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INLEIDING
Geachte leden.
In deze aflevering informeren wij u over de stand van zaken van het baggeren, en over
het werken in het Dorpsplatform. Maar eerst aandacht voor het tweetal oproepen in de vorige Update.
De respons op de bezoeken aan huis van Securitas is teleurstellend laag. De urgentie van surveillance in onze
wijk wordt (ten onrechte!) door te weinigen gevoeld. Voor het eind van het jaar zal Securitas laten weten of
zij de surveillance zullen continueren.
De respons op het verzoek een zienswijze in te dienen op de N23 was groot. 88 inzendingen. Initiatiefnemers
Arie de Graaf en Edgar van der Heijden zullen u via ons op de hoogte houden.
De laatste weken zijn 18 nieuwe leden ingeschreven, wat het totaal brengt op 390. Daarvan wonen 380 in het
Oosterdelgebied. In dit/ons gebied zijn 577woningen, dus nog 197 leden te gaan.
Tot slot van deze inleiding nog een paar woorden over het wandelpad. De BGO is verheugd dat het jarenlang
ijveren door velen, nu eindelijk is gehonoreerd. Het wandelpad is breed genoeg en zal de veiligheid van de
voetgangers zeker ten goede komen.
De redactiecommissie

MAAIEN EN BAGGEREN IN HET OOSTERDELGEBIED
Historie
Ooit is besloten de percelen in het Oosterdelgebied te verkopen met inbegrip van de sloten die de scheiding vormen
tussen de betreffende (schier)eilanden, de zgn. ‘’perceelsloten’’. Daardoor kwam het onderhoud van water en oevers bij
de bewoners te liggen. Dit met uitzondering van de waterwegen die als ‘’doorgaande waterwegen’’ worden beschouwd;
die worden door de gemeente onderhouden. In de loop der jaren is het onderhoud van de particuliere sloten door
allerlei bedrijfjes uitgevoerd, zoals Klein Texas, Veldman, Krinkels en de laatste jaren vooral Richard Bruin. Geschiedt het
maaien jaarlijks, gebaggerd is er de afgelopen decennia nauwelijks. De laatste keer was rond het jaar 2000, en dan nog
zeer selectief, alleen op plaatsen waar het echt nodig was, in de doorgaande waterwegen. Incidenteel hebben bewoners
hun eigen sloot gebaggerd.
Actuele situatie
Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) controleert (schouwt) jaarlijks of de waterwegen, dus zowel
die van de gemeente als van onze leden, voldoen aan de voorwaarden. Deze voorwaarden staan beschreven in de zgn.
‘’legger’’. Het HHNK heeft begin 2011 een nieuwe legger ter inzage gelegd. Hierover zijn de leden van de BGO op 14 april
jl. tijdens de jaarvergadering geïnformeerd. Door velen in de provincie is gereageerd met vragen en bezwaren. Op 25
oktober jl. heeft het HHNK aan alle respondenten bericht dat de reacties in een nieuw ontwerp zullen worden verwerkt,
en dat dit begin volgend jaar opnieuw ter inzage zal liggen. Deze nieuwe legger zal niet eerder dan in 2013 in werking
treden. De BGO blijft erop toezien dat de verplichtingen van de eigenaren (onze leden dus) niet ongemerkt worden
verzwaard, en heeft hierover contact met het HHNK.
De gemeente is in overleg met het HHNK over de overdracht van het onderhoud van de gemeentelijke waterwegen aan
het HHNK. Als dat eenmaal is gerealiseerd zal het HHNK dus (tegen vergoeding) het onderhoud van het gemeentelijke
water in onze polder voor haar rekening nemen. Het bestaande baggerplan, dat loopt t/m 2014, wordt uitgevoerd, wat
inhoudt dat in ons gebied tot 2015 niet gebaggerd zal worden. De Stichting Langedijk Waterrijk (LW), die zich primair
bezighoudt met de doorvaarbaarheid van de doorgaande waterwegen in heel Langedijk, heeft hiertegen verzet
aangetekend en gaat samen met het HHNK de aangegeven knelpunten peilen.

Toekomst
Vooropgesteld: als uw perceelslootje wegens ondiepte stinkt, of als u er met uw boot niet meer uit komt, dan is het aan
u te gaan baggeren. Vaak is dat samen met enkele buren financieel goed te doen, zeker als u de bagger op eigen grond
kunt opslaan. Wij zullen binnenkort een handleiding opstellen hoe u het baggeren van uw perceelsloot het beste kunt
organiseren. Het HHNK zal u overigens de komende jaren niet lastig vallen over de diepte van uw perceelsloot. Als het
HHNK ons gebied gaat baggeren, en dat is dus op zijn vroegst in 2015, dan zullen zij de eigenaren van de perceelsloten
aanbieden tegelijkertijd hun slootje mee te nemen. Vanwege de kostbare afvoer van de bagger is dat voor iedereen de
gunstigste oplossing. Ons streven is onze leden de gunstigste condities te bieden.

BELANGENVERENIGING GROOT-OOSTERDEL EN INTERACTIEF WERKEN IN DORPSPLATFORMS
INLEIDING
Sinds 2003 hebben de inwoners van de gemeente Langedijk de mogelijkheid mee te praten over het gemeentelijke
beleid in hun dorp of buurt. Dat gebeurt in de zgn. ‘’Dorpsplatforms’’ waarin bewoners op eigen titel de gemeente
kunnen adviseren over prioriteiten, budgetten en dorps- en buurtplannen. Door de gemeente is het kader vastgesteld
waarbinnen de Dorpsplatforms opereren. Kort samengevat beslaat dit kader ‘’leefbaarheid en veiligheid’’. Uitgebreide
informatie over kader en doelstellingen vind je op www.dgslangedijk.nl. Er zijn 4 Dorpsplatforms; het Rijk der 1000
Eilanden valt om praktische redenen in zijn geheel onder Broek op Langedijk. Gezien het belang van de onderwerpen die
binnen de Dorpsplatforms aan de orde (kunnen) komen heeft de BGO besloten een vertegenwoordiger naar
Dorpsplatform Broek op Langedijk/deel Zuid-Scharwoude af te vaardigen.
STUKJE HISTORIE
In 2007 is een convenant opgesteld dat ondertekend is door o.a. de gemeente, politie, woningbouwvereniging, sport- en
buurtverenigingen en individuele leden. In 2010 heeft de gemeenteraad gekozen voor een nieuwe, frisse aanpak van het
Dorpsgericht Samenwerken, dat vanaf dat moment Interactief Werken in Dorpsplatforms wordt genoemd. Met nadruk
wordt gekozen voor aandacht voor en overleg over leefbaarheid en veiligheid op het niveau van dorpen, wijken en
buurten. Het overleg is niet bedoeld voor individuele wensen, vragen of problemen; daarvoor is nog altijd het
Klantcontactcentrum van de gemeente.
WORDEN DE PLATFORMS NIET EEN SOORT DEELGEMEENTERAAD?
Dat is zeker niet het geval. De gemeenteraad is het hoogste orgaan in de gemeente. Besluiten worden voorbereid door
de ambtenaren en ingediend door het college van B&W, maar de raad stelt ze uiteindelijk vast. De platforms zijn een
klankbord voor de gemeente. Stel je bijv. voor dat de raad een budget voor het groenonderhoud in de gemeente heeft
goedgekeurd. Daarmee is niet vastgelegd wat er precies gaat gebeuren. Wordt een gezichtsbepalende boom wel of niet
geruimd? Is er gevaar voor vallende takken of staat de boom te dicht bij een school? Juist die dingen waar de
buurtbewoners zelf een oordeel over (kunnen) hebben zijn nog niet ingevuld. Vroeger werd daar niet lang over
nagedacht; de gemeente deed wat haar op dat moment het beste leek. En de burger reageerde achteraf, vaak zonder
resultaat, wat weer tot frustratie leidde en ongewenste situaties in stand hield. De platforms stellen hun eigen agenda’s
op. Dus wat zij aan de orde willen stellen, nog steeds binnen de geschetste ruime kaders, wordt ook daadwerkelijk
behandeld. Als het voor een onderwerp zinvol is dat een bevoegde functionaris aanwezig is bij de bespreking, dan komt
die ook. Een wethouder, een politieman, hoofd openbare werken, zij komen graag.
COMMUNICATIE IS DUS BELANGRIJK
Het is dus belangrijk dat de leden van het platform weten wat er in de buurt speelt, en dat de bewoners van onze wijk de
weg naar het platform weten te vinden. Dat kan door aanwezig te zijn op een vergadering, of door je vraag of idee bij de
BGO te droppen. De vergaderingen zijn vrij toegankelijk voor iedere bewoner. Inspreken is mogelijk, dit moet van
tevoren worden aangevraagd. Agenda’s en verslagen van vergaderingen vind je ook op www.dgslangedijk.nl. De
eerstvolgende vergadering is op donderdag 15 december om 20.00 uur in ‘t Trefpunt (Gereformeerde Kerk) te Broek op
Langedijk. Je kunt je vraag of idee ook sturen naar onze vertegenwoordiger bij het Interactief Werken in Dorpsplatforms,
Bart Muurling ( bart.muurling@ziggo.nl ) .

