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Voorwoord	
	
Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2022 van de VVD Koggenland. In dit programma geven wij u ons 
beeld op zes belangrijke thema’s. Als liberale partij kijken we hierbij als geen ander naar de wijze waarop het 
gemeentebestuur op evenwichtige wijze het belang van haar inwoners centraal stelt.  

Dat betekent voor de VVD Koggenland vooral: begrip voor het individuele belang en deze plaatsen in de 
context van het collectieve belang. Niet altijd zal het individuele belang vóór kunnen gaan; we leven in onze 
gemeente immers met elkaar. Maar waar de belangen niet strijdig zijn, moet de behoefte van een inwoner 
welwillend tegemoet worden getreden. Wij zijn ons ervan bewust dat het handelen van een gemeentebestuur 
niet altijd zo wordt ervaren. Vaak is het een kwestie van ineffectieve communicatie; soms ook van 
behoudzucht of regeldrang. In die gevallen is de fractie van de VVD Koggenland kritisch op het bestuur. En 
dat blijven we doen, met oog voor alle belangen en nuances. Daarom stemt u op de VVD. 

Koggenland is een prachtige gemeente, die van zichzelf ruimtelijk en ‘groen’ is. Voor andere gemeenten een 
aanlokkelijke plaats om zaken te projecteren die zijzelf minder aantrekkelijk vinden. Denk aan windturbines. 
Die trends moeten we tijdig signaleren en blokkeren, zodat wij niet verworden tot ‘de overloop’ van grotere 
steden. 

In dit verkiezingsprogramma lichten we zes thema’s uit die tezamen het grootste deel van het 
gemeenschappelijk belang omvatten. Natuurlijk is het niet compleet. Maar deze zes onderwerpen zijn waarom 
u stemt op de VVD. Naast de Koggenlandse speerpunten trekken we in Westfriesland op met de Westfriese 
VVD, hierin maken we ons gezamenlijk hard voor een sterke regio.  

We wensen u veel leesplezier en hopen op herkenning door u van wat wij als speerpunten zien. Heeft u 
gedachten over een onderwerp die u niet in ons programma terugvindt? Laat het ons weten, zodat we nog 
meer voeling krijgen met wat u in het lokaal bestuur belangrijk vindt. 

 

Vriendelijke groet, 

Rosalien van Dolder 
lijsttrekker 
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1. Wonen	&	Leven	
	

Woningaanbod	
	

► Bouwen, bouwen, bouwen. Wij willen meer nieuwe woningen in alle dorpen. De komende jaren 
komen er al honderden woningen bij op de reeds beoogde bouwlocaties. Dit is voor ons echter niet 
genoeg. Kleinschalige initiatieven van particulieren willen we meenemen in deze plannen. In elk van 
de 14 dorpen willen we zorgen voor nieuwbouw van woningen.  

► VVD Koggenland is voor het bevorderen van eigen woningbezit. Dit blijkt het beste recept voor een 
prettige woonomgeving. In elk dorp moeten er voldoende koopwoningen zijn voor starters en 
gezinnen, maar ook voor ouderen. Het woningbouwbeleid moet worden afgestemd op de actuele 
vraag van woningzoekenden: maatwerk en keuzevrijheid bij de bouw van koopwoningen en 
woningen in de vrije huursector staan voorop. Voor alle nieuw te bouwen woningen zijn wij wel voor 
eigen bewoningsplicht en een anti-speculatiebeding. 

► VVD Koggenland pleit voor méér woningen voor één- of tweepersoonshuishoudens, dus gericht op 
starters en ouderen, zodat ook zij mooi kunnen wonen in hun eigen dorp.  

► VVD Koggenland is voor het verstrekken van startersleningen aan Koggenlanders, waarbij het 
maximale aankoopbedrag gekoppeld wordt aan 80% van de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) 
grens. Deze grens wordt jaarlijks geïndexeerd. Daardoor groeien mogelijkheden voor de starters met 
de markt mee.  

► Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) wordt waar mogelijk de norm. 

► Verbouw en vernieuwbouw krijgt ruim baan voor aanpassing aan de tijd van bestaande woningen.  

► Het gemeentelijk woningbedrijf gaat meer diversiteit aanbieden in huurwoningen: groot en klein, 
sociale huur en vrije sector (middenhuur). Het aanbod huurwoningen zal door de komst van 
nieuwbouwplannen met minstens 20% meegroeien.  

► Het verdient de voorkeur om, met name in het geval van starterswoningen, voorrang te verlenen aan 
(terugkerende) Koggenlanders. 

	
Zorg	en	Welzijn	

	
► Vroeg of laat krijgen we allemaal met zorg te maken. Onze inwoners blijven het liefst zo lang 

mogelijk in hun eigen woning wonen. Daarom willen we zorg en hulp zo lang mogelijk aan het eigen 
huis organiseren, zodat je in je eigen dorp prettig en veilig oud kunt worden. De vergunning voor 
aanpassing van een woning, om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen, wordt snel verleend. 
Daarnaast is VVD Koggenland voorstander van het toestaan van generatiewoningen (voor jongeren 
en ouderen), mantelzorgwoningen en kangoeroe woningen door eenvoudige randvoorwaarden te 
stellen. 

► 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 binnen drie weken opvang beschikbaar zijn. De medische thuiszorg van de 
zorgorganisaties moet binnen één week kunnen worden geregeld. Dat geldt ook voor huishoudelijke 
en persoonlijke thuishulp waar de gemeente zelf verantwoordelijk voor is. 

► Ouders zijn verantwoordelijk voor het gezond opgroeien van hun kinderen.  Wanneer jeugdzorg 
nodig is, bieden we hulp. Hierbij letten we goed op dat we niet onnodig ‘stickers plakken’: niet 
iedereen die uniek is, heeft daar hulp bij nodig. Stigmatisering helpt niemand. Nog te vaak krijgen 
kinderen hulp aangeboden voor ‘problemen’ die horen bij normaal opgroeien of blijkt hulp niet 
effectief. Dus: alleen specialistische hulp als het echt nodig is en zoveel mogelijk in de thuissituatie. 

► VVD Koggenland vindt preventie van serieuze problemen zeer belangrijk. Het coronavirus heeft het 
belang van mentale en lichamelijke gezondheid extra onderstreept. Problemen bij gezinnen en 
kinderen proberen we daarom zo vroeg mogelijk te signaleren. Huisartsen, scholen, sportclubs en 
sociale wijkteams hebben hierbij een belangrijke rol. De gemeente moet zorgen voor samenwerking, 



zodat de aanpak zo effectief mogelijk is. Dit betekent onder andere dat ieder gezin slechts één 
hulpverlener als aanspreekpunt moet hebben en dat de hulpverleners en instanties elkaar versterken. 

	
	

Vitale	dorpen	
	

► Het is goed wonen in Koggenland. Een prachtige plattelandsgemeente in een open en groene 
omgeving. Het is de ambitie van de VVD Koggenland om de vitaliteit in alle 14 dorpen te behouden 
en te versterken.  

► Naast woningbouw op maat in elk dorp is het behoud en uitbreiding van voorzieningen essentieel.  
Dat betreft zowel lokaal aanwezige kleine zelfstandige winkels voor de dagelijkse boodschappen als 
de infrastructuur die nodig is om bij de tijd te blijven.  

► De gemeente moet daarom een visie ontwikkelen om ervoor te zorgen dat ook op lange termijn alle 
14 dorpen vitaal en leefbaar blijven. De VVD ziet Koggenland niet als ‘het groene weekend’ van een 
verder stadse burger. 

 
Bereikbaarheid	
	
► Het treinstation is Obdam is voor ons 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 pleiten ervoor dat de gemeente de inzet 
van dit vrijwilligersinitiatief omarmt en aandringt op uitbreiding naar de overige dorpen van 
Koggenland. Openbaar vervoer (ook in gering aanbod) tussen de kleine dorpskernen en de 
gecentreerde winkelgebieden van Obdam en De Goorn/Avenhorn vergoot de leefbaarheid. 

 

Openbare	ruimte	
	

► VVD Koggenland wil de komende jaren extra investeren in de kwaliteit van de openbaren ruimte in 
al onze kernen.  

► De kwaliteit van het openbaar groen in Koggenland moet echt omhoog. De kwaliteit moet ook in alle 
14 de kernen even hoog zijn. Er moet meer groen en meer bomen geplant worden  en er moet meer 
aandacht zijn voor biodiversiteit. Een goed natuurbeleid is niet alleen van belang om bijvoorbeeld 
hittestress te voorkomen en clusterbuien aan te kunnen, maar draagt ook bij aan een fijn leefklimaat 
voor onze inwoners.  

► Daarnaast moet het onkruid harder aangepakt worden en ook hier geldt dat er in elke kern evenveel 
aandacht voor moet zijn.  

► De dorpsgesprekken en doe-teams hebben ons geleerd dat inwoners heel veel waarde hechten aan het 
groen in hun dorp. Daarnaast is duidelijk geworden dat de inwoners heel graag meedenken over de 
inrichting en het gebruik van de openbare ruimte: speeltoestellen voor de allerkleinsten, 
natuurspeeltuinen, buitensportvoorzieningen voor jong en oud, picknickbanken, dat vinden onze 
inwoners belangrijk. De gemeente moet de inwoners hier meer bij betrekken: waar hebben zij 
behoefte aan.  

	 	



Recreatie	
	

► Speelpleintjes, natuurspeeltuinen en groene parkjes in woonwijken zijn voldoende aanwezig. In je 
eigen woonwijk naar buiten kunnen om te bewegen, spelen en samen te komen met je buren vergroot 
de leefbaarheid van een straat of wijk. Dit voorzieningenniveau gaan we op gepaste manier vergroten 
en aanbieden. 

► VVD Koggenland wil het wandel- en fietsroutenetwerk verder uitbreiden. Met name de 
boerenlandpaden zijn voor wandelaars aantrekkelijk. De verbinding van onze dorpen door 
boerenlandpaden is uniek. Wij streven ernaar om alle dorpen op deze wijze aan elkaar te lussen.  

► In Koggenland hebben we enkele prachtige recreatieterreinen. Goed zwemwater, veilige speel- en 
ligplaatsen en het onderhoud van deze recreatieterreinen vinden wij een minimum welke de 
gemeente gaat verzorgen. 

► VVD Koggenland wil onze gemeente op de kaart zetten middels een recreatiegids met informatie 
over natuur, recreatie, logies en horeca. 

	
Sport	

 
► De sportraad is een waardevolle spil in de verbinding van sportverenigingen en het delen van 

successen en goede initiatieven voor het behoud van sportverenigingen. Wij pleiten voor het meer 
gezamenlijk optrekken van verenigingen en gebruik van elkaars faciliteiten.  

► Wij zijn voor het blijvend stimuleren en subsidiëren van de sportende jeugd. Ook het deels 
subsidiëren van (ver)bouw van accommodaties is volgens ons een taak van de gemeente. De 
september sportmaand willen we intensiveren, alle inwoners van Koggenland hebben baat bij sport. 
Zowel fysiek als sociaal en mentaal is sport een verbindende factor. Het vrij aanbieden van 
sportlessen is goed voor de inwoners en uiteindelijk ook voor de verenigingen en sportinstellingen 
van Koggenland. De buurtsportcoach zal hier de verbindende factor in zijn.  

► VVD Koggenland is voorstander van het ontwikkelen van veilige wandelrondjes dmv het vergroten 
van het aantal trottoirs of aanleggen van grastegels in de bermen waar een trottoir niet passend is. 

 

Openbaar groen	
 

► Het huidige onderhoudsniveau van het openbaar groen willen wij verbeteren. Een goede 
onkruidbestrijding is noodzakelijk om het aangezicht van het straatbeeld te verbeteren.  

► Een upgrade van het onderhoudsniveau van de bermen langs de ‘gangbare’ toegangswegen naar onze 
dorpen èn onze dorpslinten is meer dan wenselijk (het maakt de weg overzichtelijker, veiliger en 
fraaier). Vaker maaien dus! 

► Het voordelig verkopen van snippergroen moeten we blijven stimuleren. 
 

Huisvuil	
	

► De HVC moet zich richten op zijn primaire taak: afval inzamelen en verwerken. Het ophalen aan 
huis van grofvuil moet (beperkt) mogelijk blijven zonder er extra voor te betalen. Het wegbrengen 
van grofvuil naar het depot in Obdam kan reeds langer door de gewijzigde openingstijden op de 
zaterdag. Voor het groene snoei/tuinafval willen we de mogelijkheid bieden dat dit 24/7 kan worden 
langsgebracht.  
 

► Afval is geld waard; De kosten voor huisvuil (afvalstoffenheffing) mag wat ons betreft niet stijgen. 
Wij pleiten voor het correct scheiden van huisvuil, mits dit ook door de HVC correct verwerkt wordt 
en niet op een grote hoop beland. 
 

► VVD Koggenland vindt dat de gemeente meer moet inzetten op het scheiden van afval, recycling en 
het tegengaan van zwerfafval. VVD Koggenland is echter tegen invoering van een recycletarief 
waarbij inwoners betalen per kilo of per keer dat de bak aan de weg wordt gezet.  



 

	

2. Werken	&	Ondernemen	
	

Werk	en	Inkomen	
	

► VVD Koggenland vindt dat de beste hulp, die je iemand die geen werk heeft kunt bieden, de kans op 
een baan is. En niet het verstrekken van een uitkering.  Wij zijn voor werken naar vermogen. Alle 
inspanning moet zijn gericht op uitstroom naar de arbeidsmarkt. Daarom wil VVD Koggenland de 
komende jaren stevig inzetten op re-integratie. Gebruikmaken van bestaande ‘instrumenten’ zoals 
loonkostensubsidie en werken met behoud van uitkering. 

► Tevens zal van eenieder die een uitkering ontvangt en die niet deelneemt aan een re-integratietraject 
een passende tegenprestatie worden gevraagd. 

► Voor werkenden en niet-werkenden met een laag inkomen is er Bijzondere Bijstand. VVD 
Koggenland is tegen het ambtshalve toekennen van financiële extra’s . 

► Hier geldt: we zijn voorstander van ‘regelarm’: niet iedereen hetzelfde geven omdat de regels dat 
voorschrijven, maar een passende oplossing bieden voor iedere inwoner die dat nodig heeft. 

Ondernemen	
	

► Wij zijn voorstander van ondernemingsvrijheid. Agrariërs, ZZP’ers en het MKB zijn onze 
ondernemers, zij zorgen voor banen en bieden faciliteiten zodat we prettig wonen en leven in 
Koggenland. Ondernemers moeten geen hinder ondervinden van regelgeving. We willen een 
gemeente zijn die inwoners een locatie biedt om te kunnen ondernemen. Door ondernemers de ruimte 
te geven, stimuleert de gemeente ondernemers om het beste te doen. We moeten daarom zorgen voor 
een goede en veilige omgeving waar ondernemers zich graag vestigen.  
Bedrijventerreinen en de infrastructuur voor ondernemers in het buitengebied moeten voldoen aan de 
eisen die eigenlijk gemeengoed zijn, bereikbaarheid (zowel digitaal -snel internet- als fysiek - 
parkeergelegenheid en toegankelijkheid-) is een prioriteit. In Koggenland willen we vitale, levendige 
bedrijventerreinen. Uitbreiding van bedrijventerreinen moet alleen aansluitend aan bestaande 
terreinen (Ursem, De Goorn/Avenhorn, Obdam).  

► De agrarische sector is een belangrijke pijler van onze lokale economie. Waar gewenst moet gewerkt 
worden aan ontwikkelruimte voor deze bedrijven en ook nevenactiviteiten, zoals verkoop aan huis of 
een B&B, moeten mogelijk zijn. Producten uit de regio worden al gepromoot, maar daar liggen nog 
volop kansen. Een ruimhartig beleid voor vrijkomende agrarische bebouwing is nodig. 

► De gemeente blijft in overleg met de ondernemers in de winkelgebieden om deze winkelgebieden 
aantrekkelijk te maken voor nieuwe winkeliers, zodat het aanbod verbreed en verbeterd kan worden.  

► Lokale en regionale ondernemers willen wij waar mogelijk voorrang bieden bij het aankopen of het 
betrekken van diensten door de gemeente. De externe expertise die door de gemeente wordt 
ingehuurd willen we voornamelijk bij lokale ondernemers ophalen en inhuren.  

	
	
	 	



3. Veiligheid	
	

Verkeersveiligheid	
	

► Het onderhoudsniveau van de Koggenlandse wegen is ruim voldoende. In 2023 komen de wegen van 
het waterschap in Koggenlandse handen. Door zelf verantwoordelijk te zijn voor het 
onderhoudsniveau willen we die minimaal een gelijk onderhoudsniveau geven. Dit mag geen extra 
kosten met zich meebrengen. De hoogte van de waterschapsbelasting daalt, maar de belasting welke 
de gemeente int mag hiervoor dus niet hoger uitvallen.    

► 30 km is 30 km, 50 km is 50 km. Het is ons een doorn in het oog dat het gevoel van 
verkeersveiligheid in de verschillende kernen laag is. In alle kernen wordt te hard gereden, de 
verkeersschelheid wordt niet gehandhaafd en controle vindt al helemaal niet plaats. Wij willen dat de 
gemeente wegen anders gaat inrichten en een menukaart samenstelt waarin inwoners in samenspraak 
met verkeersdeskundigen kunnen bepalen welke mate van verkeersmaatregelen zij het beste achten in 
hun straat. Wij noemen dit verkeersveiligheid, á la carte.  

► VVD Koggenland wil meer aandacht en faciliteiten voor fietsers. De aansluiting van fietspaden op 
kruisingen, het aanbod vrij liggende fietspaden of het gebruik van fietsstroken op wegen in de 
dorpslinten willen we verbeteren en uitbreiden.  

	
Veilig	leven	in	Koggenland	

	
► VVD Koggenland wil dat iedereen in onze gemeente zich veilig voelt én ook veilig is. Op straat, op 

school en in huis. Wij willen dat de politie zich richt op het échte politiewerk: de veiligheid op straat. 
Ook de Boa’s (Buitengewoon Opsporings Ambtenaar) kunnen hieraan bijdragen. Overlast door 
bijvoorbeeld jeugdgroepen moet worden aangepakt. In bepaalde periodes van het jaar (o.a. 
jaarwisseling) willen we meer Boa’s inzetten om overlast tegen te gaan.  

► Fraude is diefstal, welke wij hard en doeltreffend willen bestrijden. De aanpak van drugscriminaliteit 
gaat meer aandacht krijgen, het aanbod van drugs willen we uitbannen. Hierin is een regionale 
samenwerking uiteraard essentieel. 

► Hulpverleners verdienen respect voor de belangrijke rol die zij hebben in onze samenleving. Wij 
staan vierkant achter hen. Wij accepteren absoluut geen geweld, agressie en intimidatie. Van onze 
hulpverleners en medewerkers blijf je af. 

  



4. Dienstverlening	en	bestuur	
	

► VVD Koggenland vindt dat het gemeentelijk bestuur béter kan inspelen op lokale behoeften. Te vaak 
zien we dat een goed idee wordt afgehouden zonder onderbouwing daarvan. ‘Interne beleidsregels’ 
worden gebruikt als excuus om niet mee te willen denken. Ontwikkeling van de gemeente komt dan 
onnodig stil te staan. De afweging van belangen moet duidelijker worden. Onder andere door 
belanghebbenden in een zo vroeg mogelijk stadium daarbij te betrekken.  

► VVD Koggenland wil dat de gemeente slimme en innovatieve initiatieven van inwoners aanmoedigt 
en ondersteunt. Ook is de gemeente dan duidelijk over wat van haar te verwachten, om 
teleurstellingen achteraf te voorkomen.  

► VVD Koggenland waardeert de grote inzet van de vele vrijwilligers – onder andere in de doe-teams –
enorm en vindt dat zij door de gemeente beter ondersteund moeten worden. Ook moet er voor de 
uitvoering van lokale initiatieven structureel budget beschikbaar blijven (‘het miljoen van Jeroen’).  

► Participatie mag echter niet betekenen dat de grootste schreeuwers hún zin krijgen. De gemeente 
moet oog hebben voor de stille meerderheid van inwoners die de gemeente, social media en/of de 
pers niet altijd weten te vinden. We maken daarbij nog meer gebruik van ons online bewonerspanel 
‘Koggenland Spreekt’. De gemeente moet goed communiceren wat er met de input en ideeën van 
inwoners wordt gedaan.  

► Veel inwoners voelen zich enorm betrokken bij hun dorp. Vrijwilligers mogen niet vastlopen in 
ingewikkelde regels en procedures. Samen het gesprek aangaan, zo veel mogelijk op locatie. 
Dorpsgesprekken moeten periodiek in elk dorp plaatsvinden: burgemeester, wethouders en 
ambtenaren gaan in gesprek met de inwoners over zorgen en kansen in hun dorp.  

► Belastinggeld wordt verdiend door onze ondernemers en inwoners. Daar gaan we zuinig en 
verstandig mee om. Belastingen houden we zo laag mogelijk. De gemeentelijke leges zijn zoveel 
mogelijk gebaseerd op de kostprijs. ‘De gebruiker betaalt’ is een belangrijk uitgangspunt. Het is niet 
acceptabel als bij de lokale overheid de gedachte leeft dat niet-begrootte kosten toch wel in een 
algemene heffing op onze burgers kunnen worden afgewenteld.  

 

	
	
  



5. Duurzaamheid	
	

► Koggenland moet verduurzamen. Dat vraagt wel om verstandige keuzes. VVD Koggenland wil dat 
verduurzamen betaalbaar blijft, voor gewone gezinnen en voor ondernemers.  En we mogen ons 
mooie landschap niet te zwaar belasten met installaties die ook op minder aantrekkelijke plaatsen 
zouden kunnen werken. Bewoners en ondernemers moeten centraal staan: participatie is cruciaal, 
want alleen met draagvlak wordt een verandering als succes gezien. Lokale initiatieven moeten 
worden omarmd, zoals bijvoorbeeld lokale energie-coöperaties met meer dan 60 zonnepanelen.  

	
► Windturbines en zonneparken: VVD Koggenland vindt dat we ons niet moeten beperken tot zon- en 

windenergie. We moeten naast efficiënter gebruik van energie ook kijken naar àndere alternatieve 
bronnen zoals geothermie, kernenergie en gebruik van waterstof om elders opgewekte energie te 
kunnen verplaatsen. 
Onze visie in het kort:  

► VVD Koggenland is tegen nog meer grote windturbines 

► VVD Koggenland is vóór plaatsing van kleine boerderijmolens (as-hoogte maximaal 15 
meter) bij onze agrarische bedrijven 

► VVD Koggenland vindt dat bij vervanging van de bestaande grote windturbines de 
afstandsgrens van 600 meter vanaf bebouwing het minimum moet blijven 

► VVD Koggenland is tegen grote zonneparken op agrarische grond.  

► VVD Koggenland vindt dat bij verduurzaming van woningen de totale woonlasten niet 
mogen stijgen. 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. Verduurzaming van je woning mag niet tot 
verhoging van je WOZ-belasting leiden. Liever zien we een korting op deze belasting 
als effectief en positief stimuleringsmiddel.  
 

► Voor de verduurzaming en tevens groei van onze ondernemers is een passende infrastructuur van 
Liander essentieel. Momenteel is dit niet voldoende, dat vinden wij niet acceptabel. Wij willen dat 
Liander de capaciteit op het net vergroot en nieuwe technologieën sneller worden toegepast. De 
gemeente en Liander dienen er samen voor te zorgen dat alle Koggenlandse bedrijven kunnen 
verduurzamen en kunnen groeien. 

► VVD Koggenland vindt dat kernenergie onderzocht moet worden in de Regionale Energie Strategie 
2.0 voor Noord-Holland Noord. 

 

  



6. Gelijke	aandacht	voor	alle	dorpen	binnen	de	
gemeente	

 
► Elk dorp van de gemeente Koggenland heeft zijn eigen identiteit, zijn eigen pareltjes, wensen en 

uitdagingen. Elk dorp verdient dezelfde aandacht. Daarom zetten we elk dorp in ons programma in 
de spotlights:  

Obdam 
 
Ons grootste dorp binnen de gemeente Koggenland, heeft met zijn 6000 inwoners, een lange en rijke 
geschiedenis die teruggaat tot 800 na chr. Trots zijn de inwoners op hun monumentale objecten, zoals het 
oude gemeentehuis, de Victor- en Brakenkerk, de Mill Hill en Rosa, het treinstation en de iconische 
Wipwatermolen.  

 
Het is ook een zeer actief dorp, met maar liefst 785 bedrijven en 112 verenigingen voor jong en oud, en 
stichtingen, welke door de vele onmisbare vrijwilligers worden ondersteund. Daarnaast heeft Obdam, naast de 
verenigingsgebouwen, een geweldig dorpshuis, een cultureel kerkje en een actieve volkstuinderij als 
ontmoetingsplek. 

 
► Met de waterbergingen en aansluitend het rondje Wogmeer als wandelroute biedt Obdam naast de 

waterplas de Weel veel recreatieve mogelijkheden. Een mountainbikeparcours en een grote 
natuurspeeltuin zou mooi zijn voor de jeugd.  
 

► De inwoners zijn, gezien de vele vrijwilligers, zeer betrokken bij hun dorp, dat blijkt ook na de twee 
dorpsgesprekken met de gemeente in 2017 zijn er in Obdam maar liefst 10 doe-teams opgericht door 
inwoners van Obdam. VVD Koggenland vindt wel dat de begeleiding van deze doe-teams door de 
gemeente beter kan.  
 

► In Obdam ligt het grootste woningbouwproject van de gemeente: Tuindersweijde. De komende jaren 
zullen er 335 woningen gebouwd worden. Dit in een mix voor huur en koop in o.a. woningen voor 
senioren (o.a. het Knarrenhof), starters en vrije kavels. Daarnaast zijn er twee kleinere projecten: 
Handelskade (planning: 36 appartementen in 2023) en Dubbelspoor (planning: 22 woningen in 
2022/2023) 
 

► VVD Koggenland heeft ook een lange termijnvisie voor Obdam: een ringweg rond Obdam zodat 
Obdam verder kan groeien en de kern op de Dorpsstraat ontlast wordt. Dan kan het centrum van 
Obdam levendiger en verkeersveiliger worden. Het plan van het doe-team dorpsplein Obdam is 
hierbij een mooie eerste stap: een ontmoetingsplein rond de Sint Victor kerk. 
 

► Bedrijventerrein De Braken is goed voor onze lokale economie en werkgelegenheid. Het is echter 
gedateerd en moet opnieuw ingericht worden. VVD Koggenland is hier voor meer 
parkeergelegenheid, meer groen en ruimte voor wandelaars en fietsers, verbetering van de veiligheid 
(plaatsing van camera’s). Ook moet het terrein uitgebreid worden, zodat bestaande bedrijven kunnen 
groeien en nieuwe zullen vestigen. 
 

Peter Bakker, Obdammer (plek 12 lijst VVD Koggenland) over zijn dorp: “Ik ben trots op wat Obdam heeft te 
bieden, bijvoorbeeld: het verenigingsleven, het ondernemerschap, betrokkenheid van de inwoners en het 
openbaar vervoer (treinstation). Verbeteringen zijn er altijd zoals onder andere het openbaar groen, 
verkeersveiligheid, verduurzaming en de mogelijkheid zich te vestigen.  VVD Koggenland zal hiermee, samen 
met inwoners, ondernemers en verenigingen, aan de slag gaan om te werken aan het dorp waar we met z’n 
allen trots op blijven.”        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ursem	en	Rustenburg	
	

Prachtig gelegen op de Westfriese Omringdijk, aan de rand van de Schermerpolder. Rond de 3000 inwoners, 
bijna 400 bedrijven en 61 verenigingen/stichtingen. Ursem is trots op haar twee kerkgebouwen en de 
prachtige brede school.  

 
Rustenburg is van oudsher nauw verbonden met Ursem en wordt gekenmerkt door de mooie ophaalbrug met 
de fraaie geveltjes ernaast.  

 
► De gemeente ontwikkelt zelf het woningbouwproject De Tuinen. Fase 2 bestaat uit 121 woningen. 

VVD Koggenland pleit voor woningen die aansluiten bij de behoefte van de Ursemmers. Ook hier 
moeten -net zoals in fase 1- inwoners de mogelijkheid geboden worden collectief hun eigen woning 
te bouwen. Er moet (meer) aandacht zijn voor de belangen en zorgen van omwonenden. VVD 
Koggenland zet in op verkoop van de eerste kavels in 2022.  

 
► VVD Koggenland heeft wel zorgen over de verkeersveiligheid op de Leet. Verkeersmaatregelen zijn 

daar nodig.  
 

► In Ursem is behoefte aan meer ruimte voor recreatie. Een dorpspark met wandelpaden, mogelijkheid 
voor een ijsbaan, ruimte voor de scouting en voor Huttendorp en een losloopgebied voor honden zou 
een mooie toevoeging zijn voor Ursem. Dit alles uiteraard in goed overleg met de omwonenden.  

 
► De kinderboerderij is een mooie groene oase in het dorp en moet behouden blijven.  

 
► De gymzaal wordt zeer intensief gebruikt door de scholen en diverse verenigingen. Het gebouw kan 

wel een opknapbeurt en een uitbreiding voor opslag gebruiken.  
 

► In Rustenburg zijn de laatste jaren veel kinderen bijgekomen, een speeltuin nabij de IJsbaan zou dan 
ook mooi zijn. Het bedienen van de sluis blijft een punt van aandacht: VVD Koggenland vindt dat de 
gemeente ervoor moet zorgen dat dit in stand blijft. 

 
 

Tinda Kuijper-van der Roest, Ursemmer (plek 7 lijst VVD Koggenland) over haar dorp:  
“Een groene, verzorgde, warme kern waar veel betrokken inwoners en ondernemers wonen. In een paar 
minuten loop of fiets je in de prachtige polders met zicht tot aan de horizon van de Mijzenpolder, 
Schermerpolder of richting de Wogmeer”. 

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Hensbroek	
	
Ruim 1600 inwoners, 274 bedrijven, 64 verenigingen/stichtingen en sinds kort ook een eigen dorpsraad.  

 
► In Hensbroek zijn al (te) lang nauwelijks nieuwe woningen gebouwd. Aan de Julianaweg komt een 

nieuwe woonwijk met 46 huur- en koopwoningen. Omdat de woningnood zo hoog is, vindt VVD 
Koggenland dat Hensbroekers eerste keuze moeten krijgen bij de verkoop. We zetten in op een start 
van de verkoop in 2022.  

 
► VVD Koggenland heeft ervoor gestemd dat er een nieuwe basisschool gebouwd zal worden in 

Hensbroek. Dit zal de eerstvolgende nieuw te bouwen school in Koggenland zijn. Belangrijk is dat de 
inwoners vanaf het begin betrokken worden bij de beslissingen. Ten eerste over de locatie: bij de 
voetbalvelden zou ook een heel goede locatie voor de nieuwe school kunnen zijn. Als de school 
verplaatst wordt, moet de gemeente op de oude locatie woningen met voorrang voor Hensbroekers 
bouwen.  

 
► Zodra het bisdom de locatie Marcuskerk wil verkopen, vindt de VVD Koggenland dat er zo snel 

mogelijk betaalbare huur- en koopwoningen moeten worden gebouwd.  
 

► Hensbroek heeft een mooi recreatiegebied van 11 hectare -De Leijen- dat echter wel een opknapbeurt 
kan gebruiken. Het parkeerterrein en de entree moeten worden aangepakt, meer openheid, 
verlichting, prullenbakken, minder hondenpoep en zwerfvuil zal het plezier vergroten en de overlast 
beperken. Het meertje moet officieel zwemwater blijven.  
 

► Er zijn meerdere locaties die door Hensbroekers als verkeersonveilig worden ervaren. Zo moet 
bijvoorbeeld de kruising Julianaweg-Dorpsweg aangepakt worden mede gezien het vele 
vrachtverkeer daar. Ook dient de verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers langs onder meer de 
Julianaweg en de Kerkweg te worden verbeterd. Daar waar mogelijk moeten voetgangerspaden 
worden gerealiseerd.  

 
► VVD Koggenland vindt het voor de leefbaarheid en de toekomst van Hensbroek heel goed dat er een 

dorpsraad is opgericht. De dorpsraad kan -uiteraard ondersteund door de gemeente- de wensen en 
zorgen van de Hensbroekers in kaart brengen en de gemeente hierover -gevraagd en ongevraagd- 
adviseren. 

 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Scharwoude	
	
Het enige dorp van Koggenland dat aan het Markermeer ligt. Maar ook naast ons prachtige natuurgebied De 
Hulk. Een zelfstandige gemeente tot 1854. Ruim 400 inwoners, bijna 80 bedrijven en 14 
verenigingen/stichtingen. Het laatste dorpsgesprek met de gemeente was in april 2016, VVD Koggenland 
vindt het dus hoog tijd voor een nieuw gesprek.  

► In Scharwoude zijn al lang geen nieuwe woningen gebouwd. Gelukkig zijn er nu meerdere concrete 
woningbouwplannen, ook voor betaalbare huur- en koopwoningen. Speciale aandacht is er hierbij 
voor seniorenappartementen. Senioren kunnen hierdoor in hun dorp blijven wonen en zij laten weer 
woningen achter voor de jongere inwoners. Zo kan de Grosthuizerschool nog lang blijven bestaan, 
alsmede de verenigingen in Scharwoude.  

► De dijkversterking van de Markermeerdijken heeft natuurlijk grote impact op Scharwoude. VVD 
Koggenland is voorstander van kleinschalige recreatiemogelijkheden achter de dijk, in nauw overleg 
met het doe-team Strand aan Markermeer. 

► Verkeersveiligheid is al lang een zorg in het dorp. Een 30 km zone blijkt niet effectief, omdat 
handhaving niet mogelijk is. Samen met de Belangengroep Scharwoude zal naar maatwerk 
maatregelen gekeken moeten worden.  

Marco Bolluijt (plek 24 lijst VVD Koggenland) over zijn dorp: “Scharwoude ligt aan de rand van Koggenland 
en is in de geschiedenis altijd een beetje het buitenbeenbeentje van de gemeente geweest. Het dorp heeft een 
eigen mening en een eigen wil, het voelt zich verbonden met elkaar. Motto: samen staan we sterk en daar zijn 
wij trots op.” 

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Grosthuizen	
	
Een prachtig lintdorp, geliefd om de rust en de ruimte en natuurlijk het prachtige Buutschoterpad. Bijna 400 
inwoners, ruim 70 bedrijven en 5 verenigingen/stichtingen.  

Tijdens het dorpsgesprek met de gemeente in 2019 zijn 3 doe-teams ontstaan, die al het nodige bereikt 
hebben: Prachtige bloemenlinten op 10 locaties, een picknickbank met informatiebord langs het 
Buutschoterpad, opknappen van het dorpshuis en een fitness- en sportveld.  

► VVD Koggenland wil dat er een veilig voetpad wordt gerealiseerd tussen de basisschool en het 
sportveld.  

► Verder is het ook voor Grosthuizen belangrijk dat (eindelijk) een forse investering in de vaarroutes 
wordt gedaan, zodat genoten kan worden van een vaarrondje Avenhorn-Grosthuizen-Berkhout-De 
Goorn.  

Renate	Pomstra	(plek	22	lijst	VVD	Koggenland)	over	haar	dorp: “Heerlijk wonen en ondernemen in 
Grosthuizen. Grosthuizen waar de inwoners zich gezamenlijk inzetten voor het dorp. 
Waar we in het centrum lekker kunnen eten bij Brasserie de Grost. Waar de kinderen, het worden er 
gelukkig steeds meer, zich druk maken op school en zich vermaken in het dorpshuis.  
Een uitdaging voor het dorp: Hoe krijgen we de weg rollator-proof maar houden we het ook agrarisch 
werkbaar en natuurlijk alle gebruiksvormen daartussen. Als dorp gaan we hierover graag in gesprek met 
de gemeente.”  

 

	 	



Zuidermeer	

Ooit stopte de trein van Alkmaar-Hoorn in Zuidermeer. Nu een rustig dorpje met ruim 500 inwoners prachtig 
gelegen in het Westfriese landschap.  

Middelpunt van het dorp is de grote Lourdeskerk. Gebouwd in 1934 met het oog op een flinke groei van het 
dorp maar die grote groei kwam er niet. De Zuidermeerders hebben dit op een prachtige manier opgelost: de 
kerk is nu een multifunctioneel centrum, echt de ontmoetingsplek van het dorp. Ook de naast de kerk gelegen 
St. Bernadetteschool is belangrijk voor de vitaliteit van het dorp.  

Of het nu gaat om glasvezel, het dorpshuis of een fitnessplein: Zuidermeerders steken samen de handen uit de 
mouwen en regelen het. Zo regelen ze ook kleinschalige woningbouw in hun dorp: vraag en aanbod optimaal 
op elkaar afgestemd en passend in het dorp.  

► Wat VVD Koggenland betreft een prachtig voorbeeld van woningbouw op maat in een klein dorp: 
door de inwoners en voor de inwoners. De gemeente adviseert en faciliteert de inwoners: de 
gemeente stelt een stuk grond beschikbaar en de toekomstige bewoners krijgen grote vrijheid om 
samen hun ideale wijk te ontwikkelen.  

► Het dorpsgesprek met de gemeente vond plaats in 2016. VVD Koggenland ziet uit naar nieuwe 
ontmoeting over de toekomst van Zuidermeer in het dorpshuis. 

 

Bo Weijers (plek 18 lijst VVD Koggenland) over haar dorp: “Zuidermeer is een fijn dorp om te wonen. Samen 
met dorpsgenoten de kermis organiseren, een fitplein bouwen of het rondje Zuidermeer fietsen; niets is te gek. 
VVD Koggenland is met de inwoners van Zuidermeer in gesprek over de nieuwbouw op de ijsbaan. Zo blijft 
ons dorp en haar verenigingen ook in de toekomst levendig.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Oudendijk 

In dit lintdorp op de Westfriese omringdijk met zijn mooie witte bruggen wonen rond de 450 mensen.  

► Twee belangrijke wegen, de Slimdijk en de Dorpsweg, zijn nu nog in eigendom van en worden 
onderhouden door het Hoogheemraadschap. Op 1 januari 2023 worden deze wegen overgedragen aan 
de gemeente. Dit biedt kansen voor Oudendijk: verbetering van de verkeersveiligheid, meer ruimte 
voor wandelaars, verfraaiing van de betonnen waterkering, bloemrijke bermen. Op een aantal 
plaatsen op de Dorpsweg moeten snelheid remmende maatregelen worden genomen en grasklinkers 
langs de weg worden gelegd. VVD Koggenland ziet ernaar uit hierover in 2022 in gesprek te gaan 
met de inwoners.  

► Veel wandelaars, fietsers en vaarders genieten van deze prachtige omgeving. Helaas is Oudendijk 
een gewilde zoeklocatie voor zonneparken en windturbines. Misschien omdat er al 6 windturbines 
staan, misschien doordat het dorp doorkruist wordt door de A7? VVD Koggenland heeft zich tot nu 
toe met succes hiertegen verzet en zal dit in de toekomst, zolang er in Oudendijk geen draagvlak voor 
dergelijke initiatieven is, ook blijven doen.  

► VVD Koggenland vindt verder dat, als de bestaande windturbines vervangen mogen worden, de 
minimale afstandseis van 600 meter tot woningen alsnog gerespecteerd moet worden.  

 

Simon Meijn (plek 5 lijst VVD Koggenland) over zijn dorp: “Oudendijk met zijn karakteristieke witte bruggen 
is een dorp en dijk in de gemeente Koggenland waar de inwoners zich altijd gezamenlijk inzetten voor het 
dorp. De kerk uit 1459 met een dorpshuiskarakter is daar een voorbeeld van. Vele vrijwilligers zetten zich in 
voor de evenementen, burgerlijke- en kerkelijke huwelijken, uitvaarten, vergaderingen en congressen die 
jaarlijks in het kerkje plaatsvinden. Het jaarlijkse ODIGO-feest waar de dorpsbewoners elkaar ontmoeten 
onder het genot van een drankje en een hapje is legendarisch. Maar ook een dorp waar je heerlijk kunt eten 
en relaxen bij café Les Deux Ponts aan het water of het fantastische restaurant La Mêre Anne. Er is een 
aantal uitdagingen voor het dorp die hierboven staan vermeld waarover we graag met de gemeente in gesprek 
gaan. Ik ga voor een fijne leefomgeving, behoud van het dorpse karakter en een goed voorzieningenniveau 
voor zowel de dorpsbewoners als de ondernemers.” 
 
	  



Wogmeer	
	
In 2022 is het 410 jaar geleden dat de polder Wogmeer volledig werd drooggelegd. Het lintdorp wat zich aan 
de Middenweg bevindt is een schitterend dorpje met ruim 500 inwoners. Een dorp met een eigen kermis, tal 
van agrariërs, schitterende erven en een café-restaurant als kloppend hart.  

Het Wapen van Wogmeer functioneert voor Wogmeer als dorpshuis waar alle verenigingen samenkomen. Het 
belang van zo’n locatie is voor Wogmeer cruciaal, het is het oliemannetje in de leefbaarheid van het dorp. 

Rondom de Wogmeer loopt een geweldige wandelroute en de waterberging bij de Uitgang is samen met de 
Poldermolen Nieuwleven een schitterende locatie om tijdens een wandel of hardlooprondje te passeren. 
Koggenland op zijn mooist.  

► VVD Koggenland wil de buitenrecreatie in de Wogmeer op peil houden. De buurthuisfunctie welke 
’t Wapen van Wogmeer in het dorp heeft ondersteunen in de verschillende activiteiten die er 
georganiseerd worden en zodoende de leefbaarheid van de verenigingen en clubs steunen. 

► Voor de inwoners van de Wogmeer is het van belang dat het onderhoud aan de bermen en de entree 
locaties van het dorp op peil is. Hier moet op meer reguliere basis gemaaid worden, het is tenslotte 
het visitekaartje van je dorp. 

► Wanneer enige vorm van woningbouw voor de Wogmeerders doormiddel van bijvoorbeeld een 
ruimte-voor-ruimte regeling mogelijk is zullen wij dit direct ondersteunen. 

 

Lonnie de Vries over haar dorp; “Het is goed wonen in de polder Wogmeer, ik zie mij hier wel mijn hele leven 
blijven wonen. Er valt niet heel veel meer te wensen dan wat we nu hebben. Ik ben blij dat de bomen langs de 
weg weer zijn aangeplant en ik hoop dat de bomen langs de Kapelleweg in de Wogmeer-west terugkeren.” 

	  



Berkhout	
	
Een 10 km lang lintdorp, met een grote dorpskern ten noorden van het dorp tussen de schaatsbaan ’t wijd en 
café/dorpshuis de Ridder St. Joris. Het dorp telt maar liefst ruim 2500 inwoners, 375 bedrijven en 37 
verenigingen en stichtingen.  

Tijdens het dorpsgesprek met de gemeente in februari 2017 zijn verschillende doe-teams ontstaan. Zij hebben 
al mooie dingen bereikt: Aanleg van de natuurspeeltuin Buitenholle, de beleeftuin Berkenhof, opknappen van 
groenvoorzieningen in het dorp en het creëren van een educatiebos en opknapbeurt van het dorpsbos langs de 
Slagterslaan.  

► VVD Koggenland wil dat de inrichting van het dorpsplein tussen de kerk en het café wordt 
aangepakt. In samenspraak met de omwonenden willen we hier een prachtig dorpsplein ontwerpen 
dat meer allure geeft, praktisch is als parkeerlocatie bij (sport)evenementen en tevens past bij het 
doorgaande verkeer. 

► Het is voor Berkhout heel belangrijk dat de verkeersproblematiek wordt opgelost. De verkeersituatie 
vanaf het Westeinde tot en met het Oosteinde wordt als onveilig ervaren. Dit probleem speel al jaren 
en kan niet meer ontweken worden. Wij willen dat er een externe partij in de arm wordt genomen om 
adviserend te zijn voor het oplossen van de problematiek omtrent de verkeerssnelheid alsmede de 
verkeersveiligheid. We staan open voor allerlei soortige adviezen als; auto-te-gast, in de spits alleen 
bestemmingsverkeer, trajectcontrole enz. 

► De woningbouw in Berkhout is na de realisatie van het Lijsbeth Tijsplan vooralsnog afgerond. Wij 
willen dat er perspectief geboden gaat worden voor inwoners om middels een CPO plan nieuwe 
woningbouw te ontwikkelen. Er is onder de inwoners heel veel vraag naar nieuwbouwprojecten 
waarin er voornamelijk voor de eigen inwoners gebouwd gaat worden. Dit ondersteunen wij.  

 

Remco Linnekamp (plek 3 lijst VVD Koggenland) over zijn dorp: “Berkhout is een levendig dorp met 
betrokken inwoners en een bruisend verenigingsleven. Dorpsspelen, het vaarfestijn, schaatsen op ’t Wijd, 
samen vermaken wij ons wel. We moeten echter blijven inzetten op het ontwikkelen van woningen om ook 
de kinderen van de huidige Berkhouters perspectief op een woning in hun dorp te bieden.” 

	 	



Bobeldijk	
	
Een eigen dorp met veel bedrijvigheid, agrariërs en een unieke ligging dicht tegen Hoorn. De spoorlijn die het 
dorp doorkruist en een prachtig landelijk fietspad vanuit het dorp tot aan de Grote Waal. 

De doe-teams hebben in de afgelopen jaren een prachtig rustbankje weten te realiseren langs de Grootweg en 
hebben zich succesvol hard gemaakt voor de verfraaiing van het aanzicht van Bobeldijk.  

► In het dorp is de verkeerssituatie met de komst van speciaal geprint asfalt aangepakt. De veiligheid in 
de dorpskern is mede door de komst van een stoep verbeterd. Buiten de dorpskern om wordt de 
Bobeldijk als onveilig ervaren. Wij willen dat er een plan gemaakt wordt om dit te verbeteren. De 
Bobeldijk is een fietsroute vanuit Spierdijk en Zuidermeer richting Hoorn en deze moet ook zo 
ingericht zijn.  

► De route Heerhugowaard (Spierdijk) – Hoorn en vice versa wordt nog te veel gebruikt als 
doorgaande route. De Bobeldijk behoort eigenlijk een bestemmingsverkeer straat te zijn. VVD 
Koggenland wil doormiddel van signalering en bebording weggebruikers attenderen op het feit dat 
het gebruik van de Braken als verkeersader tussen Heerhugowaard en Hoorn de aangewezen route is.  

► De aansluiting op het vaarnetwerk polder Westerkogge vanuit de Bobeldijk is uniek en willen wij 
behouden en waar mogelijk uitbreiden.  

 

Arie Helder (plek 23 lijst VVD Koggenland) over zijn dorp: “Bobeldijk is van oudsher al een eigen 
dorpskern welke aansluiting heeft bij Berkhout. Onze unieke ligging tussen Hoorn en Spierdijk brengt 
helaas te veel verkeer met zich mee. Hier moeten we vanuit de politiek op aansturen dat dit wordt 
ingeperkt. Verder is het gewoon schitterend landelijk wonen en dat moeten we zo houden.” 

	 	



Avenhorn	
	
3475 inwoners is Avenhorn het derde dorp van Koggenland. Met twee haventjes een uniek dorp ontsloten aan 
hoog en laag water. Het heeft 435 bedrijven en 68 verenigingen/stichtingen. Het groene kerkje aan het West is 
het culturele middelpunt van het dorp. Het dorp heeft een grote woonkern ten oostzijde van het West.  

► Aan de noordkant van Avenhorn, tegen De Goorn aan bevindt zich een bruisend winkelcentrum 
(Vijverhof) en een ruim aanbod aan winkels. De aantrekkingskracht van de Vijverhof is groot. Het 
voorziet in een behoefte van veel Koggenlanders. De druk op het winkelcentrum en de 
parkeervoorziening is behoorlijk. Wij vinden dat de parkeervoorzieningen moeten worden verruimd 
en dat de toegangsweg moet worden verbeterd. 

► De komst van de Droomgaard (de nieuwe brede school) en het verlaten van de Overhaal en Ieveling 
biedt kansen voor nieuwbouw aan Het Veer. Het is voor ons van belang dat hier voornamelijk 
kleinschalige (starters)woningen worden gerealiseerd. Woningen waar starters (alleenstaand of 
samen) heerlijk kunnen wonen maar bij gezinsuitbreiding naar een eengezinswoning doorgroeien.  

► De entree van het dorp vanaf de Kathoek biedt zicht op een schitterend haventje. De horeca van 
Avenhorn bevindt zich rondom de Kathoek, ’t Hoog en de Jaagweg. Er is voldoende ruimte 
beschikbaar voor beide horecazaken om een gezellig terras te kunnen bedienen. Wij vinden dat de 
gemeente hen daarin ook de ruimte gaat geven en ruimhartiger omgaat met het stringente beleid waar 
zij nu mee te maken hebben. 

► De kruising Walingsdijk – Het Hoog is een vervelende locatie, VVD Koggenland wil hier met de 
hulp van een extern bureau onderzoeken hoe deze kruising veiliger en gemakkelijker wordt. De 
huidige 30 km zone in combinatie met de verhoogde kruising voldoen niet.  

Paul Wemers (plek 8 lijst VVD Koggenland) over zijn dorp: “Avenhorn is van oudsher een gezellig dorp. 
Denk aan de Oude Veiling, de bootoverhaal, horeca en haventjes.’ s Winters als het vriest hebben we hier 
misschien wel de gezelligste schaatsbaan van Koggenland op het Troontje. Ook is het de opstapplaats voor de 
“USA-schaatstocht”. Persoonlijk vind ik de grens tussen Avenhorn en De Goorn vervagen door het naar 
elkaar toe bouwen van de nieuwbouw en het realiseren van het nieuwe winkelcentrum en de nieuwe Brede 
school. Ook het uitwaaieren van onze jongeren over de twee dorpen laat zien dat de grens tussen Avenhorn en 
De Goorn vervaagt. Alleen als de derby Kwiek/Edo op het programma staat, is dat gevoel er niet.” 

Ricardo van Dijk (plek 10 lijst VVD Koggenland): “Ik ben in mei 2020 met mijn gezin komen wonen in 
Avenhorn en voel mij daar zeer welkom geheten door de inwoners. Een dorp met een rijke historie met zijn 
karakteristieke (dijk)woningen en Avenhorn Zuid en het haventje aan de Kathoek. Ik wil mij in gaan zetten 
voor onder andere verkeersveiligheid - 30 km zone = 30 km rijden - , sport en het verbeteren van onze 
vaarroutes en haventje.” 

	 	



De	Goorn	
	
De Goorn heeft ruim 3500 inwoners en met de afronding van de Buitenplaats zal dit aantal nog stijgen. Het is 
hiermee het tweede dorp in Koggenland. Het heeft een groot bedrijventerrein en met 527 bedrijven veel 
ondernemers of in ieder geval ondernemingen gehuisvest. De Goorn heeft tevens een rijk verenigingsleven 
welke tal van activiteiten voor haar inwoners verzorgt. 

► Vele doe-teams hebben met succes hun projecten volbracht; waaronder het asfalteren van paden in 
het dorpsbos en het opknappen van speeltuinen. Na de dorpsgesprekken van 2017 is het duidelijk tijd 
om het net bij de inwoners van De Goorn weer op te halen. 

► Het gemeentehuis dat prominent in De Goorn (op de grens met Avenhorn) ligt biedt naar ons idee 
een perfecte locatie om te gaan dienen als echt dorpshuis. Een dubbelfunctie waarin een deel van het 
gemeentehuis dus ingezet gaat worden voor de inwoners van zowel De Goorn maar ook van 
Avenhorn.  

► De vrijgekomen schoollocatie van de Jozefschool biedt kansen voor specifieke woningbouw en 
openbaar groen. Zorg gerelateerde woningen voor jongeren en ouderen en seniorenwoningen met een 
tuintje. Mooi centraal gelegen in het dorp op wandelafstand van de verschillende voorzieningen. 

► Verder vooruitkijkend zien wij een prachtige nieuw te bouwen woonwijk tussen de Goorn en de Leet. 
Een waterrijke wijk met veel groen en een goede mix van woningen voor voornamelijk de inwoners 
van Koggenland. VVD Koggenland wil dat de gemeente informerend naar de inwoners is in de 
mogelijkheden voor CPO gestuurde projecten waarin een wijk ontstaat voor en door de inwoners van 
De Goorn. 

► De Goorn is voor veel verkeersdeelnemers een passeerlocatie. De weginrichting zoals ooit 
ontwikkeld is niet meer passend bij het verkeer dat nu van de wegen om en door De Goorn gebruik 
maakt. Wij vinden dat er planologisch gekeken moet worden naar de wegen rondom De Goorn, een 
mogelijke nieuw in te richten ringweg moet niet uitgesloten worden. Verder zien we onder andere de 
volgende verbetermogelijkheden: op hoek Zuid-spierdijkerweg/De Burg moet de fietsveiligheid 
worden verbeterd; kruising De Burg/Dwingel overzichtelijker maken en meenemen in de plannen 
van de herinrichting van de vrijgekomen schoollocatie; parkeersituatie bij De Zneckbar verbeteren. 

 

Richelle Baltus (plek 4 lijst VVD Koggenland) over haar dorp: “Ik woon met heel veel plezier in het 
veelzijdige De Goorn. Een dorp met leuke horeca, gezellige evenementen, (sport)activiteiten, ruimte en groen. 
Je vindt hier een goede combinatie van wonen en bedrijvigheid. Een plek waar kinderen veilig kunnen 
opgroeien èn dat voor alle inwoners iets te bieden heeft. Dit moeten we koesteren, behouden en verbeteren.” 

	
 

 

	 	



Spierdijk	
	
Spierdijk bestaat uit een uiterst betrokken gemeenschap van 1458 inwoners. Een saamhorig dorp waar vele 
vrijwilligers de leefbaarheid doormiddel van verenigingen hooghouden. De komst van de nieuwste wijk 
Spierland is tot stand gekomen doordat de Spierdijkers hier zelf het voortouw hebben genomen.  

► De kerk, de Mantel en zorgcentrum de Oever zijn belangrijke locaties waar voorzieningen in 
Spierdijk zijn en welke ervoor zorgen dat Spierdijk is wat het is. De vele verenigingen zijn de 
bindende factor en de inwoners hebben allemaal in enige mate met deze voorzieningen van doen. De 
VVD Koggenland ziet het belang van deze voorzieningen, verenigingen en de recent opgerichte 
dorpsraad in. Wij zijn van mening dat de gemeente zich maximaal moet inzetten in het behoud van 
de voorzieningen in Spierdijk. 

► In Spierdijk worden verschillende evenementen georganiseerd, welke erg populair zijn bij ook de 
naburige dorpen. Wij zijn van mening dat de gemeente bij de organisatie van dit soort evenementen 
voornamelijk adviserend te werk gaat. Wat kan er wel en hoe kan de gemeente sturen om zaken voor 
elkaar te krijgen om aan wet en regelgeving te voldoen. Dit alles om het behoud van deze 
evenementen te waarborgen. 

► Het is voor Spierdijk waardevol wanneer het zich kan aansluiten in de ronde die gereden wordt door 
de Buurtbus Koggenland. VVD Koggenland wil de gemeente laten aandringen bij Connexxion om 
verruiming van de te rijden routes in hun plannen te onderzoeken.  

► De jeugd van Spierdijk wenst al jaren een Natuurspeeltuin. Wij zijn van mening dat deze er nu ook 
echt moet gaan komen. In 2022 spelen de kinderen van Spierdijk in hun eigen natuurspeeltuin! 
Wanneer deze speeltuin ontwikkeld wordt op een locatie waar tevens meer groen wordt aangeplant 
welke Spierdijk zodoende ook een mooie boomrijke omgeving/park biedt slaan we twee vliegen in 
een klap.  

 

Yvonne Feld (plek 13 lijst VVD Koggenland) over haar dorp: “Spierdijk is een hecht dorp waarin de inwoners 
voor elkaar klaar staan. Het rijke verenigingsleven, sportclubs en georganiseerder evenementen zijn populair 
en draaien op de inzet van de Spierdijkers. Ik ben blij dat de nieuwe wijk Spierland is ontwikkeld, het werd 
wel eens tijd voor nieuwbouw in ons mooie dorp.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIJLAGE  

VVD Westfriesland 

Uniek is onze regionale samenwerking met de andere zes VVD-fracties in Westfriesland. Door samen te 
werken blijven we op de hoogte van zaken die in de regio spelen en kunnen we met elkaar meedenken. Door 
deze samenwerkingen kunnen wij ook betere afspraken maken met de Provincie of de Rijksoverheid. Op deze 
manier hebben wij een voorsprong ten opzichte van de lokale partijen. In regionaal verband zetten wij daarom 
in op: 
  
- Wij willen in de regio samenwerken om voldoende woningen te bouwen voor onze inwoners. Bijvoorbeeld 
door binnen- als buitenstedelijk te bouwen. De focus moet komen op nieuwbouw en betere doorstroming. 
 
- De bedrijventerreinen in de regio willen we vitaal houden door goed onderhoud, goede bereikbaarheid en 
passende faciliteiten zoals glasvezel en beveiliging. Hierdoor kunnen ondernemers in Westfriesland blijven 
doen waar zij goed in zijn: ondernemen. 
 
- De mobiliteit en bereikbaarheid zijn ontzettend van belang om Westfriesland aantrekkelijk te houden voor 
inwoners, bezoekers en bedrijven. Daarom blijven wij in de regio investeren in de infrastructuur en 
doorstroming. 
  
  
Zie www.vvdwestfriesland.nl/programma voor de gehele visie. 
 

 


