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Zienswijze BGO op Waterplan Harenkarspel Langedijk
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.
De BGO richt zich vooral 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:
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, wat 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. Vooral 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 Tuppperwarebootjes. 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.

Verbeterde afspraken met Securitas
Sinds eind 2011 heeft Securitas alle woningen in het Oosterdelgebied bezocht en hun dienstenpakket verder toegelicht.
Een aantal bewoners geeft aan geen gebruik te willen maken van de diensten omdat zij de meerwaarde te beperkt
vinden.

Het aantal deelnemers aan de beveiliging is na de bezoekronde flink gestegen: van 48 naar 85 bewoners.
Dit betekent echter dat ondanks het veel grotere aantal deelnemers een relatief groot aantal bewoners niet deelneemt
aan de bewaking.
In overleg met Securitas is onderzocht of het probleem met de “meelifters” te ondervangen is.
We hebben onderzocht of we de kosten eerlijker kunnen verdelen door Securitas bijvoorbeeld alleen op de Reiger en de
Lepelaar een ronde te laten doen. Individuele leden van Securitas die hun huidige abonnement willen voortzetten
kunnen dit dan ongewijzigd doen.
Financieel bleek dit echter geen haalbare kaart. Om deze reden hebben we besloten de beveiliging op huidige wijze
voort te zetten. Er is echter wel een belangrijke verbetering.
Elk lid van bij Securitas aangesloten bewoners wordt bezocht tijdens de dagelijkse controleronde. De controlepunten
kunnen momenteel nog op een andere plaats in de straat zitten. Met Securitas hebben wij afgesproken dat de
controlepunten bij de woningen van de aangesloten bewoners geplaatst zullen worden. Dit wordt in de komende
periode als zodanig aangepast.

Gescheiden inzamelen plastic afval
Sinds 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. Of laten de hangen als ze te laat zijn. Onze
mooie buurt wordt hierdoor ernstig ontsiert, 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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