Notulen Algemene Ledenvergadering 12 maart 2015 in Museum
BroekerVeiling, aanvang 20:00 uur
Aanwezig: 31 leden.
Afmeldingen zijn ontvangen van: Peter Wiersma, Rob Hendriks, Marlies Maat,
Rob Stricker, Ton Kostelijk, Reinoud Vooijs, Leo Rijnja en Ronald van Schoorl.
Wethouder Jasper Nieuwenhuizen en wijkagent Amber de Goede verzorgen
vanavond een presentatie.
Notulist: Petra Reijgersberg.
Opening en mededelingen
Andries Verburgt, voorzitter, opent de vergadering en heet de aanwezigen
welkom. Hij deelt mee dat Ronald van Schoorl, vice-voorzitter, vanavond niet
aanwezig kan zijn. Het bestuur heeft het verzoek gekregen om het onderwerp
plastic afvalzakken en papier te agenderen. Dit is verwerkt in de presentatie.
De agenda wordt vastgesteld.
Er zijn geen mededelingen.
Goedkeuring notulen 27 maart 2014 (website)
De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld.
Jaarverslag
Financieel verslag
Jan de Vente geeft aan dat er op dit moment geen bestemming is voor de ruim €
11.000 in kas. Het bestuur doet het voorstel om de contributie terug te brengen
naar het symbolische bedrag van € 1 per jaar.
Vragen:
 Waarom is de begroting jaarvergadering verlaagd? Laat het een feestje zijn.
 Laat € 10 per lid continu beleid zijn. Kan er iets worden bedacht in het plan
waar iedereen met genoegen naar kijkt? Of de buurt opknappen?
 Een e-mail rondsturen waarin wordt gevraagd om burgerinitiatieven?
 Waarom geen kennis inhuren, als die er niet is? Het wandelpad langs de
Reiger had er niet zo uitgezien als er kennis was ingehuurd.
 Is er een mogelijkheid om de sloopboot bij de Roerdomp weg te halen?
Jan de Vente geeft aan dat hij de voorstellen sympathiek vindt, maar dat tijdens
de vergadering van vorig jaar dergelijke voorstellen werden weggestemd.
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Destijds was er geen wetgeving op grond waarvan de boot kon worden
verwijderd. Deze vraag wordt straks voorgelegd aan de wethouder.
Vraag: Waarom geen geld uitgeven aan een extra maaironde van de bermen?
Door het ecologisch groenbeheer waait het onkruidzaad de tuinen in.
Andries Verburgt legt uit dat dit punt herhaaldelijk onder de aandacht van de
gemeente en het Dorpsplatform is gebracht. Aangezien het Oosterdelgebied
wordt aangemerkt als buitengebied geldt er een ander onderhoudsregime.
Daarnaast vertegenwoordigt de BGO ook niet alle bewoners.
Vragen:
 Waarom geen gesprek met de gemeente? Er zijn toch goede argumenten?
 Kunnen wij kennis inhuren over hoe wij de gemeente aansprakelijk kunnen
stellen voor de schade als gevolg van het niet maaien van de bermen?
Andries Verburgt deelt mee dat vanuit de ambtenarij is voorgesteld om het
beheer aan de bewoners over te geven. Dit behoeft wel aanpassing van de
regels. Overeengekomen wordt dat dit punt met de gemeente wordt opgenomen.
Jan de Vente stelt vast dat de begroting (inclusief contributie € 1) met
meerderheid van stemmen (16 voor en 11 tegen) wordt aangenomen.
Benoeming leden kascommissie 2015
De leden van de kascommissie zijn niet aanwezig. Het kascontroleverslag, waarin
het bestuur ten aanzien van de financiën decharge wordt verleend, kan worden
ingezien. Geen van de aanwezigen stelt zich beschikbaar als kascommissielid. De
kascommissie 2014 heeft aangegeven bereid te zijn om ook dit jaar de controle
voor hun rekening te nemen. Jan de Vente neemt dit er hand.
Overzicht activiteiten tot nu toe
Andries Verburgt noemt:
 Publicaties BGO nieuws;
 Onderhouden website BGO;
 Vaststelling strategie en beleid; Wat verstaan wij onder belangenbehartiging?
 Overleg met de gemeente Langedijk over veiligheid, onderhoud wegen en
groenvoorziening;
 Diverse mail en briefwisselingen met de gemeente Langedijk;
 Wijkschouw gehouden samen met de gemeente Langedijk/brief wethouder;
 Overleg HHNK over de baggerproblematiek;
 Overleg met de politie;
 Aandacht voor de waterschapsverkiezingen. Arie de Graaf en Ronald van
Schoorl hebben zich hiervoor aangemeld.
Klachten over afval en oud papier, honden(poep), ganzen en weg/verkeer
Jan de Vente deelt mee dat er veel ergernissen zijn rondom het plastic afval.
Andries Verburgt geeft aan dat de bewoners hierin ook hun eigen
verantwoordelijkheid hebben.
Vraag: Komen de streeplijnen in de bochten van de Reiger terug?
Andries Verburgt deelt mee dat voornoemde punten straks aan de orde komen in
de presentatie van de wethouder.
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Bestuursverkiezing (aftredend en benoeming)
Jan de Vente meldt dat Andries Verburgt aftredend is, maar herkiesbaar. Er
blijken geen andere gegadigden te zijn voor het voorzitterschap. De aanwezigen
verklaren zich akkoord met de herbenoeming van Andries Verburgt.
Rondvraag
Andries Verburgt meldt dat de wethouder antwoord zal geven op de nog
openstaande vragen.
Presentatie wethouder Jasper Nieuwenhuizen
De wethouder zet uiteen dat hij in zijn portefeuille financiën en verkeer en
vervoer heeft (met name het ontwerp van nieuwe wegen en groot onderhoud).
Normaal onderhoud zit in de portefeuille van collega Fintelman.
Weginrichting
Het onderhoudsbudget is beperkt en de uitvoering sober. Aan verkeersonveilige
situaties moet direct iets worden gedaan.
Vraag: Voor motorrijders is het op de Waterral bloedlink. Hoe groot is het budget
van de gemeente als ze aansprakelijk wordt gesteld?
De wethouder adviseert deze klacht te melden bij het klantcontactcentrum. Hij
gaat zelf nazien wat er aan de hand is op de Waterral. Hij meldt dat de
gemeente plannen maakt voor groot onderhoud aan wegen ouder dan 40 jaar.
Indien dit concreter wordt gaat men het participatietraject in.
Groenadoptie
Sommige mensen willen stukjes groen / buureilanden kopen of hadden andere
beplanting gewenst. In 2015 worden hiervoor randvoorwaarden uitgedacht. Een
voorwaarde is dat de structuur van het gebied onaangetast blijft. Voor meer
informatie: Langedijk.nl, onder welstand gebruik gemeentegrond.
Water
De gemeente vindt het niets dat taken op het vlak van nautisch beheer door de
provincie zijn neergelegd bij HHNK. De gemeente heeft hierover een zienswijze
ingediend. Vooralsnog blijft de gemeente deze taken uitvoeren.
Vraag: Wordt er niet veel te weinig gehandhaafd?
De wethouder legt uit dat zowel de politie als het bedrijf dat door de gemeente
wordt ingehuurd handhaven. Het bedrag wat hiermee is gemoeid is ca. € 20.000.
Volgens de wethouder is het afgelopen jaar op zonnige dagen veel gehandhaafd.
Afvalinzameling
Rond kerst zal extra worden gecommuniceerd over de inzameling. Tijdens de
politiek-bestuurlijke avond is de afvalinzameling besproken. Afhankelijk van
bestuurlijke besluitvorming zal een keuze worden gemaakt ten aanzien van het
ophalen van afvalstromen op een andere wijze. Men streeft naar een hoger
afvalscheidingspercentage. Mogelijk zal een derde bak worden geïntroduceerd.
Het afvalprobleem is wat de wethouder betreft dus tijdelijk.
Vraag: Is de wethouder bekend met omgekeerde afvalinzameling?
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De wethouder deelt mee dat deze variant is besproken. Een geminimaliseerde
hoeveelheid grijs afval wordt gedeponeerd in een ondergrondse container.
Vraag: Met welke gemeente wordt samenwerking aangegaan?
De wethouder deelt mee dat er wordt gedacht aan samenwerking met Alkmaar,
maar dat wellicht ook verbinding wordt gezocht met Heerhugowaard.
Vraag: Moet ik bij aanlevering van afval identiteitspapieren meenemen?
De wethouder deelt mee dat wordt uitgezocht wat het meest klantvriendelijk is.
Vraag: Niet iedereen is even mobiel om vuil weg te brengen. Graag toelichting.
De wethouder geeft aan dat hij nog niet weet of de huidige mogelijkheid om grof
huishoudelijk afval te laten ophalen blijft bestaan.
Vraag: De wethouder zei zojuist dat de dienstverlening gewaarborgd moet
blijven. Hoe kan het dan dat ik dit jaar minder groen afval mag storten?
De wethouder deelt mee dat hij deze vraag meeneemt.
Overige zaken
 De brug over het Oxhoofdpad is uitgevoerd zoals bedoeld. Op dit moment
ontbreekt het de gemeente aan middelen om de brug aan te passen. Tenzij
de gemeenteraad zegt dat het college de brug moet aanpassen.
 Ten aanzien van de gestelde vragen over het wandelpad wordt binnenkort
door de gemeente bekeken wat daaraan gedaan kan worden.
 De gemeente heeft budget om de Bello bakken te onderhouden en uit te
breiden. Dit budget staat echter ter discussie. De dorpsplatforms treden in
overleg met de gemeente over de plaatsing van de nieuwe bakken.
 Er wordt gewerkt aan een oplossing voor de boothelling aan de Lepelaar.
 Ten aanzien van de gestelde vragen over de wegen wordt bekeken of een 50
km weg uiteindelijk niet beter is. Dan kan er gehandhaafd worden. Een 30
km weg brengt allerlei wellicht ongewenste aanpassingen met zich mee.
 Ten aanzien van de gestelde vragen over zwanen en ganzen meldt de
wethouder dat de gemeente niet veel kan doen omdat het beschermde
vogels zijn. Indien de veiligheid in het geding is of er is sprake van ernstige
overlast, kan bij de provincie een ontheffing worden aangevraagd. Klachten
melden bij het klantcontactcentrum.
 Uitgezocht wordt of iets concreets kan worden gedaan aan de sloopboot.
Vraag: Waarom verwijdert de gemeente de boothelling bij de Lepelaar niet?
De wethouder: Dit is een optie. In het binnenwater zijn ook andere hellingen.
Vraag: Over hoeveel Boa’s beschikt de gemeente Langedijk?
De wethouder deelt mee dat dit er nul zijn. Boa’s worden ingehuurd.
Vraag: Waar moet ik terecht met klachten over honden?
De wethouder antwoordt dat deze ingediend kunnen worden bij de gemeente,
die de klachten vervolgens doorspeelt naar de wijkagent.
Vraag: Is het mogelijk dat de gemeente onbezoldigde Boa’s aanwijst?
De wethouder meldt dat hij deze aardige inbreng meeneemt. Hij deelt mee dat
collega Fintelman het aanbod heeft gedaan om volgend jaar namens de
gemeente de ledenvergadering van de BGO te bezoeken.
Andries Verburgt bedankt wethouder Nieuwenhuizen voor zijn presentatie en
geeft aan dat het aanbod van wethouder Fintelman wordt aanvaard.
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Presentatie wijkagent mevrouw Amber de Goede
Mevrouw De Goede deelt mee dat zij wijkagent is van Broek op Langedijk en Sint
Pancras. Collega Postumus neemt Zuid Scharwoude voor haar rekening en
collega Bakker (tijdelijk) Oudkarspel en Noord Scharwoude. Mevrouw De Goede
geeft uitleg over de opbouw van de eenheid Noord-Holland, haar taken als
wijkagent, de contactnummers van de politie, op welke wijze aangifte kan
worden gedaan, de handelingen van de politie na een inbraak en preventietips.
Zij adviseert burgers om zich aan te melden bij Burgernet (www.burgernet.nl).
Veiligheid op het water
 Snelheid 6 km/u binnenwater en 9 km/u kanaal;
 Motorboot die harder kan dan 20 km/u: vaarbewijs nodig en + 18 jaar;
 Tussen 12 en 16 jaar motorboot < 13 km/u en onder 12 jaar helemaal niet;
 Geen vaarbewijs € 550;
 Varen in het Oosterdel met mechanisch aangedreven boot (ook elektrisch)
zonder vergunning € 230. Dit punt wordt op 1 april besproken bij Veldzorg.
Vaarcijfers Langedijk 2014
 22 overlastmeldingen (2013: 22);
 22 vaardiensten x 6 uur (35 gepland);
 Bekeuringen: 3 x snelheid (2 HALT), 2 x Oosterdel, 8 x vaarbewijs (1 HALT),
2 x snelle motorboot > 18 jaar (1 HALT), 5 x ontbreken zwemvesten en 11
vissers gecontroleerd, geen overtredingen.
30 km zone
 Binnen de bebouwde kom geldt een maximum snelheid van 30 km/u. Vanaf
de Museumweg is eigenlijk een herhalingsbord 30 km/u wenselijk;
 De 30 km zone is aangegeven door borden en strepen op de weg;
 Op doorgaande wegen geldt een maximum snelheid van 50 km/u;
 In de 30 km zone géén snelheidscontrole. Excessen worden uiteraard wel
bekeurd. Proefsgewijs is weleens gecontroleerd op de Reiger en de Lepelaar.
Overtredingen werden toen alleen begaan door bewoners.
Voetpad Lepelaar/Reiger
In het najaar is het voetpad minder toegankelijk. Hierdoor lopen de voetgangers
op de rijbaan. De politie gaat niet controleren. Dit is eigen verantwoordelijkheid.
Vraag: Wordt er weleens ingebroken in de wijk?
Mevrouw De Goede antwoordt dat dat gelukkig meevalt.
Vraag: Als het gaat over varen, waarschuwt de politie de jongelui dan?
Mevrouw De Goede antwoordt dat er veel wordt gewaarschuwd. Jongeren van
een jaar of 10 brengt ze terug bij de ouders. Onder de 12 jaar wordt geen
bekeuring uitgeschreven, 12-16 ‘half geld’ en vanaf 16 jaar het volledige bedrag.
Vraag: Onderhoudt de politie contacten met de privébewaking?
Mevrouw De Goede deelt mee dat zij indien nodig telefonisch contact hebben.
Opmerking: In Heerhugowaard worden hondeneigenaren indien nodig beboet.
Boa’s zouden dus hun eigen salaris kunnen verdienen.
Andries Verburgt bedankt mevrouw De Goede voor haar presentatie. Hij sluit de
bijeenkomst om 22:00 uur.
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