
Van: Koggen Makelaars <info@koggenmakelaars.nl>  
Verzonden: vrijdag 22 januari 2021 16:37 
Aan: Info Koggenland <Info@koggenland.nl> 
Onderwerp: Locatie Jozefschool De Goorn 
 
Aan alle raadsleden van de gemeente Koggenland, 
 
Onlangs stond er in het NHD te lezen dat diverse huisartsen uit de dorpen van gemeente Koggenland 
samen een huisartsenpraktijk wensen op de locatie van de Jozefschool te De Goorn. Behoudens de 
vraag of het wenselijk is om deze zeer belangrijke voorziening uit de dorpen te halen vind ik het 
persoonlijk zonde om deze locatie daarvoor aan te wenden. Vanuit mijn makelaardij hoor ik vaak 
inwoners van onze gemeente die graag een grondgebonden seniorenwoning zoeken ( niet elke ouder 
wil in een appartement!). De locatie van de Jozefschool leent zich voor een zogenaamde 
“Knarrenhof”, dit is een uitgelezen kans daarvoor!  De locatie is  zoals u allen weet gunstig gelegen 
t.o.v. de vele voorzieningen zoals o.a. zwembad, bibliotheek en het winkelcentrum Vijverhof. Ik zou 
de politiek van de gemeente Koggenland daarom willen verzoeken om dit gegeven in hun 
besluitvorming mee te nemen over de locatie van de eventuele nieuwe huisartsenpraktijk. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Mike Frerichs 
Koggen Makelaars 
0229-540987 
info@koggenmakelaars.nl 
www.koggenmakelaars.nl 
 
 
 
DISCLAIMER: Dit e-mailbericht is alleen bestemd voor de geadresseerde(-n). Als het per ongeluk naar u gestuurd is, verwijder het alstublieft 
onmiddellijk zonder de - eventueel vertrouwelijke - informatie te gebruiken of door te sturen. We verzoeken u ook ons op de hoogte te brengen van 
de verkeerde bezorging. Ook als de e-mail juist verstuurd is, is het geen officieel document. Geen rechten kunnen ontleend worden aan de inhoud. 
Als u wilt dat het bericht specifieke geldigheid heeft, vraag alstublieft bevestiging op papier. 
 
DISCLAIMER: The information contained in this message may be confidential and is intended to be exclusively for the addressee. Should you receive 
this message unintentionally, please do not use the contents herein and notify the sender immediately by return e-mail. We are not liable for the 
content of this email and we except no responsibility for any damage and/or consequence of improper or incomplete transmission or delay in its 
receipt. Important agreements must always be signed by the therefore authorized persons. 
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