Verslag Algemene Ledenvergadering 14 maart 2019 in Museum
Broekerveiling, aanvang 20:00 uur
Aanwezig: 38 leden en bestuursleden. Afmeldingen zijn ontvangen van familie
Bos, R. Verburg en A. Kostelijk. Ook aanwezig zijn wethouder N. Langedijk en
een aantal afgevaardigden vanuit de politieke partijen, die na de pauze
presentaties zullen verzorgen.
Notulist: P. Reijgersberg.
1. Opening
De heer A. Verburgt, voorzitter, opent de vergadering en heet de aanwezigen
welkom.
2. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Goedkeuring notulen 15 maart 2018 (zie website)
Naar aanleiding van een vraag van de heer Schram verduidelijkt de voorzitter
dat in het geval van onvoldoende quorum conform de statuten artikel 19 de
vergadering kan worden gesloten en een nieuwe vergadering kan worden
geopend. De notulen worden met inachtneming van het vorenstaande
goedgekeurd en vastgesteld.
4. Algemeen Jaarverslag 2018 (zie website)
De voorzitter geeft een toelichting op het jaarverslag. Wat is er dit jaar gebeurd?
4a. Overleg met de gemeente
Onderwerpen, onder andere: wegen/snelheid 30/50 km/uur, ganzen, bermen,
onderhoud, botenhelling (borden pas op), Smiley. De voorzitter deelt mee dat
het dorpsplatform Broek op Langedijk is gestopt en geen aanspreekpunt meer is.
Sinds de komst van het nieuwe college heeft het bestuur tweemaal overleg
gehad met wethouder Langedijk. En zijn er intussen positieve stappen gezet.
Wethouder Langedijk deelt mee dat tijdens de overleggen is besproken dat BGO
haar prioriteiten zou aangeven. Deze prioriteiten zijn: de 30/50 km/uur
discussie, het groenonderhoud en de geluidsoverlast N242. De wethouder meldt
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dat het ambtelijk apparaat momenteel een voorstel voorbereidt ten aanzien van
het verzoek vanuit BGO om voor het gebied 50 km/uur te laten gelden. Dit vergt
onderzoek. De wethouder heeft BGO een overzicht van het groenonderhoud
verstrekt, zodat er zicht is op wanneer en waar welk onderhoud gaat
plaatsvinden. Tot slot heeft de wethouder BGO geïnformeerd over de
verantwoordelijke persoon bij de provincie, in verband met de geluidsbelasting
N242.
Vanuit de aanwezigen worden ten aanzien van de discussie 30/50 km/uur een
aantal vragen gesteld en opmerkingen gemaakt die vorig jaar tijdens de ALV ook
aan de orde zijn geweest.
Wethouder Langedijk legt uit dat de politie geen mogelijkheid heeft om te
handhaven omdat het wegprofiel niet aan de 30 km/uur eisen voldoet. Inrichten
naar 30 km/uur is heel lastig en vergt een grote investering. Deze discussie
speelt ook in andere gemeentes. De wethouder geeft aan dat bij de planning van
het groot onderhoud gekeken kan worden naar de wensen vanuit de wijk. En of
daar dan ook budget voor is. De wethouder stelt voor om over praktische zaken
voor wat betreft de wegen contact op te nemen met de heer M. Koning van de
gemeente.
De voorzitter merkt op dat handhaving het belangrijkste punt is. Eerder is
gebleken dat er geen geld is voor een 30 km/uur inrichting. Op 50 km/uur kan
wel worden gehandhaafd.
Opmerking vanuit de aanwezigen: kunnen wij hier niet zelf bepalen welke
snelheid wij willen? En vervolgens een bureau in de arm te nemen om zaken uit
te zoeken. Want dit is hopeloos: deze discussie duurt al jaren.
De voorzitter stelt voor om eerst het voorstel van de gemeente af te wachten.
Ten aanzien van de ganzen wordt geadviseerd om niet te voeren. De gemeente
kan hier niets aan doen omdat het een beschermde diersoort is. De
rivierkreeften zijn onder de aandacht van de gemeente. Met betrekking tot het
wandelpad wordt gestart met proefvlakken met diverse ondergronden. Voor wat
betreft het wegenonderhoud worden dit jaar ter hand genomen: Karper (van
brug tot drempel), Wulp (1e zijweg rechts tot einde), Waterral (hele weg), Reiger
(Lepelaar tot brug voorbij Smient), Meeuw (hele weg). De heer Wouda tracht op
dit moment in contact te komen met de verantwoordelijke persoon bij de
provincie als het gaat om de geluidsoverlast N242.
4b. Overleg met HHNK
Onderwerpen: het maaien van waterplanten en overhangend groen.
De heer Dekker geeft aan dat de gemeente aandacht heeft voor het
overhangend groen van de openbare eilanden/oevers (reuzenberenklauw). Drie
meter boven de waterlijn is de norm, zie voor de uitgangspunten de website van
de gemeente. Niet zelf oppakken, maar melden bij het klantcontactcentrum. Dit
geldt ook voor de berenklauw. BGO heeft als contactpersoon bij de gemeente
voor groenonderhoud de heer H. Engberts.
4c. Communicatie
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Er is gewerkt aan de website, de nieuwsbrieven en er is geflyerd: er zijn
momenteel ca. 318 BGO leden op ca. 600 huishoudens.
De heer Wouda vraagt of de aanwezigen de uitnodiging voor deze ALV hebben
gelezen in het Langedijker Nieuwsblad: vier aanwezigen blijken de advertentie te
hebben gelezen.
5. Financieel verslag 2018 (zie website)
De heer K.J. Schouten, penningmeester, geeft een toelichting. Voor 2019
verwacht het bestuur vergelijkbare getallen. De penningmeester meldt dat de
heer Eijtinger namens de kascommissie de stukken heeft gecontroleerd en geen
onrechtmatigheden heeft aangetroffen. Aan het bestuur wordt decharge
verleend. De kascommissie wordt bedankt voor haar inzet.
De leden gaan akkoord met de contributie voor 2019 van € 10 per jaar.
De heer De Vente merkt op dat het saldo maar blijft oplopen, maar dat er nog
nooit expertise is ingehuurd.
De heer Dekker geeft aan dat het bestuur de mogelijkheid overweegt om
komend jaar een eigen onderzoek op te laten starten naar de geluidseffecten
N242 voor de wijk. Dit indien blijkt dat de provincie en/of gemeente daar
onvoldoende helderheid over kunnen bieden.
6. Benoeming leden kascommissie 2019
Voor het jaar 2019 wordt de heer Eijtinger herkozen als kascommissielid. De
heer K. Poortman wordt benoemd als nieuw lid.
7. BGO: hoe nu verder?
De heer Dekker deelt mee dat het bestuur graag een groter draagvlak zou willen
hebben richting de overlegpartners als gemeente en HHNK. De uitgebreide
flyeractie heeft helaas een minimale respons opgeleverd. Wat zou de oorzaak
hiervan kunnen zijn? Nodigt de naam BGO niet uit? Andere meningen?
Opmerkingen vanuit de aanwezigen:
* Ik ben geen lid. Naar aanleiding van de nieuwsbrief heb ik per e-mail een
aantal vragen gesteld. Maar ik heb geen enkele reactie ontvangen. Dat is niet
bepaald wervend. Mijn indruk is ook dat er wel veel overleg plaatsvindt, maar
wat wordt er bereikt?
De voorzitter geeft toe dat de reacties op e-mails soms te lang duurt. Vanwege
het afscheid van secretaris E. Barsingerhorn gaat het bestuur zich straks
verdiepen in een andere aanpak. Tot nu toe heeft BGO veel kleine successen
geboekt - dat is beter dan niets -, waaronder: het verbreden van het wandelpad,
onderhoud/maaien, HHNK baggeren, het ophalen van vuilnis, AED, etc.
* Ik wil de suggestie doen om ”Rijk der 1000 Eilanden” in de naam op te nemen.
Dat spreekt de bewoners meer aan. Wetende dat dit gebied de komende jaren
misschien gaat aansluiten bij de plannen van het museum.
* Misschien kunnen buren die nog geen BGO lid zijn worden aangesproken? Maar
wellicht is dit in strijd met de privacy wetgeving.
* Ik ben blij dat BGO onze belangen behartigt.
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Bestuursverkiezing
De heer Dekker deelt mee dat de heren Barsingerhorn en Wouda aftredend zijn
als bestuurslid en niet herkiesbaar zijn. Gelukkig hebben mevrouw J. Brouwer en
de heer H. Bommer zich aangemeld, die vandaag als nieuwe bestuursleden
worden voorgedragen. Ook de heer Van Dam heeft zich aangemeld, maar die is
op het moment ziek. Met het aantal van vijf, mogelijk zes, bestuursleden
beschikt het bestuur weer over voldoende menskracht om taken te herverdelen
en activiteiten verder uit te bouwen. Tenslotte zou er mogelijk sprake kunnen
zijn van wijkactiviteiten onder supervisie van BGO inzake onderhoud van
bermen/verkeer.
De voorzitter bedankt de heer Wouda voor zijn jarenlange inzet voor BGO. De
heer Wouda onderhoudt voorlopig nog wel de website. Ook de heer
Barsingerhorn, vandaag niet aanwezig, wordt bedankt voor zijn werkzaamheden.
Mevrouw J. Brouwer en de heer H. Bommer stellen zich zelf kort voor. Zij worden
onder applaus benoemd als nieuwe bestuursleden van BGO.
8. Rondvraag en sluiting
* Wethouder Langedijk meldt dat hij nog niets kan vertellen over de stand van
zaken als het gaat om de aanleg van glasvezelkabels in het gebied.
* Een verzoek vanuit de aanwezigen: wilt u de doos met oude kranten
dichttapen, als u weet dat het hard gaat waaien?
* Tot slot wordt als actiepunt voor BGO opgenomen het verdwijnen van de vier
brievenbussen in het gebied.
De voorzitter sluit de algemene ledenvergadering.
Na de pauze volgen er korte presentaties door politieke partijen
De heer N. Oud geeft een toelichting op de komende Waterschapsverkiezingen.
De heer R. Wagenaar (VVD), de heer W. Balder (CDA), mevrouw A. Kloosterboer
(Kleurrijk Langedijk), de heer W. Nugteren (ChristenUnie) en de heer K. Zwart
(GroenLinks) geven ieder een korte presentatie.
Naar aanleiding van een vraag vanuit de aanwezigen wordt vanuit de politiek
geadviseerd om bij klachten, in dit geval over loslopende honden, contact op te
nemen met het klantcontactcentrum: 0226 334433. Klachten helpen om beleid
te maken! De heer Schram tot slot doet een oproep aan de politiek om het op 11
mei a.s. geplande festival “Powervalley” niet te laten plaatsvinden. De heer
Zwart zegt toe bezwaar in te gaan dienen als voor dit festival een
evenementenvergunning wordt verleend.
De voorzitter bedankt de politieke partijen voor hun inbreng.
Actiepunten BGO: * aanleg van glasvezelkabels * duurzaamheid en het
opwekken van energie * het verdwijnen van de vier brievenbussen.
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