Kort Verslag van bijeenkomst Maandag 17 December 2018 op Gemeentehuis Langedijk.

Aanwezig:
Gemeente: Wethouder Niels Langedijk en (beleids) medewerker Sil Bet (Communicatie/Burger
Participatie)
BGO: Peter Wouda, Peter Dekker en Ed Barsingerhorn.

Korte introductie van alle aanwezigen, betrokkenheid BGO. Onmiddelijk erkenning van het ‘begrip’
gesprekspartner mede vanwege het wegvallen van Dorpsplatform.
Wethouder had inderdaad ons (nog niet complete) overzicht gezien, maar niet in detail bekeken –
argument om ‘blank / open’ de discussie in te gaan.
Vanuit ons perspectief de opening heel scherp ingezet: Verschillende Kennismakings gesprekken gehad,
diverse Wethouders op de ALV en regelmatig de indruk gekregen van ‘begrip’ en akties maar uiteindelijk
met weinig gevolg / opvolging.
Dit is uiteraard een moeilijk punt voor Niels om op te pakken maar hij gaf in ieder geval de indruk dat hij
de frustratie (die dit ook geeft bij onze leden en in overleg met onze leden) begreep.
Vervolgens zijn we door de diverse aandachts punten heen gelopen en hebben onze (principiele)
gedachten daarover weergegeven.
Niels / Sil leken een voorkeur te hebben voor een link naar mogelijk een ‘langere termijn visie mbt 1000
Eilanden Rijk’ (ook vanuit ons perspectief) een soort ‘gebieds visie’ met een link naar de diverse
domeinen. Hierover gesproken maar geen specifieke akties.
Het was duidelijk dat Nils wat tijd nodig heeft om ‘intern’ duidelijkheid te krijgen over wat er is
toegezegd en welke meningen / gedachten er leven.
Tevens, Niels sprak een duidelijke behoefte uit om focus te nemen op een aantal prioriteiten, welke
vervolgens in overeenstemming de volgende werden:
Veiligheid Wegen, Onderhoud (wegen/groen) en Geluid.
Met betrekking tot het laatste punt, ook dit werd besproken. Zaken als Gemeente, versus Provinciale
weg en Landelijke normen. We kwamen overeen dat er te weinig details (en teveel ‘anecdotal’
commentaar) We spraken zelfs over mogelijke metingen, wellicht om iedereen te overtuigen dat er een
probleem is (of niet...)
Met de drie onderwerpen overeengekomen, Niels gaat terug de ‘organisatie’ in om zichzelf op de
hoogte te brengen/krijgen en relevant materiaal bij elkaar te krijgen Daarnaast hebben we afgesproken
om eind Januari wederom bij elkaar te komen en te bezien waar we specifieke afspraken kunnen maken.
Eind / 19 December 2019.

