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VOORWOORD COALITIEAKKOORD 2022-2026 VVD KOGGENLAND – GBK  

 

Na de verkiezingen op 16 maart zijn de partijen, na de informatie fase, aan de slag gegaan om te 

komen tot een evenwichtige coalitie.  

Dit in nauwe samenwerking met Wim Groeneweg als formateur. Zijn kennis en ervaring is voor ons 
zeer waardevol gebleken. Balans houden en tempo maken heeft ertoe bijgedragen dat ons 
coalitieakkoord er is. 
 
Een woord van dank is ook verschuldigd aan alle verenigingen, ondernemers, maatschappelijke 
organisaties, de burgemeester, de andere politieke partijen en de ambtelijke organisatie die gehoor 
hebben gegeven aan onze uitnodiging om met ons in gesprek te gaan. Deze gesprekken hebben 
plaatsgevonden op 10 en 11 mei met ca. 100 personen van verschillende organisaties. 
 
De uitkomsten hiervan zijn waardevol en bruikbaar. Ze zijn de basis voor de plannen en 
doelstellingen die we hebben om de gemeente Koggenland nog beter te maken. 
 
Dit coalitieakkoord is geen statisch document voor 4 jaar, waarin alle ambities voor deze periode zijn 
vastgelegd. Wij blijven luisteren, denken, durven en doen. 
 
Beide partijen gaan er alles aan doen om van de komende raadsperiode een succes te maken. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rosalien van Dolder     Marian van kampen 
Bart Krijnen      René Klok 
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GESPREKSPARTNERS 
 

Onderdelen van dit coalitieakkoord zijn besproken met onder meer de volgende partijen;  

 

• Stichting Peuterspeelzalen Koggenland 

• Woningbedrijf Koggenland 

• Protestantse Gemeente Koggenland 

• Sportraad Koggenland 

• Koggenland Energie Neutraal 

• Doe-team Grosthuizen Dorpsverfraaiing  

• Doe-team Grosthuizen Dorpshuis/Sport en Spel 

• Doe-team dorpsbos Avenhorn 

• Doe-team speeltuinen Berkhout 

• Doe-team speeltuinen Hensbroek 

• Doe-team natuur Spierdijk 

• Doe-team Oersheim natuur 

• Doe-team dorpsbos Ursem 

• Doe-team Scharwoude 

• Ondernemersvereniging Koggenland 

• LTO Koggenland 

• Adviesraad sociaal domein 

• Ouderenbond Berkhout-Bobeldijk 

• Katholieke ouderenbond Ursem 

• Huttendorp Ursem 

• Huttendorp De Goorn-Avenhorn 

• Dorpsraad Hensbroek-Wogmeer 

• Dorpsraad Spierdijk 

• Dorpshuis Obdam 

• Dorpshuis Hensbroek 

• Dorpshuis Grosthuizen 

• Dorpshuis Zuidermeer 

• Tuinfeest Spierdijk  

• Muziek in Spierdijk 

• IJsvereniging Berkhout (Berkhout Beach) 

• Stichting Berkhouse 
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1. DIENSTVERLENING, PARTICIPATIE EN BESTUUR 

De gemeente staat ten dienste van de samenleving. 

 

Dienstverlening 

 

De gemeente streeft naar optimale dienstverlening, waarbij service hoog in het vaandel staat. 

(Aan)vragen worden snel, correct en doelmatig afgehandeld.  

De relatie tussen gemeente enerzijds en inwoners en ondernemers anderzijds wordt steeds vaker 

digitaal vormgegeven. Toch blijft het uitgangspunt dat deze communicatie persoonlijk en relevant is 

en aansluit bij de wensen van de inwoners. Deze communicatie moet ook aansluiten bij mensen die 

de taal niet of slecht spreken. 

De gemeente communiceert bij aanvragen helder en zoveel mogelijk schriftelijk en tijdig over het 

beleid, het proces, de geraamde kosten en het tijdspad. De termijnen worden ook inzichtelijk 

gemaakt op de website om de juiste verwachtingen te scheppen bij inwoners en ondernemers. Als 

termijnen worden overschreden, wordt hierover helder en tijdig gecommuniceerd en wordt een 

nieuw tijdspad gegeven. 

Beleid, de voortgang en planning van projecten en overige voor onze inwoners belangrijke informatie 

wordt op een toegankelijke wijze op onze website en regelmatig ook via andere kanalen zoals het 

Koggennieuws, gepubliceerd. We gaan ook onderzoeken of het mogelijk is, middels een applicatie 

maatwerk te leveren.  

Daarnaast zal de gemeenteorganisatie zichzelf op klanttevredenheid continue verbeteren. Met 

behulp van klanttevredenheidonderzoeken na afronding van elk dossier. 
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Dorpsgesprekken en dorpsraden 

 

Om de belangen van onze inwoners zo goed mogelijk te dienen, gaat de gemeente regelmatig met 

hen in gesprek. De gemeente organiseert periodiek dorpsgesprekken over de verbetering van de 

leefbaarheid in het dorp. 

De gemeente treedt regelmatig in contact met de dorpsraden voor gevraagd en ongevraagd advies. 

De gemeente beschouwt een dorpsraad als representatief voor het dorp. De gemeente informeert 

en stimuleert de dorpen waar nog geen dorpsraad is om ook een dorpsraad op te richten.  

Dorpsraden ontvangen jaarlijks een budget voor sociale evenementen die de lokale samenleving 

versterken. Hierover moeten zij minimaal eenmaal per jaar verantwoording afleggen aan de 

inwoners. De gemeente gaat hier niet bureaucratisch mee om maar gaat uit van vertrouwen zolang 

dat niet wordt geschaad. 

 

Doe-teams 

Doe-teams zijn bijzonder waardevol. Dorpsbewoners geven samen vorm en kleur aan hun 

leefomgeving. Hun initiatieven blijven wij (mede financieel) ondersteunen. We gaan een duidelijk 

beleid maken, zodat het voor huidige en toekomstige doe-teams helder is hoe het proces loopt en 

wie welke verantwoordelijkheden heeft. In dit beleid moeten ook de financiële kaders goed 

vastgelegd worden, voor nu en in de toekomst.  

De gemeente communiceert helder en tijdig over het beleid, het proces en het tijdspad.  

 

Gebiedsregisseurs  

Er komen minstens twee gebiedsregisseurs om de verbinding tussen de inwoners en de gemeente te 

verbeteren. De gebiedsregisseur is de ogen en oren van de gemeente in onze dorpen. De 

gebiedsregisseur is ook de contactpersoon voor de doe-teams. 
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Kinderraad 

Kinderen kijken met een eigen blik naar hun dorp en naar onderwerpen die over kinderen gaan.  

Een kinderraad is leuk, nuttig en leerzaam. Zo leren kinderen om keuzes te maken en om samen te 

werken. De kinderraad kiest uit haar midden de kinderburgemeester. We willen naast de kinderraad 

ook onderzoeken of er interesse en enthousiasme is voor de oprichting van een jongerenraad.  

 

Koggenland spreekt 

Al ruim 800 Koggenlanders zijn lid van het inwonerspanel en kunnen zo meedenken over hun 

leefomgeving. We streven naar een inwonerspanel van 1000 personen en gaan actief leden werven. 

We streven ernaar drie keer per jaar een onderzoek voor heel Koggenland te doen en drie keer per 

jaar een onderzoek uit te zetten toegespitst op een onderwerp dat speelt in 1 dorp of gaat over een 

bepaalde doelgroep.  

 

 

 

Projectparticipatie 

De gemeente informeert niet alleen tijdig en transparant, maar luistert ook naar haar inwoners en 

betrekt hen in een zo vroeg mogelijk stadium bij projecten. Bij grote projecten in de buitenruimte 

proberen we altijd een klankbordgroep van betrokkenen in te richten.  

 

Bedrijfsvoering 

We werken aan een nieuwe organisatieopzet van de ambtelijke organisatie. Iedere afdeling 

(bedrijfsvoering, bestuur en dienstverlening) is gericht op de doelgroep die zij bedient. De afdeling 

dienstverlening richt zich op de inwoner en ondernemer binnen Koggenland. Spin in het web hierbij 

is het Gemeentelijk Contact Centrum, het GCC. Bij het GCC staat de inwoner en ondernemer 

centraal. De komende periode ontwikkelen we het GCC zodat zij voorziet in een optimale 

dienstverlening. 

We hebben goed werkgeverschap hoog in het vaandel staan. We zijn trots op onze medewerkers.  

De arbeidsmarkt is krap en dit vormt voor nu en de komende jaren een belangrijk aandachtspunt. 

Een krappe arbeidsmarkt vraagt om een andere benadering, om aantrekkelijk werkgeverschap, 

doorgroeimogelijkheden door het aanbieden van (individuele) opleidingen en om creativiteit in de 

manier waarop je medewerkers bindt aan je organisatie. Het vraagt om een goede aansluiting met 

het onderwijs, kansen bieden aan jongeren om kennis te maken met de gemeente als werkgever, 

maar ook om het pakken van de kans om jonge professionals zelf op te leiden.  

We willen onze medewerkers op een prettige manier laten werken en samenwerken, het beste uit 

zichzelf te halen en op langere termijn aan ons te binden. De herinrichting van het gemeentehuis kan 

daar zeker aan bijdragen. De kosten hiervan moeten wel passen bij de omvang en het plattelandse 

karakter van Koggenland en in verhouding staan tot en afgewogen worden tegen de andere 

belangrijke investeringen in onze gemeente.  

Koggenland zoekt de samenwerking op met Opmeer op inhoudelijke basis.  
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Politiek 

Openbaarheid in de besluitvorming is het uitgangspunt. Bijeenkomsten van de gemeenteraad zijn 

openbaar en kunnen, afhankelijk van het onderwerp, op locatie worden gehouden. In sommige 

situaties vormt echter vertrouwelijkheid van bijvoorbeeld bedrijfsbelangen, persoonsgegevens of 

gemeentelijk belang een groter belang waarvoor een uitzondering in de openbare behandeling moet 

gelden.  

De gemeenteraad, het college en de gemeentelijke organisatie streven gezamenlijk naar kwaliteit in 

de besluitvorming. Een gedegen onderbouwing van de standpunten en transparantie staan daarbij 

centraal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Regionale samenwerking 

Er is een groot aantal maatschappelijke opgaven die we als gemeenten niet afzonderlijk kunnen 
realiseren. Uitdaging voor de komende jaren is hoe de gemeenten in deze regio alle taken naar 
behoren kunnen uitvoeren en hoe zij daarin met elkaar samenwerken.  
 
De 7 Westfriese gemeenten (Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en 
Stede Broec) werken samen op basis van een lichte gemeenschappelijke regeling en met 
maatschappelijke partners in het Pact van Westfriesland.  
 
De mogelijkheden voor een verdere versterking van de regionale samenwerking worden verkend. 
Onderzocht wordt of er namens de regio Westfriesland een Regio Deal kan worden ingediend. 
Daarnaast wordt verkend welke modellen er zijn om de Westfriese samenwerking te versterken. 
Daarbij wordt gekeken in hoeverre een model bijdraagt aan efficiënte dienstverlening aan de 
inwoners van de regio zonder het gevoel van lokaal maatwerk kwijt te raken, voor welke taken van 
de gemeente een bepaald model een oplossing is en of het model recht doet aan de wijze van 
afstemming en democratische legitimiteit.  
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OPENBARE ORDE & VEILIGHEID 

Koggenland is een veilige gemeente en we willen dat iedereen zich veilig voelt.  

We zetten in op een goede combinatie van preventie en handhaving. Integraal werken binnen de 

gemeente en een goede samenwerking en afstemming met onze partners zoals de politie en de 

omgevingsdienst zijn hierbij essentieel. We stellen een meerjarenveiligheidsplan 2022-2026 op.  

Naast een veilige gemeente moet Koggenland ook een levendige gemeente zijn. Hier horen 

evenementen en terrassen bij. We stimuleren initiatieven vanuit de samenleving en trekken samen 

op om evenementen te laten voldoen aan de eisen van openbare orde en veiligheid. 

 

Fysieke veiligheid 

Een veilige leefomgeving is van groot belang voor de kwaliteit van wonen, werken en leven. Wij 

willen dat onze dorpen schoon, heel en veilig zijn. Wijkagenten, Boa’s en gebiedsregisseurs moeten 

daarom goed zichtbaar in de dorpen aanwezig zijn en zij moeten elkaar goed ondersteunen. Een 

goede informatie-uitwisseling ook met zorgteam is belangrijk.  

Er komt een uitbreiding van de capaciteit van de Boa’s. Wij willen daarbij extra inzet van Boa’s op 

handhaving van verkeersovertredingen en waar nodig tijdens evenementen. 

 

Sociale veiligheid 

Niet alleen objectieve veiligheid maar ook de beleving van veiligheid is van belang. We gaan hiervoor 

onder andere de koppeling tussen zorg en veiligheid verder versterken zodat mensen op een prettige 

en veilige manier kunnen wonen. 

Er komen steeds meer inwoners met begeleiding in de wijken te wonen. Naast inwoners met 

verward gedrag worden we meer en meer geconfronteerd met inwoners met GGZ-problematiek. 

Hiervoor dient adequate ambulante begeleiding te zijn en een goede samenwerking tussen de 

medewerkers van het zorgteam en medewerkers van handhaving en veiligheid, alsmede met externe 

partijen zoals Esdégé-Reigersdaal en de Woonschakel. Het toekennen van woonruimte moet passen 

en in evenwicht zijn met omwonenden. Daarnaast zal de gemeente de integratie van inwoners in een 

zorginstelling en omwonenden in de wijk stimuleren. Jaarlijkse buurt ontmoetingen zullen leiden tot 

wederzijds begrip en kwaliteit van leven in de wijk. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Eefje John 
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Preventie 

Inbraken en overvallen hebben veel impact op de samenleving, we zetten daarom extra in op het 

voorkomen hiervan. We geven advies en ondersteuning om de kans op bijvoorbeeld woninginbraken 

te verkleinen. Maar we betrekken ook actief de inwoners bij preventie in hun eigen buurt, 

bijvoorbeeld door met de buren een Whatsapp buurtpreventiegroep op te richten en door lid te 

worden van Burgernet.   

We zetten in op meer voorlichting aan kinderen van groep 7 en 8 van de basisscholen en hun ouders, 

onder meer over groepsdruk en weerbaarheid en de gevaren van verslaving en social media. 

 

Ondermijning 

De gemeente werkt bij de aanpak van ondermijning beter samen met onder meer de politie, het 

Openbaar Ministerie en de Belastingdienst. Signalen die kunnen duiden op ondermijning worden 

door de gemeente in een zo vroeg mogelijk stadium en zo veel mogelijk gezamenlijk opgepakt.  

De gemeente gaat zich intensiever richten op het voorkómen van ondermijnende criminaliteit. 

We blijven participeren in regionale projecten op dit vlak, zoals het project Veilig Buitengebied, dat is 

gericht op bewustzijn van risico’s voor bewoners en ondernemers in het buitengebied. 
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FINANCIEN 

Gezonde gemeentefinanciën zijn en blijven een noodzakelijke voorwaarde om op korte en lange 

termijn adequaat invulling te kunnen geven aan de uitvoering van de gemeentelijke taken. Een 

sluitende begroting in baten en lasten en een solide financiële positie zijn daarom vereisten. 

Koggenland heeft de decentralisaties in het sociaal domein en de hiermee gepaard gaande 

druk op de financiën tot op heden goed weten op te vangen. Het college stelt zichzelf ten doel om de 

taken van het sociale domein gedurende de collegeperiode te bekostigen met de 

middelen die het daarvoor van de Rijksoverheid krijgt. Innovatie is daarbij onontbeerlijk. 

Ook voor nieuwe taken die in de toekomst vanuit het Rijk naar gemeenten worden overgeheveld, 

hanteert het college als uitgangspunt dat deze worden bekostigd met de middelen die het daarvoor 

van de Rijksoverheid ontvangt.  

Daarnaast hebben we ambities en deze kunnen niet gerealiseerd worden zonder enig risico te 

nemen. We vinden een weerstandsratio tussen de 2,0 en 4,0 hierbij passend. We houden daarmee 

vast aan de A-rating met een zeer laag risicoprofiel.  

Voorts willen we op korte termijn -nu de rente nog laag is- onderzoeken of het verstandig is vaste 

geldleningen aan te trekken.  

Als er geld over is, gebruiken we een substantieel deel hiervan voor het verbeteren van de openbare 

ruimte, of het aanvullen van het duurzaamheidsfonds en/of het fonds vitaal platteland. Om dit 

mogelijk te maken, nemen we dit reeds bij de begrotingen op.  
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2. WELZIJN & ZORG 

Iedereen doet mee 

 

Jeugd 

Koggenland is een fijne gemeente om in op te groeien. Er zijn overal goede kinderdagverblijven, 

goede scholen en veel mogelijkheden om buiten te spelen. Ook hebben wij meer sportvoorzieningen 

dan in veel andere gemeenten.  

We willen een speeltuinenbeleid ontwikkelen, zodat er voor alle kinderen op loopafstand veilige, 

duurzame en uitdagende buitenspeelmogelijkheden zijn. De kinderen zijn de ervaringsdeskundigen, 

we betrekken hen zoveel mogelijk bij de keuzes.  

De (school)bibliotheken blijven open en gaan zich meer ontwikkelen tot een ontmoetingsplek met 

activiteiten voor jong en oud. Het tegengaan van laaggeletterdheid is daarbij een belangrijk thema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderwijs 

Peuterspeelzalen zijn belangrijk voor de ontwikkeling van jonge kinderen en het maakt de overgang 

naar de basisschool vaak makkelijker. Wij informeren en stimuleren jonge ouders, zodat zo veel 

mogelijk peuters naar de voorschool gaan.  

Scholen en peuterspeelzalen hebben een belangrijke functie in het dorp. We willen dan ook dat alle 

scholen en peuterspeelzalen blijven bestaan. We verwachten een toename van het aantal kinderen 

dat gebruik maakt van de kinderopvang. Met name bij grote woningbouwprojecten houden we hier 

tijdig rekening mee.  

Als we een nieuwe school gaan bouwen, zetten we in op een brede school en onderzoeken we de 

mogelijkheid van de realisatie van een kindcentrum.  
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In de periode 2022-2026: 

- bouwen we een nieuwe basisschool in Hensbroek 

- renoveren we basisschool De Kelderswerf in Obdam 

- bouwen we een nieuwe basisschool in Spierdijk.  

Nieuwe scholen en schoolpleinen moeten in samenspraak met inwoners, schoolbesturen en 

verenigingen worden gerealiseerd, waarbij de doorlopende leerlijn wordt gewaarborgd.  

Nieuwe scholen zijn minstens energieneutraal. 

We gaan door met ondersteuning van schoolzwemmen, als de scholen dit wensen. 

We hebben de wens om op elke school muziekonderwijs aan te bieden.   

Het wijkleercentrum Avenhorn is zeer waardevol, jongeren worden opgeleid naar werk in de zorg en 

verlenen tegelijk zorg aan onze inwoners. We gaan onderzoeken of een tweede wijkleercentrum 

voor de zorg of de techniek gerealiseerd kan worden in Koggenland.  

 

Jongeren 

Het is belangrijk dat er een goede afstemming is tussen sport, cultuur, vertier en sociale vorming 

voor jongeren, zodat ze een actief sociaal netwerk kunnen opbouwen. Wij bieden jongeren de kans 

om hun talenten te ontwikkelen. Jongerenwerkers voeren hierover gesprekken met onze jongeren in 

elk dorp. We gaan inventariseren wat hun wensen en behoeften zijn, zodat we daar beter bij kunnen 

aansluiten. Een jongerenraad kan daaraan een positieve bijdrage leveren. 

Het is voor jongeren steeds lastiger een stageplaats te vinden. De gemeente stimuleert lokale 

bedrijven om stageplekken beschikbaar te stellen.  

 

Senioren 

Senioren zijn vaak actief in de sportieve, culturele en historische verenigingen in onze dorpen. 

Daardoor leveren zij een cruciale bijdrage aan de gemeenschap. Met de groeiende groep 

gepensioneerden ligt hier een enorme kans. We moeten gebruik maken van de kennis en ervaring 

van senioren en bij de ontwikkeling van ouderenbeleid luisteren naar ouderenbonden en 

zorginstellingen.  

We gaan in gesprek met senioren om hun (toekomstige) woonbehoefte in kaart te brengen en we 

onderbouwen dit met relevante cijfers. Als mensen zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen, 

ondersteunen we bij de benodigde aanpassingen in de woning. Onder andere door het aanbieden 

van een toekomstbestendig wonen lening. Als een vergunning voor het aanpassen van een woning 

om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen nodig is, wordt hier snel op beslist. We zijn ruimhartig 

met het toestaan van generatiewoningen (voor jongeren en ouderen), mantelzorgwoningen en 

kangoeroe woningen door eenvoudige randvoorwaarden te stellen. We communiceren actief deze 

mogelijkheden. 
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Wonen en zorg 

We streven ernaar dat de huisvesting van woon- zorg- en welzijnsvoorzieningen dicht bij elkaar 

gepland wordt: woonzorgzones. De gemeente faciliteert en stimuleert de ontwikkeling daarvan. 

Sociale contacten zijn belangrijk om eenzaamheid tegen te gaan. We creëren hiervoor 

ontmoetingsplekken, waar bijvoorbeeld sociale eetcafés gehouden kunnen worden. 

We gaan een woonzorganalyse laten uitvoeren. Dit geeft inzicht in de huidige en toekomstige 

woonzorgbehoeften en voorzieningen in Koggenland. We gaan dit per dorp laten onderzoeken. Deze 

analyse biedt handvatten voor het maken van de juiste lokale investeringen in de toekomst. Deze 

analyse vormt de basis voor een woonzorgvisie.  

 

 

Zorg 

Als iemand zorg nodig heeft, dan moet het snel beschikbaar zijn en van goede kwaliteit. Daarom 

spreken we met zorgorganisaties af hoe snel een oplossing wordt geboden. Als thuis wonen niet 

meer gaat, dan moet tijdig opvang beschikbaar zijn. De medische thuiszorg van de zorgorganisaties 

moet zo snel mogelijk worden geregeld. Dat geldt ook voor huishoudelijke en persoonlijke thuishulp 

waar de gemeente zelf verantwoordelijk voor is. 

We streven ernaar dat ieder gezin slechts één regisseur als aanspreekpunt heeft en dat de 

hulpverleners en instanties elkaar versterken. 
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Jeugdzorg 

Uitgangspunt is dat ouders zelf verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van hun kinderen en dat zij 

zelf de regie houden over hun leven. We betrekken hun netwerk zoveel mogelijk bij de 

hulpverlening.  

Integrale samenwerking en vroegsignalering leidt ertoe dat minder kinderen terechtkomen in de 

specialistische jeugdhulp. Huisartsen, consultatiebureau, peuterspeelzalen, scholen, sportclubs en 

het zorgteam hebben hierbij een belangrijke rol. De gemeente moet zorgen voor een goede 

samenwerking, zodat de aanpak zo effectief mogelijk is.  

We blijven sturen op de betaalbaarheid van de jeugdzorg waar we als gemeente verantwoordelijk 

voor zijn. Op het terrein van de jeugdzorg wordt er al met beheersmaatregelen gewerkt. Deze 

maatregelen ontwikkelen we door, door te leren van zowel de eigen situatie als andere gemeenten.  

Speciale aandacht is nodig voor de groep jongeren tot 23 jaar. Wij zijn voorstander van een 

verlengde pleegzorg tot 23 jaar.  

 

WMO 

We zijn kritisch op het proces en financiën, we gaan er hierbij van uit van de deskundigheid, het 

vertrouwen en verantwoordelijkheid van inwoners en professionals in de keten. Mits juridisch 

houdbaar nemen we beheersmaatregelen, in ieder geval voor de kosten van huishoudelijke hulp. We 

overwegen een inkomenstoets en/of een budgetplafond.  

 

Vluchtelingen en statushouders 

De gemeente draagt bij aan huisvesting en integratie van statushouders op basis van de landelijk 

vastgestelde normen. Samen met inwoners wordt de komende periode -zo lang als dat nodig is- 

gezorgd voor opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.  

 

 

  



Coalitieakkoord Gemeente Koggenland 2022-2026 17 van 27 

Inkomensvoorzieningen, armoedebestrijding en schuldhulpverlening 

De gemeente heeft een goed minimabeleid en dat willen we graag zo houden. De menselijke maat 

moet centraal staan.  

We moeten nog meer inzetten op vroegsignalering. Veel partijen, zoals het zorgteam, scholen, 

huisartsen, het woningbedrijf, spelen een belangrijke rol bij het signaleren van armoede en/of 

schulden. Samenwerking en afstemming is essentieel. We maken afspraken met alle partijen om snel 

in kaart te brengen of iemand schulden aan het opbouwen is. Vanaf 2 maanden huurachterstand 

gaat het woningbedrijf na of hier mogelijk sprake van is.   

We geven meer voorlichting over armoede en schuldenproblematiek en maken het bespreekbaar, 

bijvoorbeeld op scholen. We brengen regelingen actief helder onder de aandacht. Zo kunnen we ook 

het gat verkleinen tussen de groep mensen die recht heeft op een voorziening en de groep die er 

daadwerkelijk gebruik van maakt.  We willen voorkomen dat kinderen ergens niet aan mee kunnen 

doen vanwege armoede. We handhaven het Kinderkoggenfonds, zodat elk kind kan sporten, muziek 

maken, op schoolreisje kan.  

 

Volksgezondheid 

Preventie is cruciaal. We voeren daarom het Lokaal Preventieakkoord uit, onder de noemer: 

Koggenland vaart wel bij gezondheid! De activiteiten zijn gericht op het rookvrij maken van de 

samenleving, het beperken van alcohol en drugsgebruik en het voorkomen van overgewicht. Samen 

met Sportraad Koggenland, maatschappelijke organisaties, verenigingen, ketenpartners en inwoners 

maken we afspraken en zetten we in op preventie (ontwikkelen en behouden van een gezonde 

leefstijl), om inwoners van Koggenland zo lang mogelijk gezond te kunnen laten leven. 

Een gezonde levensstijl kun je beter zo jong mogelijk stimuleren, wij gaan daarom door met het 

programma Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG). 

Het verwijderen van asbest uit onze leefomgeving is belangrijk. We gaan onderzoeken hoe we dit 

nog meer kunnen stimuleren, waarbij we indien mogelijk gebruik maken van de rijksregelingen. 

Luchtverontreiniging door bijvoorbeeld (ultra)fijnstof is slecht voor de gezondheid en kan soms tot 

overlast leiden. We gaan mensen hierover informeren en adviseren.  
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SPORT 

De Sportraad en de buurtsportcoach zijn van groot belang voor de sport in Koggenland. Dit gaan we 

continueren. De Sportraad is bovendien een belangrijke overlegpartner voor de gemeente.  

Sport moet voor iedereen toegankelijk zijn. De sportbehoefte ontwikkelt zich, mensen gaan meer 

buitensporten, wandelen is nu de meest beoefende sport en nieuwe sporten ontstaan.  Daar moeten 

wij op inspelen. We gaan daarom samen met de Sportraad een sportbeleid ontwikkelen. Stimulering 

van het multifunctionele gebruik van accommodaties en de verdeling van sportvoorzieningen over 

onze dorpen komen ook in dit beleid aan bod. Ook het stimuleren en faciliteren van sporten voor 

inwoners van 50+ is een belangrijk aandachtspunt.  

Jaarlijks doen we in september mee met de nationale sportweek van NOC*NSF, zodat onze inwoners 

kennis kunnen maken met onze sportverenigingen. 

Topsport en breedtesport gaan hand in hand en versterken elkaar. In het sportbeleid zal er daarom 

ook aandacht zijn voor topsport en talentontwikkeling.   

We gaan onderzoeken of er behoefte is aan een (kinder)mountainbikeparcours in Obdam. Bij 

gebleken behoefte gaan we samen met de inwoners een locatieonderzoek doen.  

We gaan samen met de tennisverenigingen en de sportraad onderzoeken of en waar 

tennisverenigingen enkele padelbanen kunnen realiseren.  

Het is belangrijk dat alle vrijwilligers van de verenigingen goed verzekerd zijn tegen 

aansprakelijkheid. Wij gaan onderzoeken welke rol de Sportraad daarin kan vervullen.   

We blijven verenigingen en stichtingen met een eigen accommodatie ondersteunen om duurzame 

maatregelen te treffen om de energielasten te verlagen, onder andere middels het 

duurzaamheidsfonds.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Björn Pasteuning  
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KUNST, CULTUUR, SOCIALE EVENEMENTEN EN ONTMOETING 

Er is niets dat de samenleving in een dorp zo versterkt als gezamenlijke feesten en evenementen. De 

gemeente faciliteert en helpt lokale evenementen en kermissen bijvoorbeeld met het invullen van de 

vergunningaanvraag.  

De gemeente en de organisatoren van muziekevenementen gaan minstens een keer per jaar samen 

in overleg om de regels uit te leggen en toe te lichten. We kijken daarbij ook waar de gemeente kan 

helpen en hoe de organisatoren elkaar kunnen helpen. Er is -in ieder geval bij vrijwillige organisaties- 

1 contactpersoon vanuit de overheid, bijvoorbeeld een gebiedsregisseur. Controles gebeuren zo veel 

mogelijk in een keer. 

We werken waar mogelijk met meerjarenvergunningen.  

We streven naar het behoud van alle kermissen.  

We waarderen de inzet van de vele vrijwilligers bij de organisatie van de huttendorpen en andere 

evenementen voor kinderen en jongeren. We gaan in gesprek met de organisatoren van deze 

evenementen, om te inventariseren waar ze behoefte aan hebben en om samen te onderzoeken hoe 

we nog meer kinderen en jongeren -met name kwetsbare kinderen en jongeren- kunnen laten 

meedoen.  

De gemeente heeft tot taak de instandhouding van het culturele erfgoed en culturele voorzieningen 

te stimuleren en te ondersteunen. Bovendien stimuleren wij actief de beleving van kunst en cultuur. 

Zo worden jongeren en ouderen in de gelegenheid gesteld om actief of passief deel te nemen aan 

culturele activiteiten. De historische verenigingen koesteren we, omdat ze het verhaal van ons 

gebied vertellen en om herinneringen levendig te houden.  

In elk dorp moeten plekken zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, zoals dorpshuizen en 

kerken.  Ontmoetingsplekken zijn belangrijk voor de sociale cohesie in een dorp en veel verenigingen 

maken er gebruik van. We ontwikkelen daarom een kerkenvisie en gaan hier de komende jaren 

samen met de eigenaren, gebruikers en inwoners uitvoering aan geven. Daarnaast gaan we een 

missie en visieontwikkelingen op de toekomst van de ontmoetingsplekken in de dorpen, samen met 

de eigenaren en gebruikers van de huidige ontmoetingsplekken, zoals de dorpshuizen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Jan Lohman  
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3. WONEN EN ONDERNEMEN 

Leven en werken in een gemeente waarin je thuis bent. 

 

Ruimtelijke ordening  

Koggenland stelt zich ten eerste tot doel dat de nieuwe Omgevingswet er ook echt voor zal zorgen 

dat de regels vereenvoudigd worden en dat er minder regels komen, waardoor het onder andere 

makkelijker wordt om bouwprojecten te starten. Zo gaan we de welstandsregels verminderen en 

vereenvoudigen.  

Koggenland stelt zich ten tweede tot doel dat de Omgevingswet de betrokkenheid van de inwoners 

bij ontwikkelingen in de gemeente ook daadwerkelijk wordt vergroot.  

Beide doelstellingen worden uitdrukkelijk meegenomen in de in deze periode op te stellen 

Omgevingsplannen voor de dorpskernen en het landelijk gebied. De omgevingsplannen gaan we 

flexibeler inrichten dat de bestemmingsplannen, zodat we meer gelegenheid kunnen bieden aan 

initiatieven en beter maatwerk kunnen toepassen.  

Wij zien het als een inspanningsverplichting om met eigenaren van panden in gesprek te gaan die 
een verpauperend beeld geven in de directe omgeving van dat pand over mogelijke 
renovatie/transformatie. Veiligheid is daarbij een zwaarwegend argument alsmede mogelijkheden 
tot verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving. 
 

Woningbouw 

De gemeente biedt inwoners door continue bouwontwikkeling perspectief op een woning in en/of 

rondom hun eigen dorp. Kleinschalige bouwplannen voor de kleine kernen en grotere ontwikkelingen 

voor de twee groeikernen.  

Er is een tekort aan woningen in Koggenland. Dit komt door een groeiend aantal inwoners en een 

geleidelijke afname van het aantal bewoners per woning. Ook merken we een groeiende 

verhuisbeweging vanuit de metropoolregio Amsterdam. 

In alle dorpen moet meer gebouwd worden om aan de eigen vraag te voldoen. 

Daarom zetten wij in op een groei van het aantal woningbouwprojecten, maar vooral een versnelling 

van de bestaande projecten. Hiervoor is een uitbreiding van de ambtelijke capaciteit nodig.  

De komende vier jaar zetten we in op de bouw van 600 woningen in Koggenland. We stimuleren 

hierin de bouw van betaalbare woningen voor één- en tweepersoonshuishoudens.  

Ook gaan we in 2022 onderzoeken hoe we onder strikte voorwaarden wonen in recreatiewoningen 

kunnen toestaan, om lokaal de druk op de woningmarkt te verlichten. We willen hierin starten met 

een raad brede discussie om zo te bepalen hoe we omgaan met recreatiewoningen/recreatieparken 

in de gemeente en dit mee te nemen in het onderzoek. 

We gaan actief inzetten op het ontwikkelen van eenvoudig en ruimhartig beleid voor de realisatie 

van alternatieve woonvormen in de gemeente, waaronder een snelle bouw van flexwoningen 

(semipermanente woningen). We streven naar 120 flexwoningen verdeelt over twee locaties. 

 Ook gaan wij kaders opstellen voor het realiseren van ‘Tiny Houses’. 
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We bouwen primair voor de eigen behoefte van Koggenland. Als er mogelijkheden zijn om eigen 

inwoners en terugkerende Koggenlanders voorrang te geven, dan benutten we deze. Dit geldt zowel 

voor koopwoningen als voor huurwoningen.  

De starterslening wordt (te) weinig gebruikt. We gaan onderzoeken hoe we met dit fonds specifiek 

meer (terugkerende) Koggenlanders kunnen helpen bij het kopen van een woning. Bijvoorbeeld door 

het verhogen van de aankoopgrens en/of het verruimen van de voorwaarden.  

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, CPO (particulieren ontwikkelen samen met hun 

toekomstige buren hun woningen) stimuleren en faciliteren we: het geeft inwoners de mogelijkheid 

een passende woning in hun eigen dorp te bouwen. We ontwikkelen hiervoor een beleid. Bij elk 

woningbouwproject onderzoeken we tijdig of en zo ja welke behoefte er aan CPO  bestaat. We 

proberen zoveel mogelijk aan deze behoefte te voldoen, waarbij we de 10% CPO doelstelling 

loslaten: CPO is immers geen doelgroep maar een middel om maatwerk te leveren voor onze 

inwoners, jong en oud. We gaan onderzoeken of we een professionele CPO-stichting voor heel 

Koggenland kunnen opzetten.  

 

Grondbedrijf 

De ontwikkeling en kansen voor passende woningbouw op eigen grondposities is wenselijk. De 

gemeente blijft actief zoeken naar passende grondposities om deze te verwerven en wanneer nodig 

te ontwikkelen. 

Om zelf de regie te houden, streven we er zoveel mogelijk naar ook zelf de grondexploitatie uit te 

voeren en autonoom opdrachtgever te zijn voor de bouw.  

 

Woningbedrijf 

Ons woningbedrijf gaat meer huurwoningen bouwen. Het aanbod huurwoningen zal door de komst 

van nieuwbouwplannen meegroeien. Doelstelling is hierin een groei naar (van 792 naar) 950 

woningen in de komende 10 jaar.  

We streven naar aanbod van huurwoningen in elk dorp. In de kleine dorpen zal dit waar nodig (meer) 

ontwikkeld moeten worden. Dit zal zich ook zo verhouden naar de mogelijke verkoop van woningen 

van het woningbedrijf. Inwoners van Koggenland zoekende naar een huurwoning moeten perspectief 

hebben deze woning te huren in hun eigen dorp.  

De toewijzing van woningen en de realisatie van nieuwe huurwoningen in relatie tot de vraag van 

huurders uit Koggenland gaan we beter op elkaar afstemmen. Sociale urgentie (kinderen laten 

wonen in het dorp waar ze opgegroeid zijn), doorstroom urgentie, van senioren (vanuit een grote 

woning laten doorstromen naar een kleinere woning) en ook economische urgentie (kunnen wonen 

waar je werkt) moet in de toewijzing zwaarder wegen en passend werken.  

Het streven is dat alle woningen van het woningbedrijf over vier jaar minimaal een energielabel C 

hebben en in 2033 een energielabel A. Het woningbedrijf deelt bij de verduurzaming de positieve en 

negatieve ervaringen met alle inwoners en laat hen waar mogelijk participeren in 

verduurzamingsprojecten zoals isoleren.  
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Openbare ruimte 

Het kwaliteitsniveau en de uitstraling van onderhoud aan stoepen, plantsoenen en bermen wordt 

verbeterd. We verhoging het budget dat nodig is om dit onderhoudsniveau te verbeteren.  

Als gemeente zorgen we voor een schone, hele en veilige woonomgeving. Meldingen omtrent 

defecten in de openbare ruimte pakken we adequaat op en zijn digitaal zichtbaar voor de inwoners. 

Inwoners vragen we mee te praten over de openbare ruimte in hun straat bijvoorbeeld door 

wijkschouwen. We willen de verantwoordelijkheid voor een kwalitatieve leefomgeving samen 

dragen. De gemeente is uitvoerder, de inwoners ondersteunend. Elk dorp in de gemeente moet een 

zichtbaar vergelijkbare mate van onderhoud hebben. 

De entrees van dorpen en de hoofdentrees van de gemeente worden in samenspraak met de doe-

teams en dorpsraden beter zichtbaar en verfraaid (denk aan de betonnen voetgangersbruggen in de 

Wogmeer, de binnenkomst vanaf de A7 of de overgang vanaf de Braken een dorp in). We zijn trots 

op onze gemeente en willen dat zo uitstralen naar iedereen die thuis of op bezoek komt.  

Welkom in Koggenland. 

 

Verkeer, wegen en vervoer 

Het gevoel van verkeersveiligheid gaan we verbeteren. Voetgangers en fietsers moeten zich veilig 

voelen en kunnen bewegen door onze gemeente. Wanneer we hierdoor wegen rigoureus moeten 

openbreken en herinrichten doen we dat, zo ook het verbreden van voetpaden en fietspaden (zodat 

deze door meerdere doelgroepen veilig gebruikt kunnen worden). Inwoners moeten de mogelijkheid 

hebben mee te denken met verkeersmaatregelen om de wegen in hun woonomgeving aan te passen.  

In drukke dorpskernen (routes waar veel schoolkinderen fietsen) gaan we ‘echte’ 30-km per uur 

gebieden realiseren, een lage snelheid wordt daarbij fysiek afgedwongen door de inrichting van de 

weg. Het begin en einde van het gebied is duidelijk herkenbaar middels een poort constructie, 

ondersteund door een in- en uitrit constructie. Misschien zelfs met een inrijdverbod tijdens de 

ochtend- en/of avondspits met uitzondering van bestemmingsverkeer. Het sluipverkeer kan hiermee 

worden geweerd. Delen van deze drukke dorpskernen kunnen ook ingericht worden als fietsstraat, 

hierdoor wordt doorgaand verkeer aangemoedigd een andere route te kiezen. Deze te nemen 

maatregelen toetsen we aan de hand van onderzoeken welke we laten uitvoeren door het SWOV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Marit Sluis 
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We stellen een mobiliteitsvisie op zodat we met ringwegen (Obdam en De Goorn/Avenhorn) en vrij 

liggende fietspaden de doorstroom rondom en door de dorpen verbeteren. De veiligheid en 

verkeersdruk in de dorpskernen kan daardoor afnemen. We gaan een ringweg aan de oostzijde van 

Tuindersweijde-Zuid aanleggen. Bij deze ontwikkeling houden we rekening met het mogelijke 

doortrekken van deze ringweg richting Opmeer.   

Onze wegen zijn niet altijd berekend op het groeiende, maar vooral ook op het steeds zwaarder 

wordende landbouwverkeer. De veiligheid dient wel gewaarborgd te blijven. Soms kunnen agrariërs 

of loonwerkers niet anders dan door een dorp rijden, maar daar waar dat mogelijk is willen we met 

de LTO en betrokken ondernemers in gesprek blijven over mogelijke alternatieve routes en willen we 

landbouwverkeer zoveel mogelijk buiten de dorpskernen houden. 

 

Openbaar vervoer 

Het treinstation in Obdam is voor Koggenland belangrijk, ook het bus knooppunt naar Amsterdam in 

Scharwoude moet blijven. De inzet van de Koggehopper tussen Heerhugowaard, Ursem, Hensbroek 

en Obdam zorgt voor een betaalbare vervoer oplossing. Wij omarmen de inzet van dit 

vrijwilligersinitiatief en gaan de mogelijkheid naar uitbreiding in/naar de overige dorpen van 

Koggenland onderzoeken. Openbaar vervoer (ook in gering aanbod) tussen de kleine dorpskernen en 

de gecentreerde winkelgebieden van Obdam en De Goorn/Avenhorn vergroot de leefbaarheid. 

 

Economie  

Wij zijn een gemeente die inwoners de gelegenheid biedt om te kunnen ondernemen.  

We gaan onderzoeken welke wensen van en mogelijkheden voor ondernemers er zijn binnen de 

gemeente Koggenland. De uitkomsten hiervan gaan we gedigitaliseerd en overzichtelijk vastleggen, 

zodat een waardevolle database ontstaat met relevante informatie. We gaan uitvoering geven aan 

het ondersteunen van ondernemerschap door de inrichting van een professioneel 

ondernemersloket, waar ondernemers vragen kunnen stellen en geholpen worden met aanvragen 

van vergunningen en eventueel subsidies en financiële steun, deels voortvloeiend uit de coronacrisis. 

Koggenland wil samen met de ondernemers, de negatieve impact van de corona uitbraak 

verminderen en het huidige ondernemersklimaat optimaliseren. Dit vraagt om een intensievere 

samenwerking tussen gemeente, inwoners en ondernemers. De gemeente neemt daarbij een 

aanjagende rol aan.  

Ondernemers ondervinden zo min mogelijk hinder van regelgeving. Winkeliersverenigingen en 

ondernemersverenigingen hebben periodiek overleg met de gemeente. De gemeente zoekt actief de 

samenwerking met ondernemers op om hen te betrekken in de ontwikkelingen rondom hun bedrijf 

en beleidsvraagstukken die hen aangaan. 

Onze bedrijventerreinen moeten voldoen aan kwaliteitseisen die gemeengoed zijn; bereikbaar, 

toegankelijk, veilig en aantrekkelijk. We gaan samen met de ondernemers op de bedrijventerreinen 

onderzoeken hoe bedrijventerreinen energieneutraal kunnen worden, bijvoorbeeld met behulp van 

erfturbines, opslagmogelijkheden voor energie of het gebruik van restwarmte.   

We zetten in op gefaseerde groei van de bedrijventerreinen, aansluitend op de reeds bestaande 

bedrijventerreinen. We blijven actief op zoek naar mogelijke uitbreiding van onze bedrijventerreinen, 

met name ten behoeve van onze lokale bedrijven. We richten ons op het MKB en weren nieuwe 
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bedrijven die nauwelijks voor lokale werkgelegenheid zorgen maar wel veel ruimtegebruik vragen, 

zoals datacentra en grote distributiecentra. 

De horeca in de gemeente ondersteunen we door ruimhartig om te gaan met vergunning van 

(uitbreiding van) terras voorzieningen en organisatie van evenementen. De horecagelegenheden in 

de dorpen hebben vaak ook een belangrijke sociale functie voor het dorp. Gemeente en horeca 

hebben hierin gezamenlijke belangen, daarom overlegt de gemeente periodiek met de horeca.  

 

Agrarische sector 

Een groot deel van Koggenland bestaat uit landbouwgrond. Daar zijn wij trots op. Onze agrariërs 

vinden steeds nieuwe manieren om efficiënter, duurzamer en met minder 

gewasbeschermingsmiddelen te telen.  

Veel agrariërs beheren hun land met aandacht voor de natuur. Zo houden zij rekening met 

weidevogels, door de planning van bewerking van het land en door akkerranden hoger te laten 

begroeien. We ondersteunen en stimuleren dat het weidevogelbeheer door of in ieder geval in 

nauwe samenwerking met onze agrariërs wordt gedaan. We stimuleren een vergroting van de 

biodiversiteit, onder andere door het aanleggen van bloemenlinten, uiteraard met inachtneming van 

de belangen van agrarische productie. In het periodieke overleg tussen de gemeente en de LTO vindt 

onder meer afstemming plaats over het maaien van bermen.  

De Mijzenpolder is een uniek agrarisch landschap en een kraamkamer voor weidevogels. De 

Mijzenpolder kan niet zonder het natuurbeheer door de agrariërs. De gemeente zet zich actief in om 

de Mijzenpolder en haar agrariërs te behouden.  

De Nederlandse landbouwsector behoort tot de meest duurzame van de wereld. De agrarische 

sector heeft zich ten doel gesteld om al in 2030 energieneutraal te zijn. De gemeente gaat samen 

met de agrariërs inventariseren welke knelpunten er zijn en welke kansen er liggen en wat de 

gemeente hierin kan betekenen.  

 

Foto: John en Atty Klompenmakers 
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DUURZAAMHEID  

Duurzaamheid en circulariteit zijn nog onvoldoende verankerd in het beleid en in de bedrijfsvoering 

van onze gemeente. Zo moeten duurzaamheid en circulariteit bijvoorbeeld een belangrijke 

parameter worden in het inkoopbeleid. Duurzaamheid wordt een vaste standaard. De 

straatverlichting wordt zoveel mogelijk voorzien van dimbare led verlichting en we onderzoeken de 

mogelijkheden om op strategische plekken elektrische auto’s hieraan op te laden.  

Bij bouwprojecten moet er meer aandacht zijn voor natuur inclusief bouwen: bouwers, ontwerpers 

en ontwikkelaars moeten ecologische kwaliteit en biodiversiteit en daarmee ook klimaatadaptatie 

van meet af aan in hun projecten meenemen. Dit is niet alleen goed voor het klimaat, maar is ook 

goed voor de gezondheid en het welzijn van onze inwoners.  

We intensiveren de inzet om samen onze leefomgeving te vergroenen en verstening tegen te gaan. 

We gaan in kaart brengen welke buurten/straten/pleinen in Koggenland het meest versteend zijn en 

gaan daar samen met de inwoners mee aan de slag.  

 

Energietransitie 

De Energietransitie vraagt om specifieke aandacht omdat dit één van de grootste maatschappelijke 

uitdagingen voor de komende jaren is. Draagvlak onder en (financiële) participatie van inwoners, 

ondernemers en andere organisaties is van essentieel belang voor het succes en de voortgang van de 

Energietransitie. Onze inwoners en ondernemers staan centraal, lokaal eigenaarschap is het 

uitgangspunt, lokale initiatieven zoals lokale energiecoöperaties worden gestimuleerd en omarmd.  

 

We zijn tegen nieuwe grote windturbines en tegen grote zonneweides op agrarische grond. De focus 

ligt op zon op dak, op kleine erfturbines en kleine zonneweides tot 5 ha. Daarnaast zetten we in op 

andere alternatieve bronnen zoals geothermie en gebruik van waterstof om elders opgewekte 

energie te kunnen verplaatsen.  

We zijn tegen een zonneweide op locatie Jaagweg in Berkhout, tenzij de gemeente deze zelf 

ontwikkelt, de bestemming agrarisch wordt en deze past bij de schaal van Koggenland in het 

algemeen en Berkhout in het bijzonder. Goede landschappelijke inpassing met dubbelgebruik voor in 

ieder geval recreatie en lokale (financiële) participatie zijn daarbij uitgangspunten.  

Energiebesparing is een belangrijk onderdeel van de Energietransitie en bespaart kosten, we zetten 

nadrukkelijk in op isolatie en andere energiebesparende maatregelen.  

Uitgangspunt is dat de totale lasten voor onze inwoners niet mogen stijgen. Inwoners kunnen tegen 

zeer gunstige voorwaarden een lening afsluiten voor verduurzamingsmaatregelen aan hun woning. 

We geven onze bewoners en ondernemers zo veel mogelijk ruimte om de verduurzaming zelf in te 

vullen. Daarbij vertrouwen we erop dat de markt zelf met de meest efficiënte oplossingen komt. We 

informeren en adviseren onze inwoners actief over de (subsidie)mogelijkheden voor hun woning, in 

ieder geval via ons Duurzaam Bouwloket en zoveel mogelijk persoonlijk.  

Verduurzaming van een woning mag niet tot verhoging van de WOZ-belasting leiden. We gaan 

onderzoeken of een korting op deze belasting als effectief en positief stimuleringsmiddel kan zijn. 
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Liander moet de capaciteit op het net vergroten. De gemeente en Liander trekken samen op om 

ervoor te zorgen dat alle Koggenlandse bedrijven en woningen kunnen verduurzamen. Koggenland 

heeft nu nog geen onderstations in de gemeente, we zetten in op de bouw van 2 onderstations, 

zodat er met name voor nieuwbouwwijken, agrarische bedrijven en de bedrijventerreinen voldoende 

capaciteit ontstaat. Daarnaast spannen we ons in om “slimme oplossingen” zoals energieopslag en 

congestiemanagement toegepast te krijgen.  

 

Foto: Mireille Spaan 

 

Natuur en milieu  

Wij koesteren natuur en we willen dat mensen natuur kunnen beleven. Wel moet de 

natuurontwikkeling in balans zijn met andere activiteiten, zoals agrarische en recreatieve. 

We willen zowel in het openbaar gebied als binnen en als rond de kernen meer bomen planten, ook 

fruitbomen en ander voedselproducerend gewas. We maken voedselbossen en kringlooplandbouw 

zoals agroforestry mogelijk en informeren hier actief over. Ook willen we jonge kinderen laten kennis 

maken met natuur en milieu, stimuleren we buitenklassen en schooltuinen. Bomen en struiken in het 

landschap, waaronder houtwallen en heggen worden ruimhartiger toegestaan en gestimuleerd, 

waarbij het open landschap een belangrijk afwegingskader is, maar natuur, klimaat en dierenwelzijn 

moeten ook meewegen.  

Als bomen in de openbare ruimte vanwege bijvoorbeeld ziekte gekapt moeten worden, doen we dat 

waar mogelijk gefaseerd en planten we meer en waar mogelijk dikkere bomen terug. We houden (de 

groei van) het aantal bomen bij en evalueren dit jaarlijks.  

Biodiversiteit moet gestimuleerd worden, ook in de openbare ruimte die door de gemeente wordt 

beheerd.  

 

Afvalinzameling 

Koggenland heeft met HVC een overeenkomst gesloten voor het inzamelen van het afval, die in 2023 

kan worden opgezegd met een opzegtermijn van 2 jaar. 

We plannen in de eerste helft van 2023 een onafhankelijke evaluatie, waarbij de inzameling en 

verwerking door HVC wordt vergeleken met andere partijen. Kostenbeheersing voor onze inwoners 

is hierbij een belangrijke parameter. Ook zal hierbij onderzocht worden wat de voor- en nadelen zijn 

van nascheiding ten opzichte van voorscheiding, zodat de gemeenteraad in 2023 een weloverwogen 

beslissing kan nemen. 
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RECREATIE & TOERISME 

De gemeente heeft verschillende locaties waar openbaar natuurlijk zwemwater mogelijk is. Wij 

willen dit handhaven en de kwaliteit van recreatieve mogelijkheden vergroten. We willen 

onderzoeken of het haalbaar is om de Ursemmerplas weer als openbaar recreatiegebied met 

zwemwater aan te bieden. We gaan recreatiegebied De Leijen samen met het recreatieschap 

opknappen. 

Westfriesland heeft in verhouding tot andere regio’s weinig recreatiegebieden. Om recreatie te 

bevorderen wordt gezocht naar gebieden waar dat mogelijk gemaakt kan worden. Soms kleinschalig 

door het onderzoeken van de aanleg van een plaatselijke mountainbikeroute of waterberging en 

soms groots in regionaal verband. We werken hierbij nauw en goed samen met het recreatieschap 

Westfriesland.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Jan Lohman  

 

Een landelijk trend op het gebied van recreatie is dat de behoefte aan groene buitenruimte om in te 

bewegen is toegenomen. Op het land, maar zeker ook op het water vinden veel inwoners plezier en 

ontspanning. Daarom gaan we o.a. het verbeteren van de kleinschalige toeristische en recreatieve 

routenetwerken (varen, wandelen, fietsen). We willen daarbij onderzoeken of de verbinding tussen 

dorpen via boerenlandwegen mogelijk is.  

Bij het opwaarderen van de vaarroutes hoort ook het plaatsen en verbeteren van aanlegsteigers, 

zoals het plaatsen van een aanlegsteiger bij de sluis in Rustenburg en het renoveren van de 

aanlegsteiger in het haventje van Avenhorn. 

Onze plattelandsgemeente heeft tal van prachtige wandel-, fiets- en vaarroutes. Met een 

recreatiegids willen we informatie omtrent natuur, activiteiten, logies en horeca delen en zodoende 

Koggenland op de kaart zetten! 
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