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Voorwoord  

 
Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de Gemeente Belangen Koggenland (GBK) met als titel:  
“De kracht van lokaal”. De enige lokale partij in onze gemeente. Wij zijn een krachtige partij die 
luistert naar onze inwoners en ondernemers. Het is daarom van groot belang dat u zich 
vertegenwoordigd voelt. In dit programma leest u waar we ons de komende jaren voor gaan inzetten in 
de gemeenteraad.  
 
Samen met u willen wij deze gemeente nog mooier en prettiger maken. Wij willen behouden wat goed 
is en veranderen wat beter kan of moet. Een lokale partij als GBK kan zich volledig richten op de 
plaatselijke vraagstukken zonder tussenkomst van landelijke partijpolitiek. Bij ons draait het om u, de 
lokale belangen van de inwoners van Koggenland. De kracht van lokaal. 
 
Gemeente politiek gaat over inwoners en ondernemers binnen onze gemeente. Als lokale partij staan 
we dichter bij u dan welke partij dan ook. Wij zijn makkelijk benaderbaar en wij staan open voor uw 
mening. We zijn er namelijk voor u. We willen graag uw initiatieven stimuleren en ondersteunen. Krijgt 
u altijd uw zin? Nee, maar uw mening wordt wel degelijk gerespecteerd. Wie met ons in gesprek wilt, 
vindt een luisterend oor. Wij denken graag met u mee! 
 
U mag 16 maart 2022 samen beslissen met ruim 18 duizend andere kiesgerechtigde inwoners in 
Koggenland welke kant het op gaat met onze gemeente. Wilt u door op het ingeslagen pad? Of moet er 
een koerswijziging komen? In dit programma leest u de plannen van Gemeente Belangen Koggenland. 
Wij roepen u op om naar de stembus te gaan en onze voorstellen voor de komende 4 jaren te steunen. 
 
Laat daarom uw stem horen en kies voor de kracht van lokaal! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Marian van Kampen. 
Fractievoorzitter GBK   
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Onze speerpunten 

In deze lijst met speerpunten ziet u in één opslag waar wij als GBK voor staan.  
 

Milieu, klimaat en duurzaamheid (Reduce, re-use, recycle) 

• Stimuleren van groene initiatieven; bijvoorbeeld aanplant van jonge bomen, insectvriendelijke 
beplantingen, infiltratiekratten op eigen grond. 

• Aandacht voor alternatieve energieopwekking en –opslag, met slimme keuzes. 

• Haalbaarheid van een duurzame energiebedrijf Koggenland onderzoeken. 

• Onderzoek naar de mogelijkheden om verenigingsgebouwen, scholen, dorpshuizen en 

gemeentelijke gebouwen te verduurzamen om de energielasten te verlagen. 
 

Zorg en gezondheid 
• Medewerking verlenen aan het initiatief van Huisartsen Onder Een Dak (HOED). 

• Laagdrempelige hulpverlening in de kernen verder stimuleren.  

• Voor alle dorpen het aanbod van onderwijs, BSO, kinder- en peuteropvang waarborgen. 

• Continueren van de sportraad om de samenwerking tussen scholen en sportverenigingen te 
versterken zodat kinderen meer in beweging komen.  

• Aandacht voor het ontwikkelen van een regionaal ouderenbeleid. Denk hierbij aan huisvesting 
maar ook zaken als vereenzaming.  

• Bewoners betrekken bij de inrichting van hun eigen woon- en leefomgeving als het gaat om de 
sociale veiligheid. 

• Stimuleren preventieve aanpak drugs-, alcohol- en gokverslaving.  

• Uitbreiding van (rolstoeltoegankelijke) locaties voor formulierenbrigade. Mogelijkheden voor 
mobiele brigade onderzoeken. 

• Op de juiste manier inspelen op mogelijke financiële problemen bij inwoners ten gevolge van de 
coronacrisis en stijgende energietarieven.  

• Initiatieven stimuleren die gericht zijn op armoedebestrijding. 

 

Ruimtelijke ordening en vervoer 
• Meer kansen voor starters en jonge gezinnen door de doorstroming naar betaalbare huur- en 

koopwoningen te stimuleren i.s.m. het woningbedrijf en de woonschakel. 

• Aandacht voor levensbestendige- en seniorenwoningen dicht in de buurt van voorzieningen. 

• Flexibele woonmogelijkheden creëren voor bijvoorbeeld noodopvang. 

• Ruimte voor ruimte-regeling behouden en optimaal inzetten zodat meer variëteit geboden kan 
worden bij de ontwikkelingen van woningen voor onder andere starters en ouderen. 

• Bestemmingsplannen uitsluitend vaststellen op hoofdlijnen. Meer flexibiliteit in het realiseren van 
woningbouw en inpassen van bewonerswensen. 

• Onderzoek parkeerbeleid om de parkeerdruk in diverse wijken te verminderen. 

• Aandacht voor voetgangers en looproutes in het buitengebied door kritisch te kijken naar de aanleg 
en begaanbaarheid van de trottoirs binnen de gemeente. 

• Meer laadpalen plaatsen. Voor alle elektrische voertuigen. 

• Verbeteren van toegankelijkheid en veiligheid van pleinen, parken en dorpsbossen door onder 
andere slimme verlichting. 

• Uitdiepen en bevaarbaar houden van vaarten en sloten. Niet alleen voor recreatie maar ook voor de 
veiligheid. 
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Economie en bedrijvigheid 
• Kosten afvalstoffenheffing en rioolrecht zo laag mogelijk houden. 

• Onderzoeken en stimuleren van vestigingsmogelijkheden voor betaalbare kleinschalige 
bedrijfsruimten voor startende ondernemers.   

• Kosten gemeentelijke tarieven zoals WOZ niet meer laten stijgen dan de inflatiepercentage. 

• Agrariërs ruimte bieden om te ondernemen en hun bedrijven te laten groeien en verduurzamen op 
een dier- en natuurvriendelijke manier. 

 

Sport, cultuur en recreatie 
• Kleinschalige recreatie mogelijkheden stimuleren, bijvoorbeeld recreëren bij de boer,  Bed & 

Breakfast en camperplaatsen.  

• Herkenbaarheid entree van de dorpen verbeteren. Bruggen verfraaien d.m.v. kunstuitingen die 
aansluiten bij plattelandsbeleving.  

• Toerisme stimuleren door onder andere toeristische overstappunten (TOP) te realiseren om 
vandaar te fietsen, te wandelen of te varen en de TOP te realiseren bij café of restaurant. 

• Ruimte bieden aan verenigingen en dorpshuizen om eigen initiatieven te ontplooien om 
inkomsten te generen om zodoende financieel onafhankelijk te worden. 

• Jongerenactiviteiten stimuleren op het gebied van sport, cultuur, clubs, vrijwilligerswerk in 
combinatie met de sportraad, bestaande clubs en verenigingen. 

• Onderzoek naar uitbreiding en instandhouding dorpshuizen in de kernen. 

• Aandacht voor behoud, onderhoud en aanleg waar nodig van speeltuintjes in wijken. 
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1. Milieu, klimaat en duurzaamheid (Reduce, re-use, recycle) 
GBK vindt dat de gemeente nog geen koploper is op het gebied van duurzaamheid maar wil wel dat er 
stappen voorwaarts worden gemaakt om dat te verbeteren. Wij willen daarom blijven inzetten op 
‘energieneutraal’ bouwen en wonen. Dat betekent niet alleen woningen van het gas af maar ook nul op 
de meter binnen realistische mogelijkheden. In nieuwe wijken worden de stappen in de goede richting 
gezet. 

Om het klimaatakkoord van 2050 te kunnen realiseren wordt er regionaal samengewerkt in het PACT 
van West-Friesland om de energietransitie vorm te geven. Dit heeft voor de gemeente Koggenland en 
haar groene gebieden en vergezichten mogelijk gevolgen. Wij willen gaan voor duurzame oplossingen 
maar wel in balans voor mens, dier en natuur.  

Voor de bestaande woningen geldt eerst goed isoleren om dan te zorgen voor een overgang op een 
ander verwarmingssysteem tot het aanbrengen van zonnepanelen. Dit moet wel een betaalbare 
transitie voor de inwoners worden om zo op deze manier volledig zelfvoorzienend in de 
energiebehoefte te zijn. De Provinciale- en Rijksoverheid samen met gemeente zullen hiervoor plannen 
moeten ontwikkelen om te komen tot een integraal pakket van maatregelen. 

GBK is van mening dat de drempel voor het verkrijgen van een subsidie verlaagd moet worden voor 
energiebesparende maatregelen. Hierdoor kunnen inwoners van Koggenland gaan investeren in 
energiebesparende maatregelen zoals: dubbel glas, gevel-, vloer-, en dakisolatie, zonnepanelen en 
zonnecollectoren. Ook de verdere verduurzaming zoals het plaatsen van zonnepanelen, geometrie etc., 
willen wij via subsidie ondersteunen. 

Kortom wij hechten veel belang aan duurzaamheid mits het de inwoners ook wat oplevert. Dus niet 
tegen elke prijs en zeker niet ten koste van alles. Realiteit in het oog houden. 

GBK wil dat de gemeente zonnepanelen gaat 
plaatsen op alle gemeentelijke en/of grote 
gebouwen binnen de gemeente Koggenland. Wel 
met de voorwaarden dat de inwoners van 
Koggenland zich hierop kunnen inschrijven voor wat 
betreft afname van zonne-energie en daarmee 
financieel voordeel behalen. 

Wij zijn terughoudend met het plaatsen van extra 
grote windmolens. Wij zijn geen grote voorstander 
van zonneweides en realisatie hiervan, mits het goed 
in de omgeving opgaat en onze inwoners daar profijt 
van hebben. GBK denkt dat innovaties als 

energieopslag, brandstofcellen en waterstof meer aandacht verdienen voor de toekomstige duurzame 
oplossing. GBK is geen voorstander van een eigen gemeentelijk energiebedrijf die geëxploiteerd wordt 
op basis van een zonneweide. Tenzij door onderzoek een toegevoegde waarde aangetoond is. 
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Graag zien wij nieuwe wijken voorzien van centrale ondergrondse afvalinzameling. Daarnaast een 
onderzoek om in bestaande wijken verrommeling van afvalcontainers (Kliko’s) in de openbare ruimtes 
tegen te gaan. Stimuleer kleinschalige inzameling door stille rapers. We zijn voorstander van 
continuering van afvalcoaches. GBK kijkt kritisch naar de kosten van de afvalstofheffing en rioolrecht. 
Ook hier staat, wat ons betreft, doelmatigheid voorop 
zodat de kosten gedrukt kunnen worden. 

Het stimuleren van de vervanging van de openbare 
straatverlichting door LED verlichting om o.a. het 
energieverbruik en daarmee de kosten te verlagen. Daarbij 
doet goede openbare verlichting meer dan alleen de straten 
verlichten. Voldoende straatverlichting geeft de inwoners 
een gevoel van veiligheid en gemoedsrust.  

Om het stimuleren van emissieloos rijden te bevorderen en 
hiermee fijnstof terug te dringen willen we meer laadpalen 
bij parkeerplaatsen en in de woonwijken. 

Het saneren van asbest blijft ook de komende jaren van “levensbelang“. Ongeveer 27.500 vierkante 
meter moet nog worden gesaneerd. Naast de subsidie van de provincie Noord-Holland (asbest eraf) wil 
GBK zich sterk maken voor een aanvullende, doorslaggevende en/of stimulerende subsidie. 

Particulieren ontvangen geen subsidie voor het verwijderen van asbest. Als GBK willen wij meer 
subsidiemogelijkheden aan particulieren aanbieden die hun asbest willen verwijderen. Door deze 
subsidie en stimulering hopen wij dat dit een extra motivatie is om de laatste resten asbest in 
Koggenland te verwijderen. 

Daarnaast dient de gemeente mee te werken aan minimaal twee projecten waarbij asbestdaken binnen 
de agrarische sector vervangen worden door zonnepanelen. Met andere woorden dat er actief wordt 
samengewerkt in het verduurzamen van de daken in de agrarische sector. 

Tenslotte zijn wij als GBK promotor van het plaatsen van zonnepanelen op de daken van bedrijven op 
onze bedrijventerreinen of langs de spoorlijn. Hiervoor hebben wij wel de inzet en medewerking van de 
ondernemer of ProRail nodig maar omdat verduurzamen altijd een positief resultaat oplevert hebben 
wij als GBK er alle vertrouwen in. 
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2. Zorg en gezondheid 
Inwoners die hun naasten alle zorg bieden die nodig is, kunnen van GBK rekenen op nog meer 
ondersteuning en waardering. Om degene die verzorgt meer te ontlasten en het respijt te verhogen, wil 
GBK het vangnet voor hulp vergroten. Dit willen we bereiken door middel van een betere 
samenwerking met de werkgever van de mantelzorger, de gemeente en de directe leefomgeving. Het 
bouwen van mantelzorgwoningen heeft voor ons een hoge prioriteit. Het dichtbij verlenen van zorg en 
wonen binnen bereik van die zorg is van groot belang. 

GBK blijft zich inzetten voor een 
samenleving waarin ouderen zich gezien en 
gewaardeerd voelen. Een samenleving 
waarin senioren goede zorg en liefdevolle 
aandacht krijgen, gewaardeerd worden om 
wie ze zijn en waarin zij kunnen blijven 
meedoen. GBK wil zich dan ook inzetten 
voor een regionaal ouderenbeleid binnen 
West-Friesland waarin iedereen die voor en 
met ouderen werkt de krachten bundelt.  

Het gehele budget van het Sociale Domein is 
“ontschot”, met andere woorden: het is voor 
alle beleidsvelden beschikbaar. GBK is hier 
groot voorstander van want hierdoor 
kunnen we, daar waar nodig, zorg blijven 
bieden. 

De gemeente is verantwoordelijk voor uitvoering van de Jeugdwet (kinderen en jongeren tot 18 jaar). 
Ook dit jaar zijn de totale kosten voor de jeugdzorg weer toegenomen en dat resulteert dat de gemeente 
een groot structureel tekort houdt op de jeugdzorg. Een financieel tekort mag niet leiden tot 
kwaliteitsvermindering. GBK is van mening dat het aantal aanvragen voor jeugdzorg terug te dringen is 
door in te zetten op preventie en vroeg signalering. Zowel voor ouderen- als jeugdzorg onderkent GBK 
het belang van vaste aanspreekpunten om te kunnen doorpakken en zeker bij gestapelde problematiek. 

GBK vindt dat alcohol, gokken en drugs op jonge leeftijd een halt toegeroepen moet worden en wil 
inzetten op preventie. Dit door een spiegel voor te houden en de confrontatie aan te gaan met de 
directe omgeving van de gebruiker. 

Een veilige gemeente kan op verschillende gebieden worden bereikt. GBK wil zich dan ook op 
verschillende vlakken inzetten om Koggenland nog veiliger te maken. Veilig maar ook gezond wonen is 
meer dan ooit van groot belang. Als het gaat om een gezonde leefomgeving heeft onze specifieke 
aandacht asbest op daken van schuren en gebouwen. Dit is een gevaar voor de gezondheid van mens en 
dier wanneer losse vezels worden ingeademd. 
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GBK wil de dorpshuizen in stand houden en daar in blijven voorzien. Wij weten dat inwoners behoefte 
hebben aan een dorpshuis, dat toegankelijk is voor iedere inwoner: jong of oud, met of zonder 
beperking. Dorpshuizen zijn een sociale ontmoetingsplek voor alle inwoners en waar men kan 
deelnemen aan diverse activiteiten. Voor GBK zijn dorpshuizen het kloppend hart van de buurt. 

Het welzijn van de burger is voor een groot deel afhankelijk van het aanbod op het gebied van sport, 
cultuur en recreatie. GBK wil de leefbaarheid binnen de dorpen stimuleren. 

Wij staan voor een samenleving waarbij niemand tussen wal en schip valt en waar we er voor elkaar zijn. 
Met blijvende aandacht ter voorkoming van armoede, uitsluiting en eenzaamheid. Wij blijven in 
gesprek en in contact met onze inwoners. Stimuleren initiatieven die tot doel hebben bij te dragen aan 
wat de gemeenschap nodig heeft om te kunnen voldoen aan de voorwaarde dat iedereen kan meedoen. 
Onze extra aandacht gaat uit naar het vermijden van eenzaamheid binnen onze gemeente en 
ondersteund initiatieven daarvoor. GBK wil de eenzame inwoner meer betrekken in het sociale leven 
van Koggenland.  

Als gemeente horen we er alles aan te doen om onze inwoners financieel fit te laten zijn. Wij vinden dat 
niemand buiten de boot mag vallen. Het voorkomen van armoede is voor ons een speerpunt. Wij 
steunen de initiatieven die gericht zijn op het stimuleren van onze inwoners enerzijds en 
armoedebestrijding anderzijds o.a. door adequaat in te spelen op dreigende financiële problemen bij 
inwoners ten gevolge van de coronacrisis. Essentieel is dat de gemeente werkt vanuit één loket 
gedachte. 

GBK vindt dat onze gemeente zichzelf kan verbeteren qua dienstverlening naar de inwoners van 
Koggenland. In het algemeen scoort de gemeente goed op bereikbaarheid en informatievoorziening. 
Het verhelpen van klachten en de ruimte bieden aan initiatieven scoort hier minder goed. Dat moet in 
onze ogen beter. GBK wil een gemeentelijke organisatie die niet alleen goed haar diensten verleent, 
maar vooral ook goede diensten verleent. 
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3. Ruimtelijk ordening en vervoer 
Door de invoering van de omgevingswet in 2022 krijgen wij als gemeente meer ruimte om de inwoners 
mee te laten denken over de invulling van hun eigen leefomgeving. 

Om de komende jaren te kunnen voldoen aan de vraag naar woningen zullen wij optimaal gebruik 
moeten maken van de vrijkomende locaties binnen onze dorpskernen. Hier is geen provinciale 
goedkeuring voor nodig en betekent dat het snel gerealiseerd kan worden.  

GBK zet zich in voor een gezonde variatie van woningen waarbij de kwaliteit en leefbaarheid in de 
omgeving centraal staan. De ambitie van GBK ligt niet op het aantal woningen maar op woningen die 
passen bij de vraag en doelgroep. Meer kansen voor starters en jonge gezinnen om een geschikte 
woning te krijgen als er doorstroming kan plaatsvinden naar betaalbare huur- en koopwoningen 
binnen onze gemeente. Door huisvesting aan te bieden voor ouderen als er aandacht gegeven kan 
worden voor ontwikkeling van levensbestendige- en seniorenwoningen. Deze woningen zoveel 
mogelijk te bouwen in de buurt van winkels en andere voorzieningen dan kan er doorstroom ontstaan.  

GBK is een groot voorstander van particuliere initiatieven. Het bouwen met Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap (CPO) projecten zullen wij zeker ondersteunen. Gedegen onderzoek naar nieuwe 
locaties in het buitengebied zal worden uitgevoerd om in de toekomst voldoende woningen voor onze 
inwoners te kunnen realiseren. Bouwen van betaalbare appartementen complexen van 3 a 4 woonlagen 
voor starters, jonge gezinnen en ouderen willen wij dan ook graag gerealiseerd zien. Binnen de huidige 
woningmarkt is hiervoor weinig aanbod beschikbaar. 

Verder wil GBK dat voldoende sociale huurwoningen worden gebouwd dit in samenwerking met de 
corporatie De Woonschakel. Tijdelijke huisvesting voor woningzoekenden heeft onze prioriteit en 
aandacht (bijv. containerwoningen, Tiny-houses). Tevens blijven wij als GBK alle medewerking verlenen 
om mantelzorg-woningen makkelijker te kunnen realiseren.  

Veiligheid is een gevoel dat bewoners ervaren en de WhatsApp-buurtpreventie heeft bewezen dat 
bewoners zich hierdoor veiliger voelen. GBK werkt mee aan nieuwe verzoeken van WhatsApp-
buurtpreventie en het verbeteren van doelmatig gebruik hiervan. Dit zodat de inwoners zich nog meer 
op hun gemak voelen en betrokken zijn. Om onze inwoners op de mogelijke risico’s te wijzen worden 
er vanuit GBK initiatieven genomen.  

GBK zet zich al jaren in om de leefbaarheid in onze dorpen te vergroten. Indien nodig zullen we 
voorstellen en/of aanpassingen doen die het gewenste effect opleveren. 

Leefbaarheid betekent dat de inwoners van onze gemeente, ongeacht afkomst, religie, geaardheid, 
leeftijd en gezondheid, zich welkom en thuis voelen. Een samenleving waarin wij oog hebben voor 
elkaar en bereid zijn elkaar te helpen en te ondersteunen. Daarvoor is het nodig dat de bestaande kleine 
scholen in de verschillende dorpskernen blijven bestaan voor het gevoel van saamhorigheid. 
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Verkeersveiligheid in de dorpskernen is een belangrijk aandachtspunt voor GBK. Onze gemeente 
bestaat uit 14 dorpen en GBK onderzoekt hoe verkeersveilig deze dorpskernen zijn. De komende vier 
jaar wil GBK, daar waar nodig is, dan ook dat de verkeersveiligheid verhoogd wordt. We willen kritisch 

kijken naar bijvoorbeeld betere inrichting van 30-km 
zones, parkeerbeleid en onderhoud. Er zal blijvend 
geïnvesteerd moeten worden in veilige en goed 
begaanbare wandel- en fietspaden zodat inwoners, 
schoolgaande jeugd en minder validen zo min mogelijk 
problemen ervaren.  

De schoolzone locaties waar de veiligheid ter discussie 
staat houden we scherp in de gaten. Onze aandacht gaat 
ook uit naar de verkeersafhandelingen bij de bestaande 
scholen en tevens bij de nieuw gebouwde Droomgaard in 
Avenhorn. 

De gemeente Koggenland werkt al jaren samen met diverse gemeenten in de regio West-Friesland 
(PACT van West-Friesland). GBK juicht deze samenwerking toe maar wel met behoud van eigen 
identiteit en continueren van eigen bevoegdheden. Behoud van de zelfstandigheid voor Koggenland 
vindt GBK belangrijk. Wij zien geen toegevoegde waarde in een fusie met aanliggende gemeenten: 
Koggenland blijft Koggenland! 
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4. Economie en bedrijvigheid 
Door de gevolgen van Coronacrisis zullen we te maken gaan krijgen met extra kosten. Op dit moment is 
het niet te overzien wat dit uiteindelijk gaat betekenen voor de financiële positie van onze gemeente. 
Dat het impact gaat krijgen dat mag duidelijk zijn.  

Het gemeentelijk woningbedrijf zorgt er mede voor dat Koggenland een sterke financiële positie 
inneemt. Dat willen wij behouden. Het huishoudboekje van de gemeente dient op orde zijn. Dit 
betekent dat de inkomsten en uitgaven blijvend in balans moeten zijn. Onze programmabegroting 2022 
is te zien op de website van de gemeente. GBK wil zorg dragen voor een sluitende begroting waarin 
ruimte is voor initiatieven vanuit onze samenleving. De economie neemt toe maar wij realiseren ons 
ook dat er bedrijven en inwoners zijn die hier niet van kunnen profiteren. Hier moeten wij aandacht 
aan besteden. 

In Koggenland hebben we veel middelgrote en kleine bedrijven waar we trots op zijn en in 2008 waren 
we als Koggenland zelfs de meest MKB-vriendelijke gemeente. Als GBK vinden we een goed 
ondernemersklimaat zeer belangrijk. Wat ons betreft keert Koggenland binnen 4 jaar terug in de top 10 
van de meest MKB-vriendelijke gemeenten. 

Dit betekent allereerst dat wij bestaande bedrijventerreinen goed willen benutten en zoveel mogelijk 
leegstand willen voorkomen. Verder moeten bedrijventerreinen er aantrekkelijker uit gaan zien onder 
andere door realisatie van meer groen en voetpaden.  

Mocht er echter ruimtegebrek ontstaan, dan zetten wij ons als GBK volop in om een nieuw 
bedrijventerrein te realiseren. Dit om de ondernemers alle ruimte te bieden die zij nodig hebben. 

In onze mooie gemeente is de agrarische sector van enorm economisch belang. Ook zorgt deze sector 
voor het mooie open landschap. Wij hebben echte “wereldtoppers“ binnen onze gemeentegrenzen (in 
de veredeling, de bloemensector en in de rundveehouderij). Hier zijn wij trots op en dat willen wij zo 
houden. 

De veranderende wet- en regelgeving vraagt om steeds meer aanpassingen (uitbreiding, verbrede 
landbouw, hergebruik vrijkomende bebouwing, aanpassing vergroting bouwblok etc.). Wij willen dat 
blijven faciliteren en houden uiteraard rekening met de belangen van onze inwoners. 
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5. Sport, Cultuur en Recreatie 
Onze inwoners hebben in Corona tijd het sporten en het sociale aspect gemist. We vinden het dan ook 
belangrijk zo veel mogelijk ruimte te bieden aan de mogelijkheden om te blijven sporten. Kleine 
(sport)verenigingen kampen vaak met het feit dat de huur van accommodaties de laatste jaren fors 
hoger is geworden. Omdat subsidies zijn afgenomen wil GBK extra financiële bijdragen voor deze 
(sport)verenigingen. GBK vindt het sociale aspect van het verenigingsleven belangrijk en wil daarom de 
kleine (sport)verenigingen hierin tegemoet komen. Hierdoor kunnen de kleine (sport)verenigingen de 
contributie op een acceptabel niveau houden, want sport en spel moet namelijk voor iedereen mogelijk 
zijn. GBK vindt dat het speerpunt hiervoor is: meer met elkaar om gaan op sociaal vlak en stimulatie van 
het verenigingsleven zoals sport, spel en cultuur. Zo wil het GBK dat de ruimten van sportzalen ook 
beschikbaar zijn voor verenigingen buiten de regulieren schooluren. Wij stimuleren multi-functioneel 
gebruik van gemeentelijke accommodaties. 

Burgerinitiatieven zijn een goed hulpmiddel wat GBK toejuicht. Door deze dorpsgesprekken zijn er 
waardevolle “Doe-teams” ontstaan. Alle overige informatie, die niet hebben geleid tot “Doe-teams”, is 
voor ons zeer waardevol en kan alsnog leiden tot acties. 
 

Wordt Koggenland door haar eigen inwoners en mensen 
daarbuiten nu wel echt “gezien”? GBK vindt van niet en 
heeft concrete actiepunten voor de komende jaren voor 
ogen. Zo willen we een aantal bruggen laten verfraaien 
met kunstuitingen die aansluiten bij plattelandsbeleving 
waardoor het aanzicht en herkenbaarheid van het gebied 
of dorp wordt verbeterd. Ook de entrees van de 
dorpskernen willen wij aantrekkelijker maken. GBK wil 
initiatieven steunen voor het optimaliseren en uitbreiden 
van vaarroutes binnen Koggenland en daarbuiten. Liever 
een ‘brug’ dan een ‘dam met duiker’.  
 

De locaties van de waterbergingen in Obdam en Wogmeer krijgen van GBK extra bescherming. Beide 
locaties zijn stilte gebieden en hebben dan ook een eigen uniek natuurschoon. GBK wil deze 
bescherming vastleggen in de toekomstvisie. Om het als wandelgebied aan te merken wil GBK dat er 
minimaal één wandelpad wordt aangelegd rondom het gebied. Belangrijk is dat bij de waterberging 
Obdam parkeergelegenheid wordt gerealiseerd om zo de toegankelijkheid te verhogen. 
 
In samenwerking met Staatsbosbeheer wil GBK dat het recreatiegebied De Weel in Obdam de komende 
jaren ontwikkeld wordt tot een zeer aantrekkelijk recreatiegebied, met oog voor de huidige gebruikers. 
Wandelen is een van de grootste bewegingsactiviteiten van deze tijd. Met de bovengenoemde 
actiepunten, geeft GBK hier blijk van, maar dat moet ook veilig kunnen. Door natuurvriendelijke 
verlichting aan te brengen kan dit gerealiseerd worden zo ook onder andere voor het dorpsbos in 
Avenhorn. 
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Koggenland is in het bezit van een uniek stukje kust en maakt, bij Scharwoude, onderdeel uit van de 
Westfriese Omringdijk. Dit zal de komende jaren onderhanden worden genomen. Inrichting daar 
komen nog initiatieven voor waar de inwoners blij van worden. 

GBK wil de komende jaren, in samenwerking met bedrijven, verenigingen, ondernemers en 
particulieren, werken aan de promotie van een gids “Recreatief en Cultureel Koggenland”. Hiermee 
profileert Koggenland zich als recreatieve gemeente. Om hiermee ook de Toeristische Overstap Punten 
(TOP) meer bekendheid te geven. Met andere woorden, GBK streeft naar een gemeente waar het 
uitstekend wonen en recreëren is. 
 
Luisteren, denken en doen is waar wij voor staan, kies voor lokaal! 

 

 


