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DATUM  16 september 2019 
AGENDAPUNT  3.05. 

ONDERWERP  Beschikbaar stellen krediet t.b.v. Doeteam dorpsbos Avenhorn-De Goorn 
PORTEFEUILLEHOUDER  C. van de Pol 

PROGRAMMA 

BELEIDSVELD 

 Programma III: Wonen & Ondernemen 

Openbare ruimte 
ZAAKNUMMER  ZK19000083 

AANLEIDING  Gemeente Koggenland werkt samen met haar inwoners aan verbeteringen, zodat inwoners 

zelf de mogelijkheid krijgen om hun dorp leefbaar te maken / houden. 

Samen met onze inwoners zijn dorpsgesprekken gevoerd om op zoek te gaan naar de grote 

onderwerpen voor een toekomstbestendig dorp. Tijdens het gesprek  hebben inwoners en 

college een gezamenlijk beeld gevormd van het dorp en dit vertaald naar concrete acties 

die in de Doe-teams worden opgepakt. Uw raad is via de eindrapportage Dorpsgesprekken 

geïnformeerd over de resultaten van de dorpsgesprekken. 

 

KADER  Het programmaplan Dorpsgesprekken Koggenland. 

Doe-team Dorpsbos is naar aanleiding van de dorpsgesprekken De Goorn (7 december 

2017) én Avenhorn (31 mei 2018) opgestart.  

WIJ STELLEN VOOR  1. In te stemmen met de aanleg van asfalt paden in het dorpsbos De Goorn-Avenhorn, het 

plaatsen van informatieborden ten behoeve van honden en het plaatsen van een 

stroomkast ten behoeve van evenementen.  
2. Hiervoor een krediet van € 8 .  es hik aar te stelle  e  de stru turele laste  ad        

€ 6.  op te e e  i  de egroti g .   

BEOOGD 

RESULTAAT 

 Met de aanleg van verharde paden, het plaatsen van bebording én het plaatsen van een 

stroomkast wordt het park van Avenhorn en De Goorn opgewaardeerd wat de leefbaarheid 

in Avenhorn en De Goorn vergroot.  

ONDERBOUWING  Proces: 

Voordat wij de inhoudelijke onderbouwing van dit voorstel aan u voorleggen, schetsen 

wij eerste de procesmatige aanleiding va dit voorstel.  De gemeenteraad heeft op 23 

januari 2017 een amendement aangenomen (kaders bijdrage vitaal platteland) waarin is 

opgenomen dat in geval een bijdrage groter dan € 30.000 wordt gevraagd, het college 
de gemeenteraad voorafgaand aan de besluitvorming consulteert. Het is om die reden 

dat wij dit voorstel aan uw raad voorleggen, waarbij wij dus het begrip ‘consulteren’ iets 
breder interpreteren. Uw raad wordt gevraagd om instemming. 
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Datum college: 23 juli 2019 

 

Burgemeester en wethouders van Koggenland. 

 

Inhoud: 

Een groot deel van de paden in het dorpsbos zijn onverhard. Voor minder validen zijn 

deze paden niet (goed) toegankelijk. Bij natte weersomstandigheden zijn deze paden 

voor een ieder matig toegankelijk.  Met betrekking tot de verharding is niet gekozen 

voor schelpen vanwege het intensieve onderhoud (onkruidbestrijding en aanvullen 

schelpen) en het wisselende beeld (voor en na onkruidbestrijding).  

 

Met de aanleg van asfalt wordt de toegankelijkheid geoptimaliseerd. Door het asfalt af 

te strooien met een laagje schelpen wordt een natuurlijke uitstraling gerealiseerd.  

 

De informatieborden zijn bedoeld om de regels bij het uitlaten van honden te 

verduidelijken. Zo komen informatieborden waarop het losloopgebied is weergegeven 

en borden waar het verboden is voor honden (trapveld).  

 

In het dorpsbos worden veel evenementen georganiseerd waarbij stroom benodigd is. Er 

is dan ook behoefte aan een vaste stroomkast. Een vaste stroomkast kan ook nieuwe 

evenementen aantrekken. 
   

KANTTEKENINGEN  n.v.t.  

FINANCIËN  Vanuit de Financiële verordening zijn we verplicht om de asfaltwegen te activeren en af te 
s hrij e  o er ee  periode a   jaar. De afs hrij i gslaste  edrage  da  jaarlijks € 
4. . De o derhoudskoste  oor de afstrooilaag s helpe  zij  € .  per jaar.  
Voorgesteld ordt o  de totale koste  ad € 6.  per jaar te  laste te re ge  a  de 
structurele begrotingsruimte.  
 

DUURZAAMHEID  Er wordt gebruik gemaakt van duurzaam geproduceerd asfalt. 

ALTERNATIEVE 

MOGELIJKHEDEN 

 n.v.t.  

 

PACT VAN 

WESTFRIESLAND 

 n.v.t.  

COMMUNICATIE  Bij positieve besluitvorming wordt een bericht geplaatst op de gemeentelijke website en in 

het Koggennieuws.   Vanzelfsprekend wordt het doeteam geïnformeerd.  

VERVOLG  Het Doe team wordt van het besluit op de hoogte gebracht.  


