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Bestuur:

Zienswijze BGO op Waterplan Harenkarspel Langedijk

Arie Bezemer,
Voorzitter

In het kader van de overdracht van het onderhoud van gemeentelijk water aan het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft de gemeente samen met de gemeente Harenkarspel en
het HHNK een uitgebreid plan laten opstellen. U vindt dit plan op de gemeentesite,
www.gemeentelangedijk.nl. Wij hebben onze zienswijze op dit plan schriftelijk aan B&W van Langedijk doen toekomen. Hierbij een korte samenvatting van onze brief, die voor geïnteresseerden op verzoek per email beschikbaar is.
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De BGO richt zich met name op de belangen van onze leden met betrekking tot de eigen oevers en sloten. Kort gezegd: maaien en baggeren van de perceelsloten. In het Waterplan
komen niet veel punten aan de orde die rechtstreeks van belang zijn voor onze leden. Er
wordt echter wel een visie gepresenteerd die uiteindelijk de belangen van onze leden kan
raken, en wellicht beschadigen. Het gaat dan om 2 zaken, te weten:
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1.

Het strak handhaven van de legger, zodat vaarwegen bevaarbaar blijven en het gebied zijn specifieke karakter met de vele (perceel)slootjes behoudt, en
2. De wens het gebied een meer recreatieve invulling te geven, hetgeen kan leiden tot overlast voor
de bewoners.
Ten aanzien van 1. hebben wij ons geschaard achter de standpunten van Stichting Langedijk Waterrijk
die ijvert voor de doorvaarbaarheid in heel Langedijk. Ten aanzien van 2. staat in het rapport het volgende (in blauw):
§ 1.2.4 Bijlage. Vaarroutes en te-water-laat-plaatsen
Langedijk heeft de ambitie in de komende jaren de vaarroutes binnen de gemeente te versterken.
Daarvoor moet een aantal knelpunten in de vaarroutes worden aangepakt…….. Verder bestaat de
wens het aantal te-water-laat-plaatsen voor boten uit te breiden (dit is nu nog vrij beperkt) en de
vaarroute naar Oosterdel te versterken. Omdat Oosterdel een natuurgebied is moet het vaarverkeer
wel aangepast zijn aan de natuurfunctie. Daarom wordt gedacht aan fluisterboten of kanoroutes.
Wij hebben hierop als volgt gereageerd: In het natuurgebied Oosterdel is varen aan strikte regels onderworpen, en het wordt eerder ontmoedigd dan aangemoedigd. Met name het plan om het aantal
te-water-laat-plaatsen uit te breiden herbergt grote risico’s in zich. Zulke plaatsen zijn bedoeld voor
het te water laten van een op een trailer aangevoerd bootje. Boten die op trailertjes passen zijn Zodiac’s of Tuppperware bootjes. Speelgoed voor jongelui uit de wijde omgeving. Wij weten maar al te
goed hoeveel overlast zulke bootjes en hun bestuurders ons soms geven, en hoe moeilijk het voor de
onderbezette politie is snelheidsbeperkingen en het verbod op geluidsoverlast te handhaven. Wij zijn
er dan ook sterk tegen gekant.
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Dienstverlening BGO inzake Onroerende Zaak Belasting
De BGO heeft besloten de leden te ondersteunen bij de toetsing van de waardebepaling van uw woning, en eventueel bij het aantekenen van bezwaar van de uiteindelijke aanslag. Die valt binnenkort
weer op de mat. Vanuit het geruchtencircuit vernemen wij al dat de waarde van de woningen met 2%
zal worden verlaagd, en de belasting met 2% verhoogd. De politiek schijnt op basis hiervan al te zeggen dat de OZB dus ‘’niet verhoogd wordt’’. Het is zoiets als een pak melk met 0,9 liter inhoud verkopen voor de prijs van een liter, en beweren dat de melk niet duurder is geworden. Het is dus zaak hier
kritisch naar te kijken, want wij weten allemaal: overheid en besparen gaan moeilijk samen, lasten
verhogen is veel eenvoudiger. Dat is ook een vorm van besparen, maar dan door de burgers.
De vergelijking met referentiepanden is vaak zeer willekeurig, waardoor uw uiteindelijke aanslag op
foute gronden wordt berekend. Ons doel is van zoveel mogelijk woningen in het gebied data te verzamelen, zoals m² perceel, m³ woninginhoud en WOZ waarde. Iedere deelnemer krijgt inzage in alle

verzamelde data en kan zich een beeld vormen van de juistheid van zijn aanslag. Eventueel kunnen wij
helpen bij het opstellen van een bezwaarschrift. Het enige dat u hoeft te doen is de waardebepaling
van uw woning en de OZB aanslag 2012 bij voorkeur per mail opte sturen naar bart.muurling@ziggo.nl
of, als dat niet kan, kopieën naar Bart Muurling, Grutto 9, 1722 JA Zuid-Scharwoude.
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Beveiliging door Securitas
Punt door Bert te verzorgen
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Gescheiden inzamelen plastic afval
Sedert geruime tijd loopt er een proef met het gescheiden inzamelen van plastic afval. Anders dan met
glas of tuinafval heeft de gemeente er in dit geval voor gekozen niet met containers o.i.d. te werken,
maar met plastic zakken die 1x per 2 weken langs de Lepelaar en Reiger dienen te worden gezet. Veel
mensen weten niet wanneer dat precies is (vrijdag in de ‘’groene bakken-week’’), en zetten de zakken
veel te vroeg buiten. Onze mooie buurt wordt hierdoor ernstig ontsierd, en bovendien: de zakken gaan
stuk, er zwerft plastic in de bermen, het milieu wordt geschaad. De BGO heeft hiertegen stelling genomen en streeft ernaar de gemeente te bewegen na de proef, die nog dit hele jaar schijnt te lopen,
op een ander systeem over te gaan.
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Groenbeheer
Omdat het ingehuurde maaibedrijf regelmatig putdeksels in de bermen kapot reed heeft men bij iedere putdeksel een houten paal neergezet. Vaak op zeer onhandige plaatsten. Hierover is in het Dorpsplatform gesproken, ze gaan nu weer worden verwijderd.
Eveneens is in het Dorpsplatform gesproken over het integrale groenbeheer in het Oosterdelgebied.
De gemeente is bezig met de ontwikkeling van een integrale ecologische visie. Onze vertegenwoordiger in het Dorpsplatform, Bart Muurling, zal in de daartoe op te richten werkgroep zitting nemen.

