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Van de bestuurstafel.
Na de laatste ALV heeft het bestuur gekeken naar de openstaande
onderwerpen en de mogelijke invulling hiervan. Overleg met de gemeente Langedijk is opgestart en met het HHNK staat overleg gepland.
Voor het komende verenigingsjaar gaat gekeken worden naar de invulling van de doelstellingen d.m.v. strategie en beleid.
De leden worden uiteraard t.z.t. geïnformeerd en zullen waar nodig
om hun mening gevraagd worden.
Het bestuur wenst u een zonnige zomer.
namens het bestuur BGO Langedijk
Andries Verburgt
voorzitter
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N23
De hoorzitting van de Raad van State over de N23 heeft inmiddels plaatsgevonden.
De BGO commissie leden hebben het BGO standpunt naar voren gebracht. Het wachten is nu op de uitspraak van de
Raad van State.
Intussen hebben we bericht gekregen dat de uitslag nog zes weken op
zich laat wachten. Klik hier voor de
brief van de Raad van State.

Overeenkomst gemeente Langedijk en HHNK.
Het onderhoud van stedelijk water in de gemeente Langedijk wordt overgedragen aan
het HHNK.
BGO Langedijk en Langedijk Waterrijk hebben door wethouder Overzier en HHNK vertegenwoordiger de heer Veenman voor de raadsvergadering een toelichting gekregen
op de overeenkomst. Gevraagd is om een duidelijke communicatie aan de bewoners
over datgene wat wel en wat niet wordt overgedragen.
In dit kader kan nu door BGO Langedijk het overleg opgestart worden met HHNK over
het noodzakelijke baggeren. Op de laatste ALV is
een voorlopige planning door het HHNK gepresenteerd. Deze planning is nog steeds het uitgangspunt.
In dit verband zal Klaas Strijbis als verantwoordelijk portefeuille houder namens het bestuur hierin
het aanspreekpunt zijn.
Binnenkort zal BGO Langedijk een toelichting
krijgen op de legger 2013 m.b.t. het walonderhoud door aanliggende eigenaren van doorgaand water.
Regulier overleg met wethouder mevrouw Overzier.
In het regulier overleg met wethouder mevrouw Overzier op 22 april 2013 zijn de
volgende onderwerpen ter sprake gebracht:
Onderhoud woongebied Oosterdel
Snelheidsregime 30 of 50 km
Overlast door ganzen en zwanen
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De gestelde vragen hebben betrekking op classificatie van het Oosterdel gebied als
buitengebied, met name voor wat betreft wegonderhoud aan de Reiger en de Lepelaar, onderhoud van het wandelpad en plaatsing vuilnisbakken en Bellobakken.
Afgesproken is om samen met de dorpsbeheerder een rondgang door de wijk te
houden en de stand van zaken te inventariseren.
Deze rondgang vindt plaats op 3 juli a.s.
De klachten over de ganzen en zwanen zullen worden verzameld en in het najaar zal
e.e.a. worden geëvalueerd.
De stand van zaken m.b.t. het snelheidsregime zal zo spoedig mogelijk worden
teruggekoppeld.
Ganzenoverlast
Aangezien de gemeente nog geen klachten
heeft ontvangen m.b.t. de ganzenoverlast
wordt u vriendelijk verzocht om, indien u
hinder ondervindt van het ganzenprobleem,
een klacht in te dienen bij de gemeente. U
kunt hiervoor gebruik maken van het algemene meldingsformulier; klik hier voor het
contactformulier van de gemeente.
Klik hier voor een ingezonden brief met betrekking tot de ganzen.
Antwoord van de gemeente over de boot aan de Roerdomp.
In de nieuwsbrief van november 2012 vroegen wij van wie de boot is die aan de
Roerdomp afgemeerd is. Hieronder vindt u het antwoord van de Gemeente Langedijk.
“M.b.t. de boot langs de oever van de Roerdomp (bij dhr. Strijbis) heeft de gemeente
uitgezocht wat hiermee gedaan kan worden. Dit blijkt alleen weinig te zijn. In het
Oosterdelgebied zijn alleen de gemeentelijke eilanden en een aantal met name genoemde oevers langs de centrale wegen aangewezen als plaatsen waar het aanleggen
van boten verboden is. Ontsiering o.i.d. levert op zichzelf geen bevoegdheid op hier
iets tegen te doen. Wij hebben de eigenaar wel aangegeven hier niet blij mee te zijn.
Gezien de slechte staat van de boot hebben wij ook het waterschap ingeseind. Deze geven aan ook pas iets te kunnen
doen als de boot is vastgelopen/half gezonken. Dan is het
namelijk een wrak in de zin van de Wrakkenwet en is daarbij
het risico aanwezig dat het de waterkwaliteit aantast. Het
hoogheemraadschap kan dan handhavend optreden. Zij
hebben dit ook aan de eigenaar geschreven in een ‘waarschuwingsbrief’.
Op dit moment kunnen wij (helaas) niet meer doen.”
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Sluistijden Broekersluis gewijzigd
Met ingang van het vaarseizoen 2013 zijn de sluistijden iets gewijzigd. Op verzoek van SLW heeft
de Gemeente Langedijk besloten om op feestdagen de openingstijd te verlengen van17.30 tot
19.00 uur.
De sluistijden zijn daarom nu als volgt:
Alle dagen van de week

15 april tot 15 oktober

9.00 – 12.30 uur

13.30 – 17.30 uur

Extra tijdens feestdagen
Extra tijdens weekend

idem
1 juni – 15 september

idem
idem

13.30 – 19.00 uur
13.30 – 19.00 uur

Dit jaar kennen wij in het vaarseizoen de volgende feestdagen:
30 april (Koninginnedag)
5 mei (Bevrijdingsdag)
9 mei (Hemelvaartsdag)
19 mei (1e Pinksterdag)
20 mei (2e Pinksterdag)

Broeker Sluis
Bezoekadres: Sluiskade 1721AA Broek op Langedijk
Telefoonnummer: 0226-318185
In de winterperiode uitsluitend op afspraak: 0226 - 318185
Opmerking: U dient uiterlijk 15 minuten vóór sluitingstijd van de sluis aanwezig te zijn.

Roskamsluis (Noord-Scharwoude)
van 16-04 tot 31-05; dagelijks van 9:00 tot 18:00 uur
van 01-06 tot 15-09: dagelijks van 9:00 tot 18:00 uur (op weekenden en feestdagen tot 19:00 uur)
van 16-09 tot 15-10: dagelijks van 9:00 tot 18:00 uur
van 16-10 tot 15-04 2012: alleen op werkdagen op afroep.
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