe-team in kaart gebracht: 

 
Het verharden recreatiepad vanaf Buitenroede langs ‘Sportveld’ richting TOTAL. 
 
 
Het verharden recreatiepad vanaf ‘Sportveld’ parallel aan de Braken. 
 
 
Het verharden recreatiepad vanaf ‘Sportveld’ naar verbinding Buitenroede/Jaagweg. 
 
 
Het verharden recreatiepad parallel aan de Braken. 
 
 
Aanbrengen nieuw verhard recreatiepad naar nieuw te plaatsen voetgangersbruggetje. 
 
 
 Nieuw te plaatsen voetgangersbruggetje (verbinding met bos). 
 
 
Multifunctioneel recreatie-, sportveld en schaatsbaan. Omringt door een hekwerk plus 
dijkje voor de ijsbaan. Plus aanleg elektra en wateraansluiting. 

 
 
Nieuw aan te brengen elektra en wateraansluitpunt bij aanleg parkeerplaats (zie punt B). 
 

 
De volgende twee thema’s zullen in de nabije toekomst worden gerealiseerd. De gemeenteraad heeft 
hier goedkeuring voor gegeven. 

 
 
De nieuw te bouwen Brede School Avenhorn / De Goorn. 
 
 

 De nieuw aan te leggen parkeerplaats voor Brede school Avenhorn / De Goorn. 
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3.2 Korte situatie schets  
Het Doe-team heeft diverse meldingen ontvangen van gebruikers van het park; wandelaars, fietsers 
en inwoners, dat het Dorpsbos in bepaalde gevallen wordt vermeden door het ontbreken van 
verschillende elementen of door het achterblijven van de sociale veiligheid ter plaatse. Ook zijn er 
verenigingen en inwoners die meer activiteiten willen organiseren in het Dorpsbos. Hierbij kan gedacht 
worden aan theatervoorstellingen, markten, sportevenementen etc.. 
 
3.3 Verharde paden  
 
Betreft de volgende 5 thema’s en wensen: 

 

3.3.1 Aanleiding 
Allereerst, een groot aantal wandelpaden in het Dorpsbos zijn onverhard, dat betekent voor een 
mindervalide het ‘wandelen’ door het park in voor- en najaar (drassige grond, modder) letterlijk niet te 
nemen is! Voor een rollatorgebruiker, rolstoeler, scootmobieler of iemand met een kinderwagen is 
vooral de verharding van de paden in het Dorpsbos van belang. Waardoor ze soms een andere route 
moeten nemen of niet optimaal van het Dorpsbos gebruik kunnen maken.  
 

 
Figuur 2 Aanbrengen verharde paden 

 
Kijkend naar het Dorpsbos zijn een aantal paden aan de buitenkant van het bos van asfalt en 
uitermate geschikt voor mensen met een fysieke beperking. Alleen de huidige asfalt paden zijn fiets- 
en recreatiepaden (fietsroute Buitenroede/Jaagweg en recreatiepad vanaf Het Veer), met gevaar voor 
de langzaam voortbewegende rollatorgebruiker of wandelaars. Zij zijn al gauw uit hun evenwicht 
gebracht door een snel voorbij flitsende fietser of bromscooter. 
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Situatieschets Buitenroede/Jaagweg en recreatiepad vanaf Het Veer 

 
Figuur 3 Huidige fiets- en recreatiepaden (asfalt) 

3.3.2 Kader 
Door het aanbrengen van verharde paden (thema 1 t/m 5) wordt bereikt dat het Dorpsbos door 
iedereen op gelijkwaardige wijze betreden en gebruikt kan worden. Belangrijk dat de halfverharding 
geschikt is om ook  begaanbaar te zijn voor rolstoel en kinderwagen. In ieder geval de paden dusdanig 
te verschralen met zand waardoor het minder drassig wordt. Voorkeur van het Doe-team is om de 
paden te voorzien van asfalt of betonplaten maar ook een goed schelpenpad (breed en met een goede 
harde schelpenlaag) is  ook een optie. Wel voldoende breed voor rolstoel of scootmobiel. 

3.3.3 Wij stellen voor 
Het college te vragen een uitvoeringsplan op te stellen voor het aanbrengen van een gesloten 
verharding welke mooi op gaat in de natuur.  

3.3.4 Beoogd resultaat 
Medio augustus/september 2019 te komen tot het verharde van de recreatiepaden (zie figuur 2) in het 
Dorpsbos. Zodanig dat het gebruik van de paden door iedereen gebruikt kan worden in zowel het voor- 
of najaar als het bosgrond door regen is verzadigd. Het aan te leggen pad dient wel rolstoel of 
scootmobiel breed te worden aangelegd. 

3.3.5 Onderbouwing 
Door deze routes (recreatiepaden) te verharden, komen we de bewoners en gebruikers tegemoet om 
op deze eenvoudige manier het bos voor iedereen toegankelijk te maken. Belangrijk is dat de 
halfverharding geschikt is om ook begaanbaar te zijn voor rolstoel, scootmobiel en kinderwagen. 
 

3.3.6 Bijlage A: Verharde paden 
Ingezonden brief Greet Hoffman-Weijtze van Harteraad Regio Noord-Holland-Noord. 
Ingezonden brief Lies Wilson, Wijksteunpunt Rozenstaete.  
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3.4 Nieuw recreatiepad  
 
Betreft het volgende thema: 

 

3.4.1 Aanleiding 
Het Doe-team heeft diverse meldingen ontvangen van wandelaars  en inwoners die onder andere hun 
honden uitlaten dat het wenselijk zou zijn om hier een doorgang/steek +duiker (bruggetje, zie thema 
6) te maken. Het voordeel is dat wandelaars met hun honden komende van het recreatiepaden vanaf 
Het Veer of Buitenroede/Jaagweg (zie figuur 3) direct het bos in kunnen lopen. In dagen dat eerder 
donker wordt en ook vanwege het ontbreken van enige verlichting, wordt een onveilige situatie 
ervaren met betrekking tot de fietsroute en het recreatiepad nabij het Dorpsbos. Omdat deze fiets- en 
recreatiepaden intensief gebruikt worden,  ook met het uitlaten van honden,  is het van belang dat er 
een doorsteek komt naar het bos. Op deze wijze wordt het bos toegankelijker en wordt de sociale 
veiligheid ter plaatse verbeterd. 

 
Figuur 4 Doorsteek met dam  

3.4.2 Kader 
Door het aanbrengen van een verhardpad  (thema 5) wordt bereikt dat het Dorpsbos makkelijker 
toegankelijker wordt naar het aangrenzende recreatiepad. Door middel van een 
duiker/voetgangersbruggetje kan een doorloop gemaakt worden naar de brug richting Het Veer. 
Door dit recreatiepad te voorzien van de juiste halfverharding kan het  door iedereen op 
gelijkwaardige wijze betreden en gebruikt kan worden. Belangrijk dat de halfverharding geschikt is om 
ook  begaanbaar te zijn voor rolstoel en kinderwagen. In ieder geval de paden dusdanig te verschralen 
met zand waardoor het minder drassig wordt. Voorkeur van het Doe-team is om de paden te voorzien 
van asfalt of betonplaten. 

3.4.3 Wij stellen voor 
Het college te vragen een uitvoeringsplan op te stellen voor het aanbrengen van een gesloten 
verharding welke mooi op gaat in de natuur een aansluiting maakt op duiker/voetgangersbruggetje. 



 

11 
 

 

3.4.4 Beoogd resultaat 
Medio augustus/september 2019 te komen tot het verharde van de recreatiepaden (zie figuur 2) in het 
Dorpsbos. Zodanig dat het gebruik van de paden door iedereen gebruikt kan worden in zowel het voor- 
of najaar als het bosgrond door regen is verzadigd. Eventueel gelijk met het vervangen van de 
loopbrug richting Het Veer. 

3.4.5 Onderbouwing 
Door deze routes (recreatiepaden) te verharden, komen we de bewoners en gebruikers tegemoet om 
op deze eenvoudige manier het bos voor iedereen toegankelijk te maken. Hondenbezitters hebben 
makkelijker toegang tot het bos waarmee de veiligheid wordt verbeterd. Belangrijk is dat de 
halfverharding geschikt is om ook begaanbaar te zijn voor rolstoel, scootmobiel en kinderwagen. 
 

3.4.6 Bijlagen B: Nieuw recreatiepad 
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3.5 Voetgangersbruggetje 
 
Betreft het volgende thema: 

 

3.5.1 Aanleiding 
In aansluiting op thema 5 zou een doorsteek over de aanwezige sloot door middel van een 
voetgangersbruggetje of duiker gerealiseerd kunnen worden. Dat betekent dat wandelaars en andere 
gebruikers van het park makkelijker doorgang hebben naar het dorpsbos komende van de 
voet/fietsgangersbrug vanaf het recreatiepad Het Veer. 

 
Figuur 5 Overzicht voetgangersbruggetje 

3.5.2 Kader 
Door het aanbrengen van een voetgangersbrug naar het  verharde pad  (thema 5) en welke aansluit 
op het recreatiepad Buitenroede/Jaagweg wordt bereikt dat het Dorpsbos makkelijker toegankelijker 
wordt voor wandelaars met of zonder hond die gebruik willen maken van het Bos die parallel loopt 
aan De Braken. Het plaatsen van een alleen voetgangersbrug welke ook toegangelijk is voor rolstoel, 
scootmobiel en kinderwagen is wenselijk.  
 
Door het  recreatiepad te voorzien van de juiste halfverharding kan het  door iedereen op 
gelijkwaardige wijze betreden en gebruikt kan worden. Belangrijk dat de halfverharding geschikt is om 
ook  begaanbaar te zijn voor rolstoel en kinderwagen. In ieder geval de paden dusdanig te verschralen 
met zand waardoor het minder drassig wordt.  
Voorkeur van het Doe-team is om de paden te voorzien van asfalt of betonplaten. 

3.5.3 Wij stellen voor 
Het college te vragen een uitvoeringsplan op te stellen voor het aanbrengen van een onderhoudsvrije 
voetgangersbrug aan te leggen die aansluit op het bestaande recreatiepad en het nieuw aan te leggen 
doorgang van thema 5. Daarbij in ogenschouw dat alles mooi op gaat in de natuur.. 
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3.5.4 Beoogd resultaat 
Medio augustus/september 2019 te komen tot realiseren van een voetgangersbrug die aansluit op de 
bestaande recreatiepaden (zie figuur 2) in het Dorpsbos. Zodanig dat de voetgangersbrug door 
iedereen gebruikt kan worden. Eventueel gelijk met het aanbrengen van het verharde pad beschreven 
in thema 5. 

3.5.5 Onderbouwing 
Door de voetgangersbrug aan te leggen, komen we de bewoners en gebruikers tegemoet om op deze 
eenvoudige manier het bos voor iedereen toegankelijk te maken. Hondenbezitters hebben makkelijker 
toegang tot het bos waarmee de veiligheid wordt verbeterd. Belangrijk is dat de voetgangersbrug 
begaanbaar is voor rolstoel, scootmobiel en kinderwagen. 
 

3.5.6 Bijlagen C: Voetgangersbruggetje 
Ingevoegd twee foto’s van de situatie. 
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3.6 Multifunctioneel sport-, schaats-, recreatieveld, met hekwerk, dijkje, elektra 
en wateraansluitpunt. 

 
Betreft het volgende thema: 

 

3.6.1 Aanleiding 
Verschillende doelgroepen (IJsclub De Goorn, hardloopvereniging, brede school, kinderopvang, etc.) 
willen dat het huidige sportveld kan worden ingericht voor verschillende soorten sportinrichtingen. De 
wens van het Doe-team is dan ook om een multifunctioneel sportveld aan te leggen en deze geschikt 
te maken om het gebruik te combineren met meerdere gebruikers en doeleinden.  
Als het veld nog wordt voorzien van een omringde dijk dan zou in de winterperiode het speelveld 
onderwater gezet kunnen worden. Op deze wijze kan er in winterseizoen worden geschaatst. Ook is er 
behoefte aan elektra en wateraansluitpunt. De elektra dient uitgevoerd te worden door krachtstroom 
en de wateraansluitpunt kan gebruikt worden de mobiele WC-wagen of voor de koek-en-zopie (eten 
en drinken). 

 
Figuur 6 Overzicht multifunctioneel sportveld, ijsbaan 

3.6.2 Kader 
Invulling van o.a. de IJsclub De Goorn op welke wijze ze dit zouden willen realiseren.  
 
Het Doe-team stelt al vast voor om het sportveld rondom te voorzien van een hekwerk van ongeveer ±  
120 cm hoog en te plaatsen op een dijkje voor de waterkering. De dijkjes zorgen er in de winterperiode 
voor dat het sportveld onderwater gezet kan worden en als recreatie-ijsbaan kan worden gebruikt. 
 
 
 



 

15 
 

3.6.3 Wij stellen voor 
Door het aanbrengen van dijkjes voor de waterkering rondom het sportveld kan in de winterperiode 
het veld onder water gezet worden om als ijsbaan ingezet te gaan worden. Om de baan onder water 
te zetten kan leidingwater, grondwater of open water worden gebruikt. Het verdient de voorkeur het 
water van de baan te betrekken van een open water, dus uit een sloot of vaart. 
 
De dijkjes dienen schraal (weinig organisch materiaal) aangelegd te worden; dit om gegraaf van 
mollen zoveel mogelijk te voorkomen. Begroeiing van struiken en bomen dient vermeden te worden 
om de ondoorlatendheid van de dijkjes te behouden.  
 
Het sportveld te voorzien van een zogenaamd ‘leunhekwerk’ van circa 90/100 cm hoog. Toegang tot 
het veld wordt verkregen door toepassing van een dubbele of enkele poort. Door het hekwerk te 
plaatsen wordt voorkomen dat het veld wordt betreden door o.a. loslopende honden. Hiermee 
verwacht dat het Doe-team dat het veld gevrijwaard blijft van hondenpoep.  
 
Tevens stelt het Doe-team voor op elke hoek van het sportveld het te voorzien van verlichting, elektra 
(krachtstroom) en waterpunt. De verlichting aan te brengen zoals aangegeven in figuur 7. Zodat het 
veld ook in de winter of avondperiode verlicht kan worden indien noodzakelijk. 
 
 

 
Figuur 7 Verlichting multifunctioneel sportveld 

De elektra dient uitgevoerd te worden door krachtstroom en de wateraansluitpunt kan gebruikt 
worden de mobiele WC-wagen of voor de koek-en-zopie (eten en drinken). 

3.6.4 Beoogd resultaat 
Medio 2020/21 te komen tot het realiseren van een multifunctioneel sportveld die aansluit op het 
ontwerp van de Brede School Avenhorn/De Goorn. Zodanig dat het multifunctionele sportveld te 
gebruiken is door verschillende (sport)verenigingen of gebruikers. 

3.6.5 Onderbouwing 
Door het aanleggen van een multifunctioneel sportveld komen we de inwoners, verenigingen 
tegemoet om op deze manier het sporten en bewegen te bevorderen. Dat betekent dat in de 
winterperiode, als de vorst invalt, er eventueel geschaatst kan worden. Eventueel begeleidt door één 
of meerdere ijsclubs. In de andere seizoenen kunnen diverse verenigingen gebruik maken van het 
multifunctioneel sportveld. Bijvoorbeeld de toneelvereniging, Huttendorp, Kofferbakmarkt, jaarmarkt, 
nachtmarkt, foodtruckfestival en Koningsdag. 

3.6.6 Bijlagen D: Multifunctioneel sport-, schaats-, recreatieveld 
Ingebrachte petitie voor hondenpoep vrij sportveld 
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3.7 Elektra- en wateraansluitpunt 
 
Betreft het volgende thema: 

 
 
 

 

3.7.1 Aanleiding 
Om de toekomstige parkeerplaats voor de nog te realiseren Brede School Avenhorn/ De Goorn 
geschikt te maken voor evenementen, bijvoorbeeld een markt, is er behoefte aan elektra en 
watervoorziening.

 

3.7.2 Kader 
Door het aanbrengen van een elektrakast en watervoorziening kunnen evenementen makkelijker 
worden voorzien van de noodzakelijke behoefte. Belangrijk is dat de elektra wordt uitgevoerd met 
krachtstroom. 

3.7.3 Wij stellen voor 
Het college te vragen om elektra (krachtstroom) en watervoorziening mee te nemen in het plan voor 
het realiseren ven de Brede School Avenhorn / De Goorn. 

3.7.4 Beoogd resultaat 
De elektra en watervoorziening mee te nemen in het plan van de te realiseren Brede School Avenhorn 
/ De Goorn. Daarbij rekening te houden dat de parkeerplaats geschikt wordt gemaakt voor 
evenementen. Dat betekent minimale obstakels en hoogteverschillen. 

3.7.5 Onderbouwing 
Door het aanbrengen van elektra (krachtstroom) en watervoorziening kunnen makkelijker 
evenementen worden gerealiseerd.  
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3.7.6 Bijlagen E: Elektra- en wateraansluitpunt 
 
  



 

18 
 

4 Beoogde resultaten 
Met het beoogde resultaat verwacht het Doe-team dat het Dorpsbos door iedereen op gelijkwaardige 
wijze betreden en gebruikt kan worden.  
 
Om op deze wijze er voor te zorgen dat alle inwoners van dit park kunnen genieten samen met zoveel 
andere bezoekers; dat maakt dat het Dorpsbos leeft.  

5 Wij stellen voor 
1. Het college te vragen een uitvoeringsplan op te stellen voor het aanbrengen van de 

gevraagde voorzieningen, zoals aangegeven in dit plan van aanpak;; 
2. Door het gebruik van geavanceerde technieken te gebruiken de flora en fauna ter plaatse te 

respecteren en het energie- en watergebruik te beheersen; 
3. Het uitvoeringsplan dusdanig op te delen dat er snel tegemoet kan worden gekomen aan de 

toegankelijk maken van het bos voor iedereen; 
4. Het ontwerp van de aan te brengen onderhoudsvrije brug aan te laten sluiten op de 

bestaande herkenbare karakteristieke bruggen; 
5. Het  multifunctionele sportveld/schaatsbaan in overleg met o.a. de schaatsvereniging uit te 

voeren. 

6 Communicatie 
Op de gebruikelijke wijze bij dergelijke werkzaamheden door de Gemeente Koggenland. 
 

7 Voorgestelde planning 
Deze werkzaamheden in het voorjaar 2019 in te plannen en uiterlijk voor het einde van het jaar 2020 
te realiseren. 
 

8 Kosten 
Het is voor het Doe-team lastig in te schatten wat de kosten zijn van de verschillende gevraagde 
voorzieningen. 
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Bijlagen 
 
8.1 Bijlage A: Verharde paden 
 
Ingezonden brief Greet Hoffman-Weijtze van Harteraad Regio Noord-Holland-Noord 

Dorpsbos / park in Avenhorn. 
 
Het is alweer een aantal jaren terug dat er in Avenhorn een wandel / looproute werd geopend in het 
kader van “een half uur bewegen / lopen per dag is gezond.”  
Een uitspraak die nog steeds van kracht is. Even ontspannen, kijken naar de dingen om je heen, een 
praatje maken met iemand die je tegen komt met de hond of de kinderwagen, volop sociaal contact. 
Helaas iets waar het in de tegenwoordige tijd nogal aan schort. Want al kijkend op je mobieltje zie je 
het mooie en de mensen om je heen niet meer. En zo moet het niet gaan worden. 
 
Na deze veilige en verlichte wandelroute werden het dorpsbos een feit. 
Een prachtige plek om volop van de natuur te genieten in welk seizoen dan ook. 
Helaas is het niet voor iedereen mogelijk om van elk seizoen in het dorpsbos te genieten, te 
ontspannen en even los te komen van de dagelijkse sleur. 
Hoe dat komt?  
De hoofdpaden mogen dan goed begaanbaar zijn, de omliggende paden zijn dat niet voor iedereen. 
Hierbij denk ik aan: 
*Mensen in een rolstoel, 
*Ouderen die met iemand even lekker een frisse neus willen halen in het bos dicht bij huis, 
*ouders met een kinderwagen,  
*mensen met een scootmobiel, 
*hart en longpatiënten met weinig uithoudingsvermogen. 
Vieze banden, glibberende scootmobielen en mensen die eigenlijk laarzen aan zouden moeten tijdens 
een rollatorwandeling. Dit geeft geen plezier als men relaxen zo hard nodig heeft. 
 
Het zou heel prettig zijn wanneer er voldoende verharde asfaltpaden zouden komen waarop telkens 
een ander loop of rijrondje  gemaakt kan worden. 
 
Ook  bankjes op diverse plekken waar iedereen en vooral ouderen even kunnen uitrusten en genieten 
van een mooi rustig plekje of juist het uitzicht. Wat zou dat een aanwinst zijn. 
 
En heeft de Gemeente daarna nog een paar euro over in de pot, wat te denken om hier en daar 
groepen narcisbollen te poten voor een kleurrijk voorjaars intermetzo. 
 
Graag wil ik mij sterk maken voor een goed toegankelijk en veilig dorpbos waar wij met elkaar kunnen 
genieten van de natuur dicht bij huis. En wat te denken om gewoon even een kan drinken en je 
boterham mee te nemen en in het dorpsbos een langere tijd te verblijven. 
 
Als vrijwilliger van de Hartstichting en Harteraad en inwoner( met astma) van deze gemeente  zou ik 
het geweldig vinden als de Gemeente Koggenland een dorpsbos kan creëren waar het alle seizoenen, 
bij droog of regenachtig weer prettig vertoeven is en ons als inwoners gezond, blij en veilig te laten 
genieten. 
 
Met een ‘Hart’elijke groet, 
 
Greet Hoffman-Weijtze 
Dr. Bloemstraat 58,  
telefoon 0229-56 15 91 
1641 te Spierdijk. 
 
18 september 2018 
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Ingezonden brief van Lies Wilson, Wijksteunpuntbeheerder Rozenstaete. 

Het Dorpsbos. 
 
Ina Droog heeft mij gevraagd om een stukje te schrijven over het belang van de het Dorpsbos voor de 
bewoners van De Rozenstaete. 
 
Daar geef ik natuurlijk graag gehoor aan want het Dorpsbos is van wezenlijk belang voor onze 
bewoners. 
 
Maar ook van belang is dan de toegankelijkheid voor onze bewoners  zodat zij en hun 
kinderen/kleinkinderen volop gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die het Dorpsbos beidt. 
 
Daarvoor is het nodig dat de voetpaden goed berijdbaar zijn voor rollator/rolstoel of scootmobiel. 
 
Door aanleg van verharde voetpaden, liefst asfalt, kan het Dorpsbos dan optimaal gebruikt worden. 
 
Met de aanleg van verharde voetpaden is het mogelijk om alle inwoners van Koggenland te laten 
genieten van ons Dorpsbos. 
 
Hoe fijn is het om zeker te weten dat je niet vast komt te zitten met je vervoermiddel of dat nu een 
wandelwagen of rolstoel is en mee te kunnen doen aan een wandeling met kind of kleinkind. 
 
Gemeente aan u de kans om dit waar te maken. 
 
Verharde voetpaden maakt voor heel veel mensen het verschil tussen mee kunnen doen of aan de 
zijlijn staat. 
 
Lies Wilson, Wijksteunpuntbeheerder Rozenstaete.  
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De modder, zandpaden die door middel van halfverharding toegankelijk gemaakt dienen te worden 
voor onder andere rolstoel, scootmobiel en kinderwagens. 
 
8.2 Bijlage B: Nieuw recreatiepad 
 

Neem hier detailinformatie op. 
 
8.3 Bijlage C: Voetgangersbruggetje 
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Een nieuw aan te brengen voetgangersbruggetje vanaf recreatiepad Het Veer en het recreatiepad 
Buitenroede/Jaagweg die aansluit op de bestaande brug aan de rechterzijde. 
 

 
De doorsteek naar de overkant met het aanbrengen van een verhardpad en een voetgangersbrug, 
komende vanaf recreatiepad Het Veer (brug. 
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8.4 Bijlage D: Multifunctioneel sport-. Schaats-, recreatiepad 
 

Ingebrachte petitie voor hondenpoep vrij sportveld 
 
 

 
Figuur 8 Petitie: 26 handtekeningen 
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