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U ontvangt deze e-mailnieuwsbrief omdat u zich hiervoor heeft aangemeld via onze 

website hollandskroon.nl. Hierin vindt u het gemeentenieuws van de afgelopen twee 

weken. U kunt het hele bericht lezen door op de titel van een bericht te klikken. Heeft u 

vragen? Neem dan contact met ons op. Als u zich wilt afmelden voor dit nieuwsoverzicht 

kunt u dat onderaan deze e-mail aangeven.  

 

 

 

 

Nieuws 

 

Kaders voor wonen in recreatiewoningen vastgesteld  
20-12-2019 

De gemeenteraad heeft op 28 november zes kaders voor wonen in recreatiewoningen vastgesteld. 

Verschillende regionale kaders, een participatietraject met belanghebbenden en ervaringen van 

andere gemeenten liggen daaraan ten grondslag. Eigenaren kunnen met ons in gesprek te gaan over 

de toekomst van parken met recreatiewoningen. 

Lees meer 

Uitslag schoonste winkelgebied verkiezing 2019 
19-12-2019 

Hollands Kroon heeft weer meegedaan aan de verkiezing schoonste winkelgebied van Nederland. Met 

een 7,0 voor de schoonbeleving van winkeliers en winkelend publiek is het resultaat nagenoeg 

hetzelfde als vorig jaar. 

Lees meer 

75 jaar vrijheid in Hollands Kroon  
19-12-2019 
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In 2020 herdenken we het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. Met tal van 

activiteiten vieren we in Hollands Kroon dat we sindsdien weer in vrijheid leven. Met elkaar zijn we 

verantwoordelijk om vrijheid door te geven. 

Lees meer 

Hospice Hollands Kroon, KNRM-station Den Oever, Dierenopvang 

en ambulance Hollands Kroon/Schagen en Vereniging Knarrenhof 

Hofjeswoningen verdienen elk € 3.750,- 
19-12-2019 

Voor het delen van onze kennis en ervaring vraagt Hollands Kroon een (kleine) vergoeding. Deze 

vergoeding houden wij niet voor onszelf, maar doneren wij aan vier initiatieven in Hollands Kroon. Via 

ons participatieplatform denkmee.hollandskroon.nl hebben wij inwoners gevraagd welke initiatieven 

volgens hen een bedrag van € 3.750,- verdienen. Tot 15 december konden de inwoners stemmen op 

de 35 initiatieven. 

Lees meer 

Paarse vrijdag in Hollands Kroon 
13-12-2019 

Hollands Kroon neemt actief deel aan Paarse Vrijdag op 13 december. Verschillende scholen en 

instellingen, zoals RSG Wiringherlant en LINK-jongerenwerk Hollands Kroon, leveren een bijdrage. 

Vaak komt dit initiatief bij de leerlingen zelf vandaan, bijvoorbeeld in de vorm van een GSA (Gay 

Straight Alliance). 

Lees meer 

Nieuw uitkijkpunt ‘Het gat in de dijk’ 
10-12-2019 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog is een deel van de dijk langs het IJsselmeer tot ontploffing gebracht. 

Hierdoor kwam de Wieringermeer weer onder water te staan. Op de plek van het gat in de dijk 

ontstond later natuurgebied ‘De Wielen’, tegenover het Dijkgatbos langs de Noorderdijkweg in de 

Wieringermeer. Samen met Staatsbosbeheer, het Hoogheemraadschap en het Historisch 

Genootschap Wieringermeer maken we dit gebied zichtbaar voor bezoekers. Daarom wordt op de 

oude dijk, die destijds was doorgebroken, een toegangspad gemaakt met aan het einde een 

uitkijkpunt. Vanuit dit punt heeft u zicht op het water met daarin op de fundering van een boerderij die 

destijds op de plek van de dijkdoorbraak stond. 

Lees meer 

Steigers opgeknapt en aangelegd vanuit De Kop Werkt! 
09-12-2019 
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Langs de vaarroute tussen de Stontelersluis en de Haukessluis, over de Den Oeversche vaart en de 

Slootvaart, zijn extra steigers gerealiseerd. 

Lees meer 

Afvalinzameling tijdens de feestdagen 
09-12-2019 

Rond de feestdagen gaat de afvalinzameling van HVC anders. 

Lees meer 

 

 

 

Wegwerkzaamheden 

 

 

Bekijk actuele wegwerkzaamheden in Hollands Kroon op 

www.hollandskroon.nl/inwoners/wegwerkzaamheden.  

 

 

 

Officiële bekendmakingen 

 

 

Wij publiceren onze officiële bekendmakingen (vergunningen, bestemmingsplannen, beschikkingen, 

beleidsregels, verordeningen etc.) alleen online. Deze vindt u op overheid.nl. Daar zoekt u gericht naar 

specifieke bekendmakingen. Ook kunt u zich ook abonneren op de bekendmakingsservice. Dan krijgt 

u de gewenste bekendmakingen in uw mailbox. Een andere optie is het downloaden van de app ‘Over 

uw buurt’ waarbij u een push-melding krijgt van een nieuwe bekendmaking in uw buurt. Meer 

informatie over de e-mailservice en app vindt u op overuwbuurt.overheid.nl.  
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