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Van de voorzitter

Nieuws- en informatiebrief oktober 2019

De afgelopen maanden zijn de nieuwe bestuursleden Joke Brouwer
en Hans Bommer met hun taken begonnen. Het bestuur bestaat
nu uit 5 leden en is hiermee compleet.
Het bestuur stelt voor de naam van onze vereniging te veranderen
door opname van de naam ‘Rijk der 1000 Eilanden’ zoals voorgesteld in de afgelopen ledenvergadering. De leden kunnen hierop inspreken middels de komende enquête (zie verderop in deze
nieuwsbrief.
Contacten zijn vernieuwd met HHNK en gemeente. Er is aan een
enquête voor de leden gewerkt om te kunnen bepalen wat de aandacht heeft.
In het laatste overleg met wethouder Nils Langedijk zijn nogmaals
de punten zoals verkeersveiligheid, onderhoud wegen en voetpad
aan de orde geweest. Er is afgesproken om een aantal matrix borden te plaatsen . Met het onderhoud van de wegen wordt in september begonnen.
De volgende ALV is op 19 maart 2020 in de Broekerveiling.
Aanmeldingen als bestuurslid zijn altijd welkom
Andries Verburgt

Peter Wouda
Website
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Overleg met de gemeente
De heikele punten binnen ons gebied zijn en blijven met name de snelheid op met
name de hoofdwegen Lepelaar en Reiger, de staat van het grote wandelpad, de ongewenste begroeiing op land en in het water, het gedrag op het water en de kwaliteit
van de wegen.
Voor al deze zaken vraagt het bestuur continue aandacht van de verantwoordelijke
partijen. Procedures die hiermee te maken hebben gaan meestal naar onze zin niet
snel genoeg maar we hebben nu eenmaal te maken met noodzakelijke ambtelijke
procedures.
Er is recentelijk overleg geweest met de gemeente in de personen van de heer Nils
Langedijk ( wethouder) en de ambtenaren mevrouw Marlies Maat en de heer Maarten
Koning waarin een aantal zaken zijn besproken en verduidelijkt. De volgende onderwerpen zijn besproken:
Snelheidssignalering
De afgelopen jaarvergaderingen kwam steeds opnieuw ter sprake dat er, met name,
op de Lepelaar en de Reiger regelmatig te hard gereden wordt en dat men ontevreden is over het gebrek aan handhaving. De wethouder heeft toen uitgelegd dat 30
km/uur niet gehandhaafd kon worden omdat het gebied niet als zodanig is ingericht.
Het handhaven op een 30 km/uur is daarom juridisch gezien een onmogelijk zaak.
Willen we met name op de doorgaande wegen Lepelaar en Reiger naar 50km/uur, en
dus naar een handhaafbare snelheid, dan heeft dat onder meer de consequentie dat
we dan te maken krijgen met de wet geluidshinder. Om onder de norm te blijven
dient dan het gehele asfaltdek op genoemde wegen vervangen te worden door
stil(ler) asfalt.
De kosten bedragen hiervoor tenminste 600.000 euro en dat geld is niet voorhanden.
Het blijft dus de komende jaren (wellicht 10 jaar) bij een snelheid van 30km/uur.
Overigens kan gesteld worden dat een aanzienlijk gedeelte van de snelheidsovertreders de eigen bewoners zijn…
De gemeente beschikt over een 3 tal elektronische snelheidsborden dan wel waarschuwingsborden die bij toerbeurt binnen de gemeente geplaatst worden. Wij hebben
gevraagd of daarbij ook Lepelaar en Reiger kunnen meelopen. Het eerste bord is inmiddels geplaatst op de Lepelaar tussen de Reiger en de Waterhoen. Wij gaan er
daarbij van uit dat dit een positief effect op het rijgedrag van de bestuurders heeft.
We hebben dringende aandacht gevraagd voor de gevaarlijke verkeerssituatie bij de
botenhelling op de Lepelaar. Daar dient naar onze mening een snelheid beperkend
obstakel te komen. Met name voor het verkeer komende vanaf de Dorpsstraat in
Broek op Langedijk dat erg laat van de drukte op en naast de weg gewaar wordt. De
waarschuwing kan door middel van een duidelijk waarschuwingsbord ( hoewel de
wethouder zegt geen voorstander van nog meer verkeersborden te zijn) of een verhoging van het wegdek aldaar. Er is geen duidelijke toezegging gedaan maar we houden de druk erop. Een optie kan ook zijn het aanbrengen van een waarschuwing op
het wegdek nabij de helling. We hebben tevens de mogelijkheid geopperd om door
middel van onderbroken witte strepen op ca 80 cm van de kant aan beide zijden van
de weg op Lepelaar en Reiger de verkeersdeelnemers bewuster te maken van de situatie. Het moet een remmend effect hebben op ongewenst verkeersgedrag.
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Het voetpad en onderhoud wegen en groen
We hebben de staat van het voetpad onder de aandacht gebracht. Die is zo onvoldoende dat meerdere wandelaars en lopers inmiddels van het gewone wegdek gebruik maken. Dat is een ongewenste situatie. De gemeente is in gesprek met een
drietal aannemers hoe de voetpaden aan te pakken en wacht op hun voorstellen. Er is
dus aandacht voor dit probleem. Wordt vervolgd.
Ook de staat van de wegen in het algemeen is besproken. De wethouder stelt dat een
algemeen groot asfaltonderhoudsplan binnen enkele maanden ( liefst nog voor einde
jaar) uitgevoerd gaat worden
De bestrijding van ongewenst groen is eveneens een prominent punt van het bestuur.
Met name de Reuzenberenklauw is een zeer ongewenst gast die op de juiste wijze en
in de juiste tijd ( bloeitijd) bestreden dient te worden. Dat lijkt ons niet altijd het geval. Bestuurslid Joke Brouwer is biologe
en heeft geadviseerd de bestrijding te
laten
plaatsvinden voordat het zaad
gevormd wordt. Overigens is er dit jaar
wel degelijk een bestrijdingsactie vanuit
de gemeente geweest door het injecteren van plant/wortel met een bestrijdingsmiddel. Dat gedaan op plaatsen
waar de gemeente het gevaarlijk vond.
Overigens is er een gemeente in ons
land die claimt een afdoende manier
van bestrijden te hebben uitgevonden
We hebben de gemeente hiervan op de
hoogte gesteld.
Informatie is te vinden op;
www.rtvnoord.nl/media/12696/Nieuwe-bestrijdingsmethode-voor-berenklauw
De gemeente vroeg ons om u in onze nieuwsbrief te attenderen op de website van de
gemeente: www.gemeentelangedijk.nl
Dat doen we bij dezen. Er is veel informatie te vinden, o.a. over werkzaamheden aan
wegen en groen en een digitale nieuwsbrief over meer beleidsmatige zaken.
Gedrag op het water
Het handhaven en aanpakken van verkeerd vaargedrag op onze wateren en met
name de Noorderplas is een aandachtspunt. We durven daarbij te stellen dat ook kinderen van bewoners notoire overtreders zijn. We verzoeken daarom ook alle betreffende ouders hun kinderen op de vaarregels te wijzen. De handhaving door de politie
laat volgens ons te wensen over.
De gemeente zegt het probleem te kennen en zegt voortdurend te controleren maar
dat het duidelijk is dat het onvoldoende is.
Uit diverse commentaren en ook krantenberichten blijkt de irritatie van bewoners. We
hebben ook de registratie ( bijvoorbeeld door middel van een sticker met nummer) op
met name snelle(re) boten zoals de bij jongelui populaire rubberboten ter sprake gebracht. Dit stuit ongetwijfeld op juridische problemen (wie kent inmiddels het woord
discriminatie niet) maar we houden er druk op en blijven zoeken naar een oplossing.
De parkeerruimte bij de beide grote informatieborden aan de beginpunten van de Lepelaar is veel te krap en is onder aandacht van de gemeente gebracht.
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De Amerikaanse rivierkreeft
De Amerikaanse rivierkreeft is een bron van zorgen. Het is overigens een landelijk
probleem en niemand heeft tot dusverre een afdoende oplossing. Er is derhalve (nog)
geen beleid anders dan dat een of meerdere beroepsvissers gevraagd is om er zoveel
als mogelijk te vangen. Maar dan moeten er geen netten van deze mensen gestolen
worden.
Onderhoud water
Wat de doorvaarbaarheid betreft is HHNK (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) alleen verantwoordelijk voor de doorgaande vaarwegen. Hun hoofdverantwoordelijkheid betreft de afwatering c.q. de wateropslag. De rest is voor rekening van
gemeente en de eigen inwoners van aan het water grenzende percelen. Er is direct
overleg met HHNK geweest met de persoon die voor het Rijk der 1000 eilanden verantwoordelijk is. Er wordt onderzocht wat de beste en voordeligste mogelijkheden
voor een eventueel gezamenlijk/onderling onderhoudsplan zijn.
Wethouder Jongenelen houdt zich bezig met een nieuw zogenaamd vaarbeleidsplan
dat vanaf 2020 moet gelden. We hebben aan wethouder Langedijk gevraagd om de
heer Jongenelen ons hierbij te doen betrekken. We houden het in de gaten.

Enquête
Het doel van onze vereniging is het behartigen van de belangen van de leden uit het
werkgebied.
De belangenbehartiging richt zich met name op het in stand houden en verbeteren
van de kwaliteit van wonen en recreëren van de leden. Het bestuur van de BGO wil zo
goed mogelijk deze belangen behartigen. Tot nu toe lag het zwaartepunt van de inspanningen bij de fysieke omgeving:
- Het onderhoud van sloten en wateren, met het oog op kwaliteit en voldoende diepgang voor de doorvaarbaarheid en de bereikbaarheid.
- De sociale veiligheid.
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- De verkeersveiligheid.
- De kwaliteit van de ruimtelijke inrichting te bevorderen.
De leefbaarheid en het woongenot worden natuurlijk ook bevorderd door sociale factoren als voldoende contacten, mogelijkheden om gezamenlijk zaken te ondernemen
en inzet voor onze gemeenschap. Het bestuur zou dit laatste punt komend jaar op
willen pakken.
Daarom heeft het bestuur besloten om d.m.v. een enquête te onderzoeken wat onze
leden in brede zin belangrijk vinden voor hun woongenot in ons mooie gebied. Het
bestuur kan op basis van de uitkomsten van de enquête gericht prioriteiten stellen.
Het invullen van de enquête kan digitaal en kost niet veel tijd.
Ganzen
Er komen veel ganzen in ons gebied voor, meer dan menigeen lief is. Een manier om
het aantal ganzen terug te dringen is ze te bejagen. Dit wordt in ons gebied gedaan
door de Wildbeheereenheid (WBE) Grootgeestmerambacht.
Een WBE is een lokaal samenwerkingsverband van jagers, grondbezitters (bij voorbeeld gemeenten) en andere geïnteresseerden. Ze zijn gericht op het duurzaam beheer van populaties in het wild levende dieren. De WBE is aangesloten bij de Nederlandse jagersvereniging.
Deze WBE probeert ook in ons gebied de overlast van ganzen te bestrijden. Ze doen
dat in het vrije veld, in bewoonde delen mag niet worden gejaagd.
De grauwe gans is een beschermde inheemse diersoort. 40 jaar geleden verdween de
grauwe gans nagenoeg als broedvogel uit ons land, met name door bejaging. In
1970 zijn ze opnieuw uitgezet, wat succesvol bleek. Daarna is het aantal broedparen
stormachtig toegenomen.
Net als alle andere vogels die van nature in het wild in Nederland voorkomen, zijn
grauwe ganzen beschermd op grond van de Europese Vogelrichtlijn. Er mag vanaf
1maart tot 1november op gejaagd worden. Nijlganzen en Canadese ganzen die hier
ook voorkomen, zijn exoten en daar mag het hele jaar op gejaagd worden.
Een van de punten voor de jagers is dat ze de geschoten ganzen kwijt moeten kunnen aan bij voorbeeld poeliers. Dat is regelmatig lastig omdat er overal een groot
aanbod is. Als ze deze niet kwijt kunnen, schieten ze geen ganzen, want dan weten
zij ook niet waar ze ermee naar toe moeten. Ons is onlangs gebleken dat de jagers in
ons gebied zelf ganzen slachten en ze aan particulieren verkopen.
Ganzenvlees is niet zo bekend, maar erg lekker en op verschillende manieren te bereiden.
Het is daarbij een uitstekende vervanger voor vlees uit de bio-industrie. Deze dieren
zijn natuurlijk opgegroeid en hebben een goed leven gehad.
Mocht u belangstelling hebben, dan kunt op onderstaand adres een bestelling plaatsen. Het gaat om gerookte ganzenborst, worst, filet, burgers en bitterballen. Ongeveer eens per zes weken worden de bestellingen diepgevroren aan huis afgeleverd. U
kunt ze (na een telefoontje) ook ophalen. U krijgt een recept desgewenst bijgeleverd.
Bestellen bij Gerrit Harte Rustenburgerweg 213 1703 RV Heerhugowaard.
www.wgga.nl
T +31 72 5710 231
M +31 65 393 3059
E secretaris@wgga.nl
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Tot slot
Het zou fijn zijn als er nog meer mensen lid worden van onze vereniging. Hoe meer
leden, hoe sterker we staan bij Hoogheemraadschap en Gemeente. Zijn uw buren al
lid?
Als u een nieuw lid aanbrengt, hoeft u dit jaar geen contributie te betalen.
(Bespaart € 10,00 😉)
Met vriendelijke groet,
Secretariaat
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