Notulen Algemene Ledenvergadering 17 maart 2016 in Museum
Broekerveiling, aanvang 20:00 uur
Aanwezig: 41 leden.
Afmeldingen zijn ontvangen van: Joke Straatman, Amber de Goede, Ronald van
Schoorl, Arie de Graaf, Reinoud Vooijs, Willem Wille, Kees Dingler, Jaap
Kostelijk, Marlies Maat, Rob Stricker en Leo Rijnja.
Wethouder Bert Fintelman en Gerdine Purmer en Carla van Hoorn van de
Voedselhulp Langedijk verzorgen na de pauze een presentatie.
Notulist: Petra Reijgersberg.
Opening en mededelingen
Andries Verburgt, voorzitter, opent de vergadering en heet de aanwezigen
welkom. Ronald van Schoorl, vice-voorzitter, laat zich verontschuldigen in
verband met werkzaamheden elders. Om een bredere bekendheid te geven aan
BGO-bijeenkomsten is er een paar keer een advertentie geplaatst in het
Langedijker Weekblad. Aangezien de meerderheid van de aanwezigen deze
advertenties blijkt te hebben gelezen wordt besloten om dit volgend jaar voort te
zetten. Er zijn geen verdere mededelingen.
Agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Goedkeuring notulen 12 maart 2015 (zie website)
Gijs Schram merkt op dat hij enige nuance wil aanbrengen ten aanzien van de
vorig jaar door de wethouder gemaakte opmerking over de ganzenoverlast.
De voorzitter geeft aan dat dit punt later aan de orde komt.
De notulen worden met inachtneming van het vorenstaande goedgekeurd en
vastgesteld.
Jaarverslag 2015 (zie website)
Overzicht activiteiten tot nu toe
De voorzitter deelt mee dat Johan Schuit namens BGO heeft deelgenomen aan
het overleg bestemmingsplan buitengebied. Dit plan wordt eenmaal in de 10 jaar
gewijzigd.
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Johan Schuit geeft aan dat er inmiddels 3 bijeenkomsten hebben
plaatsgevonden. Het verslag wordt nog op de website geplaatst. GrootGeestmerambacht, dus het BGO gebied, zit niet in het bestemmingsplan
buitengebied maar grenst daaraan. Het BGO gebied zal in de toekomst onder
andere te maken krijgen met de doorvaarbaarheid. Langs een aantal erven aan
de Achterburggracht zal waarschijnlijk meer gaan worden gevaren. Bewoners in
het gebied kunnen meedenken over de plannen. Hoewel het BGO gebied geen
buitengebied is, wordt het door de gemeente wel als zodanig beschouwd als het
gaat om bijvoorbeeld het maaien van de bermen.
Financieel verslag (zie website)
Jan de Vente geeft een toelichting op de cijfers. Naar aanleiding van een
opmerking vanuit de aanwezigen wordt geconstateerd dat er een foutje in de
sheets is geslopen. Het verschil tussen de bedragen € 1.674,07
(resultatenrekening) en € 1.824,07 (balans) bestaat uit € 150 nog te betalen
vergaderkosten. Jan de Vente zet uiteen dat het de bedoeling was dat er dit jaar
verlies zou worden geleden omdat het eigen vermogen te groot was. Zo werd de
contributie verlaagd van € 10 naar € 1.
Kascommissie
Het advies van de kascommissie 2015 wordt overgenomen en de
penningmeester wordt decharge verleend.
Jan de Vente geeft aan dat de heren Lemkes en De Vries beiden 2 jaar deel
hebben uitgemaakt van de kascommissie en dat het raadzaam is om een nieuw
lid te benoemen. De heer L. Timmermans biedt zich aan als nieuw lid. De heer
De Vries stemt in met zijn deelname aan de kascommissie 2016.
De voorzitter bedankt de heer Lemkes voor de werkzaamheden die hij voor de
kascommissie heeft verricht.
Bestuursverkiezing (aftredend en benoeming)
De voorzitter meldt dat Jan de Vente en Peter Wouda aftredend zijn volgens het
rooster van aftreden. Jan de Vente heeft aangegeven te willen stoppen. Peter
Wouda wenst als bestuurslid aan te blijven voor een tweede termijn, waarbij hij
geen secretaris is. De beide heren worden van harte bedankt voor de
werkzaamheden die zij voor BGO hebben verricht. De voorzitter meldt dat BGO
erin is geslaagd om twee nieuwe leden voor het bestuur voor te stellen: Ed
Barsingerhorn en Kees Jan Schouten, respectievelijk als secretaris en als
penningmeester. De beide heren stellen zich kort voor, waarna zij door de
aanwezigen worden verwelkomd als nieuwe bestuursleden.
Algemene klachten
Peter Wouda wijst erop dat er nog steeds mensen zijn die het plastic afval te
vroeg en het oud papier niet correct verpakt buiten zetten. Ook zijn er nog
steeds hondenbezitters die zich niet aan de regels houden en mensen die hun
auto’s op de verkeerde plaatsen parkeren.
Rondvraag en sluiting
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Gijs Schram merkt op dat vorig jaar door de wethouder is gezegd dat aan de
ganzenoverlast niets was te doen omdat het een beschermde diersoort is.
Volgens Gijs Schram kan daar een nuance in worden aangebracht. In de Floraen Faunawet staat immers geschreven dat onder diersoorten waarvan de stand
mag worden beperkt de brandgans, koolgans, Canadese gans en grauwe gans
vallen. Gedacht kan worden aan het behandelen van ganzeneieren, zoals het
dompelen in maïsolie of het boren van een gaatje. Eieren weghalen is zinloos.
Vanuit de aanwezigen wordt opgemerkt dat de gemeente eerder heeft
aangegeven dat na 3 jaar evaluatie rondom de plastic afvalinzameling zou
plaatsvinden. De spreker stelt voor om het plastic afval centraal in te zamelen bij
de winkelcentra. Daar komt het immers ook vandaan.
Rob Hendriks merkt op dat tegenover het Bakkershuys permanent drie boten
liggen die er niet al te best uitzien. Oppassen dat oevers niet gebruikt gaan
worden als parkeerplaats voor oude boten.
Peter Wouda geeft aan dat dit punt al ter sprake is gekomen in het overleg met
dorpsbeheerder Marlies Maat.
Gijs Schram vult aan dat aan de Achterburggracht een wrak ligt van dezelfde
eigenaar als de inmiddels verwijderde boot aan de Roerdomp. Het wrak ziet er
niet alleen niet uit, maar veroorzaakt ook ruimtegebrek.
Bart Muurling geeft aan dat hij in 2012 al foto’s van deze situatie naar de
gemeente heeft gestuurd. De afdeling handhaving zou hiermee aan de slag gaan.
Is nooit gebeurd. Volgens Bart Muurling wordt het tijd dat de gemeente eens een
fatsoenlijke definitie opstelt van een scheepswrak.
De voorzitter sluit de algemene ledenvergadering. Hij geeft het woord aan de
wethouder, die tevens zal reageren op de zojuist gestelde vragen.
Presentatie wethouder Fintelman (zie website)
Wethouder Fintelman meldt ten aanzien van de vraag over de ganzen dat er wel
beperkt kan worden mits de gemeente beschikt over een ontheffing. Gebleken is
echter dat het gehonoreerd krijgen van een dergelijke ontheffing zeer moeilijk is.
De wethouder zal morgen in het overleg met de beleidsambtenaar dit punt naar
voren brengen. Hij zal daarbij zorgdragen voor terugkoppeling richting BGO.
Ten aanzien van het onderhoud aan de wegen meldt de wethouder dat van het
onderhoudsprogramma kan worden afgeweken indien het jaarlijkse
inspectierapport dat aangeeft. De gemeenteraad wordt ieder jaar over de aanpak
geïnformeerd. Ten aanzien van het 30/50 km vraagstuk deelt de wethouder mee
dat het VVL nu op de rol staat om te evalueren.
Met betrekking tot het plastic afval zet de wethouder uiteen dat het uitgangspunt
in het grondstoffenbeleidsplan luidt dat men wil toewerken naar het begrip
grondstof en zoveel mogelijk af wil van het begrip afval. Het plastic afval zal op
termijn middels een derde afvalbak worden ingezameld.
De wethouder deelt mee dat het college heeft ingestemd met het project
“Langedijk ontwikkelt met water”. Wethouder Beers trekt dit project. Op de
conferentie van vorig jaar is aan de orde gekomen dat het water-gebeuren in
Langedijk breder moet worden getrokken dan alleen maar doorvaarbaarheid:
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hoe staat het met de waterhuishouding, de duurzaamheid van het waterpeil, hoe
daarin verbeteringen aan te brengen? Hoe kunnen wij wonen/leven/werken
koppelen aan dit project? Daar wordt met allerlei groepen over gesproken,
waaronder ook BGO. Gekeken wordt ook welke partijen bereid zijn om hiervoor
middelen vrij te maken.
Henk Verbeek vraagt of de gemeente, mocht zij straks besluiten om de 50 km
door te voeren, in de bocht een doorlopende streep wil trekken. Denk ook aan
het geluid van afremmend en optrekkend verkeer.
De wethouder neemt dit punt mee. Hij vraagt om bij een volgende ronde door
het gebied aan hem te laten zien welke specifieke plekken men bedoelt.
De voorzitter neemt dit laatste punt mee.
Rob Hendriks wijst erop dat de bochten betrekkelijk nauw zijn. Twee elkaar
passerende auto’s in de bocht is vrij gevaarlijk met 50 km per uur. Een streep
zou kunnen helpen.
De heer Van den Dries doet de suggestie om de (meestal grotere) grijze bak te
gaan gebruiken voor plastic afval. Voor het resterende afval zou dan kunnen
worden volstaan met een kleinere bak.
De wethouder neemt deze tip mee. Er zal niet alleen worden gekeken naar de
grootte van de bakken maar mogelijk ook naar de leegfrequentie.
Bart Muurling wijst erop dat in de Wmo het ‘right to challenge’ van burgers is
voorzien. Er zullen steeds meer burgers zijn die bijvoorbeeld het groenonderhoud
voor eigen rekening willen nemen. Hoe staat de wethouder hier tegenover?
De wethouder deelt mee dat hij hier, als dergelijke initiatieven goed in te passen
zijn, persoonlijk voorstander van is, maar dat de gemeenteraad en het college dit
standpunt zullen moeten delen. De gemeente heeft niet de plicht om hieraan
mee te werken, maar is wel op zoek naar mogelijkheden om dit in te passen.
Peter Wouda wijst erop dat in het gebied aardig wat bomen zijn gesneuveld.
Komen hier nog nieuwe bomen voor terug?
De wethouder antwoordt dat indien het niet de bedoeling was dat deze bomen
zouden sneuvelen, nieuwe moeten worden aangeplant. In ieder geval moet het
aantal bomen in de gemeente gehandhaafd blijven. Hij verwijst naar het
bomenbeleidsplan 2010 op de website, wat momenteel wordt herijkt.
Bart Muurling geeft aan dat op sommige eilanden een gedeelte nog steeds in het
bezit is van de gemeente. Behoort het tot de mogelijkheden dat de gemeente
deze grond voor een symbolisch bedrag aan de bewoner overdraagt? Onderhoud
door de gemeente kost immers ook geld.
De wethouder zet uiteen dat deze mogelijkheid door de gemeente wordt
bekeken. Er moet wel sprake blijven van een gemeenschappelijk niveau van
onderhoud. Over bedragen doet de wethouder geen uitspraak.
De voorzitter brengt naar voren dat het voetpad langs de Lepelaar en de Reiger
op sommige plekken in een erbarmelijke staat verkeert. Vooral als het heeft
gevroren wordt het een rommel.
De wethouder stelt voor dat de voorzitter hem tijdens een ronde door het gebied
deze plek laat zien. De BGO kan, indien een probleem zich op een bepaald
tijdstip voordoet, altijd het verzoek aan de gemeente doen om op korte termijn
even te komen kijken.
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Thea Vink deelt mee dat een verkeersdeelnemer die vanaf de Reiger linksaf de
Lepelaar op moet, bijna van de weg af wordt gereden. Kan er misschien een rode
streep in de bocht worden getrokken?
De voorzitter meldt dat dit punt valt onder de verkeersveiligheid.
De heer Moorman wijst op de opmerking over de gekapte bomen. De gemeente
heeft zolang gewacht met het onderhoud, dat het nu een bos is geworden. Nu
wordt er weer wat gekapt. Zet hier geen bomen terug. Haal ook de kleinere weg.
De wethouder meldt dat hij dit met de betreffende ambtenaar zal opnemen. Hij
zal zien of hij hierover duidelijkheid kan geven.
Presentatie Voedselhulp Langedijk (zie website)
De dames Purmer en Van Hoorn verzorgen een presentatie. De stichting heeft de
ANBI status en draait volledig op vrijwilligers. De stichting zoekt nog iemand die
op vaste basis melk, kaas, eieren of vlees wil doneren.
Vragen vanuit de aanwezigen: hoeveel geld heeft men dit jaar nog nodig om niet
op verlies uit te komen? Welk budget heeft men jaarlijks nodig?
Carla van Hoorn antwoordt dat er genoeg geld in kas is om de huur te betalen
tot 1 november a.s., wanneer het contract afloopt. De vaste lasten van het pand
en de bus bedragen ca. € 1.500 per maand. Hierbuiten vallen de kosten van de
ingrediënten voor de pakketten.
De voorzitter brengt de folder van de stichting onder de aandacht, waarin
mogelijkheden staan voor donaties. Hij bedankt de wethouder en de dames
Purmer en Van Hoorn voor hun presentaties. Hij sluit de bijeenkomst.
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