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Middels deze brief willen wij u informeren over de werkzaamheden van de
gemeente met betrekking tot het gebruik van gemeentegrond door inwoners die in
het Oosterdelgebied wonen.
De gemeente heeft de wettelijke verplichting haar eigendom te beschermen en
sinds 2014 mogen gemeenten gronden niet meer gratis in gebruik geven. In de
gemeente Langedijk hebben veel bewoners in de loop der jaren (on)bewust een
stuk gemeentegrond in gebruik genomen. Daarom zijn we in 2009 begonnen met
een inventarisatie van deze gronden en het aanschrijven van de bewoners. Deze
werkzaamheden vinden plaats per dorpskern. Recent hebben we de inventarisatie
van het Oosterdelgebied afgerond. Op basis van deze inventarisatie worden
inwoners in het Oosterdelgebied die momenteel gebruik maken van
gemeentegrond schriftelijk geïnformeerd over hun situatie en wat de
mogelijkheden zijn. Vanaf 1 december 2019 zullen we deze brieven versturen.
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Het Oosterdelgebied is een uniek gebied, daarom zijn er bijzondere eisen gesteld
aan de wijze waarop het woongebied is ingericht. De verwilderd beplante
ruigtekoppen zijn bijvoorbeeld van hoge historische geografische waarden en zijn
daarom geplaatst op de Cultuurhistorische Waardenkaart van de Provincie Noord
Holland. Hierdoor kan het gebruik van de ruigtekoppen op gemeentegrond niet
worden voortgezet.
In de brief die inwoners ontvangen (als blijkt dat zij gebruik maken van
gemeentegrond) krijgen zij uitleg over hun situatie en mogelijkheden. Voor vragen
kunnen inwoners terecht bij gemeente Langedijk, team Grondzaken. Dit wordt
vermeld in de brief.
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Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u nog vragen

hebben naar aanleiding van deze brief, dan kun u contact opnemen met team
Grondzaken.
Voor inhoudelijke informatie over het beleid verwijs ik u door naar de beleidsnota
Snippergroen die in 2018 is vastgesteld. Deze vindt u op www.overheid.nl.
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