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Alkmaar ! Behalve zorgen over
kinderen, economie en het sociale
netwerk, blijkt ook dat de psychi-
sche gezondheid en het dagelijks
functioneren inmiddels zwaar te lij-
den hebben onder de coronacrisis.
Twee op de vijf inwoners ervaren

onrust door de crisis. Een op de drie
geeft aan minder goed te functione-
ren en een kwart van de mensen
voelt zich eenzaam of depressief.
Een op de tien inwoners van Noord-
Holland Noord ziet het leven zelfs
soms niet meer zitten.

Inwoners uit Noord-Holland
Noord maken zich in toenemende

mate zorgen over de effecten van co-
rona op de ontwikkeling van kinde-
ren, de gevolgen voor de economie
en de omvang van de uitbraak. Sinds
de uitbraak van het coronavirus was
het de vierde keer dat de GGD een
peiling hield onder de inwoners van
zestien jaar en ouder. De peiling
werd tussen 17 februari en 3 maart
gehouden.

Uit huis
Driekwart van de deelnemers aan
het onderzoek geeft aan minder het
huis uit te gaan sinds de harde lock-
down werd afgekondigd. Over het
algemeen lukt het de meeste inwo-
ners de maatregelen op te volgen. De

bereidheid om de maatregelen lang-
durig op te volgen is sinds novem-
ber - het moment van de vorige pei-
ling - wel iets afgenomen. Totaal
zegt 63 procent zich zolang het no-
dig is strikt aan de maatregelen te
houden.

Vertrouwen
Het vertrouwen in de overheid over
het coronabeleid daalt tegelijkertijd
flink. Iets meer dan de helft (56 pro-
cent) vindt dat de overheid goed om-
gaat met de aanpak van de uitbraak.
Dat stond bij de start van de corona-
uitbraak nog op een percentage van
87.

Ook minder te spreken is de be-

volking uit deze regio over de maat-
regelen die worden genomen het vi-
rus te bestrijden: 52 procent vindt
die maatregelen voldoende.

Landelijk ligt het vertrouwen in
de aanpak met een percentage van 41
nog veel lager. De maatregelen sco-
ren landelijk wel hoger dan in
Noord-Holland Noord (54 procent).

CORONACRISIS Bijna 5.000 mensen deden mee aan belevingsonderzoek GGD Hollands Noorden

Psychisch lijden neemt fors toe
Corona maakt de inwoner van Noord-Holland Noord
steeds depressiever. Een op de tien mensen ziet het
leven zelfs soms niet meer zitten. Dat blijkt uit het
vierde belevingsonderzoek door de GGD Hollands
Noorden. Er deden 4.670 inwoners mee.

Van onze verslaggever

10 procent ziet
het soms niet
meer zitten

In tijden van corona is alles anders,
vooral qua groepsgrootte. Niet al-
leen bij uitvaarten, maar ook bij vro-
lijke mijlpalen. Zoals het slaan van
de eerste paal voor een nieuwe

woonwijk in de gemeente Koggen-
land.

Bij de start van de laatste fase van
woonwijk De Buitenplaats in De
Goorn zijn de fundamenten gelegd
voor 37 koopwoningen en elf huur-
appartementen van het gemeente-
lijk woningbedrijf.

Horde
Die heugelijke horde willen betrok-
ken partijen niet onopgemerkt
voorbij laten gaan. Dus draven ze op
voor een kort filmpje. Peter Lange-
berg van Zeeman Vastgoed, Karin

Zeeman van Zeeman Makelaars en
Johan de Wit van aannemingsbe-
drijf Wit Wognum treffen elkaar op
de bouwplaats in De Goorn.

Met in de hoofdrol wethouder Ro-
salien van Dolder (ruimtelijke orde-

ning) die tekst en uitleg geeft.
Te doen gebruikelijk worden toe-

komstige bewoners bij deze gele-
genheid ook uitgenodigd. Maar
vanwege corona was dat ondoenlijk.
Wel was er dinsdag een drive-
trough waarbij toekomstige bewo-
ners vanaf veilige afstand de nieuw-
bouw konden bewonderen.

Aan de rand
Nieuwbouwplan De Buitenplaats
ligt aan de rand van De Goorn en be-
staat in totaal uit driehonderd wo-
ningen. De Buitenplaats dankt haar

naam aan de ligging, aan twee zij-
den weilanden en aan twee zijden
open vaarwater. Bewoners kiezen er-
voor vanwege de recreatieve moge-
lijkheden, velen hebben een eigen
steiger met bootje. Verder blijkt De
Buitenplaats geliefd als startpunt
voor fietsers en wandelaars. Er is
verder speelgelegenheid voor kin-
deren, waaronder een natuurspeel-
tuin.
Meer informatie: www.koggenland.nl

De huurappartementen van het gemeentelijk woningbedrijf. Inzetje: wethouder Rosalien van Dolder slaat de eerste paal voor de laatste bouwfase. FOTO’S GEMEENTE KOGGENLAND

Start laatste bouwfase in video gevangen
Coen van de Luytgaarden

De Goorn ! Gehuld in witte laar-
zen en voorzien van veiligheids-
helm slaat wethouder Van Dol-
der heipalen de grond in. Na af-
loop van dit memorabele mo-
ment heet zij alle bewoners
welkom. In een videobooschap.

Zie videoverslag op de
website van deze krantY

Wethouder heit
palen voor nieuwe
wijk Koggenland


