Notulen ALV 25-03-2013
Aanwezig 46 leden+ 1 machtiging.
Afwezig met bericht van afmelding: Verrijt,Dingler,Lugtig,Kaptein,vd
Giessen,Groen,Kostelijk,Schuijt,Hendriks,Strijbis,Zut,de Haan,de Vegt,Wille,Groot,Knol.
1.Andries Verburgt(AV) opent de vergadering en stelt Ronald van Schoorl(RvS) voor als
dagvoorzitter.
2.RvS stelt vast dat het vereiste aantal leden om de statuten te wijzigen niet
voldoende is en sluit de vergadering.
3.RvS opent de jaarvergadering en vraagt de leden de notulen van 10-10-12 goed te
keuren.
De voorzitter en secretaris ondertekenen vervolgens, na goedkeuring door de leden, de
notulen van 10-10-12
4.Vervolgens geven de leden van HHNK een presentatie betreffende het baggeren. De
presentatie vindt u op de website.
Van de gemeente is Dhr. Kraakman is aanwezig.
Dhr.Vooijs vraagt over het aanbesteden of er wel de juiste procedure gevolgd wordt.
Antw: eerst inmeten en inpeilen en dan de aanbesteding aan vragen.
Mw.Straatman vraagt inmeten is toch al gedaan?
Antw: deze inmeting is voorbereiding geweest.
Dhr.Eiser? Hoe is het met de doorvaarbaarheid gesteld.
Antw: Als het water weg kan zijn wij tevreden. Andere wensen moeten betaald worden.
Dhr.Jonkman: Hoe zit het met de plantengroei?
Antw: Als wij moeten maaien dan worden de kosten doorberekend naar de gemeente.
Dhr.Bommer?: Afslag onder de beschoeiing?
Antw:Het talud bepaalt de diepte, let op de aanliggende eigenaren zijn
verantwoordelijk voor de beschoeiing
Dhr.Van Schoorl: Hoe vinden we de legger op uw website?
Antw:HHNK is net als de overheid, we kunnen dwingend regelen. Alles is op
slootniveau aangegeven. Zoek het op op de website www.hhnk.nl op de linker kolom
kunt u legger vinden. Alle gegevens staan hier. Als u niet meewerkt dan doen wij het
en u krijgt de rekening.
Dhr.Rijnja?: Wanneer gaat men over tot baggeren? Hoeveel moet de minimum
waterdiepte zijn? Bent u ingehuurd als uitvoerder?
Antw: Wij nemen het onderhoud over, niet het eigendom. Wij zijn overheid. Het talud
is bepalend voor de diepte van het baggeren. Stel dat de leggermaat op 1.30 staat dan
gaan we niet op 1.20 al alle registers open trekken. Wij onderhouden op de gemiddelde
leggermaat.
Dhr.Rijnja: Welke afwijking in procenten hanteert HHNK?
Antw: Niet zo makkelijk te bepalen. De richtlijn is 15% overmaat voor we actie
ondernemen.
Dhr.Verbeek: Ik constateer dat mijn bodem wegzakt. Kunnen we de bagger niet op
mijn eiland gooien.
Antw: graag, maar is niet voor iedereen mogelijk.
Dhr. Muurling: Hoe denkt u dat de BGO een rol kan spelen in 600 afspraken. Kosten
4000-6000 euro per perceel, hoe denkt u dit op te lossen? Is er voor de niet eigenaren
van water ook een regeling getroffen?
Antw:Wij zijn erg blij met BGO. Ieder blijft wel verantwoordelijk voor zijn perceel. De
particulieren moeten volgens de richtlijnen meewerken. Dit kan dwingend. Zij kunnen
het ook zelf regelen, als er maar aan de legger voldaan wordt. Zie kaart .
De legger wordt eerdaags aangepast aan de nieuwe spelregels.
AV: schema legger zegt dat BGO de zienswijze ter sprake gebracht moet worden
Dhr.Vooijs, Waar zijn de baggerdepots?
Antw. De druppels in Langdijk, buiten het gebied!
Dhr.Vooijs, waarom verkoopt u de bagger niet?

Antw: Schone bagger of niet. Het kan niet in ons gebied gestort worden.
Schram: reageert… Veldzorg en het gebied Oosterdel zal nooit een baggerdepot
worden!
Antw: transport is een grote kosten post
Dhr.Rijnja: Wat is een kub bagger? 80% water? Wie is verantwoordelijk voor de
oeverbescherming? Kijk even naar Alkmaar!
Antw: We hebben het over natte bagger. De meeste bagger zit in het midden, dus
zullen we niet in de buurt van de beschoeiing komen.
RvS: kondigt pauze aan met een metafoor: Ik ben 93 kg en besta voor 80% uit water!
Waar betaal ik voor 80% water of bagger?
5. Financieel overzicht.
Jan de Vente geeft een overzicht van de financiën van de BGO. De presentatie vindt u
op de website.
De kascommissie, dhr.Diemeer en Lemkes, is akkoord met de boekhouding.
Dhr. Diemeer geeft een kort verslag aan de vergadering.
Hierbij wordt decharge verleend.
Reserve is nu ……?…
6. AV: Wat hebben we tot nu toe gedaan. De presentatie vindt u op de website. De
website is door Peter Wouda gemaakt en daar maken we gretig gebruik van.
7. Arie de Graaf geeft toelichting op de ontwikkelingen van de aansluiting N23 op de
N242. Na 2 jaar zijn we toe aan de verdediging van ons bezwaar bij de Raad van State.
Op 24 april a.s. gaan we naar Den Haag om de rechter uit te leggen wat ons probleem
is.
8.AV gaat verder met “wat hebben….” Wouter van Santen wordt geëerd in het
verzorgen van de nieuwe wijkkaarten. Over het aftreden uit de Dorpsraad wordt er
door Dhr. Geadviseerd om toch lid te blijven.
9. Vervolgens geeft Peter Wouda uitleg over de rol van BGO met Securitas. Zie
presentatie op de website.
Mw.Straaman: Wordt er nog steeds gecontroleerd?
Antw. Ja
Dhr.Vooijs: als het sneeuwt, rijden ze ook niet!
AV: BGO is geen media in deze.
Dhr. .. Heel jammer dat de contacten met dorpsbelang is verbroken, Niet goed
Antw: AV resultaat is zo gering dat de BGO zich niet kan verenigen met deze vorm van
discussie
RvS, Contact is er maar rechtstreeks. De kwalificatie Buitengebied moet van tafel.
10. bestuursverkiezing:
Annette en Jan zijn aftredend, mits er tegenkandidaten zijn. Er is geen tegenkandidaat
voor Jan en de leden herkiezen Jan.
Voor Annette is wel een tegenkandidaat, Klaas Strijbis. Vervolgens wil een lid hierover
stemmen, wat schriftelijk dient te gebeuren. Vervolgens wordt er afgesproken dat de
rode kaart gebruikt wordt om de naam van de kandidaat op te schrijven. Na stemming
blijkt de heer Strijbis bij meerderheid gekozen. Stemming-commissie Muurling en
Schram. 47 leden 35 voor 8 tegen, 4 geen mening.
11. Statuten wijziging
Geen reactie ontvangen, ook uit de zaal geen reactie.
12. HHR
Ook deze wordt aangenomen. Zie website
13. de toekomst
AV programma 2013 (zie website) Bestuur vraagt mandaad om als intermediair op te
treden naar HHNK . Het bestuur krijgt de opdracht om te overleggen over de legger en
het baggeren. Leden geven akkoord. Dhr. Rijnja geeft aan dat HHNK niets nieuws
verteld heeft en is teleur gesteld.
AV bedankt voor de waarschuwing en stelt voor in en andere vergadering de
vorderingen van het baggeroverleg te bespreken.
Communicatie met de leden moet veel meer via de website en e-mail gebeuren.

Gaan we als BGO nu 400 of 600 leden vertegenwoordigen?
PR verdient meer aandacht.
14. afsluiting
Plastic afval dient op de donderdag in de week van de groen bak
Dhr.Schram: vraagt aandacht voor de overlast van Ganzen en Zwanen. Voor extra
informatie : Veldzorg.nl
Dhr Vooijs: Wie controleert de hoeveelheid bagger….water of bagger?
RvS De BGO gaat zich daarvoor inzetten.
Dhr Vooijs: Schuttijden sluis moeten verruimd worden
Peter Wiersma: Sluistijden zijn op feestdagen verruimd. Zie website
www.langedijkwaterrijk.com
AV bedankt Annette de Haan voor haar bijdrage aan het bestuur en bedankt de leden
voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering.

