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In aanvulling op de informatie in onze eerste BGO Update kunnen melden dat de trai-

Dirk van der Giessen,
1e secretaris

lerhelling aan de Oostelijk Randweg wordt opgeheven en de helling aan de Reiger zal
worden verbeterd. Zoals eerder gemeld heeft de Klankbordgroep afgeraden om boot-
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registratie in te voeren en de BGO-leden hebben op de laatste jaarvergadering even-

Klaas Langedijk,
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eens aangegeven hier geen heil in te zien. Wat betreft te snel varen dient gefocust te
worden op toezicht. Nu blijkt dat Kleurrijk Langedijk het initiatief wil nemen om sa-
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men met HvL, CDA, Groen Links en PvdA een amendement in te dienen om registratie met bootnummers toch in te voeren. De BGO heeft hiertegen inmiddels bezwaar
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gemaakt. Overigens heeft de Gemeente ons geïnformeerd dat het College van B&W
vooruitlopend op vaststelling van het vaarbeleid in september nu al groen licht heeft
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gegeven om extra toezicht op en om het water in te huren. Tot nu toe hebben we
daar weinig van gemerkt en daarom hebben wij de verantwoordelijke wethouder
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schriftelijke vragen gesteld wat de Gemeente nu van plan is te ondernemen tegen de
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weer toenemende overlast van snelvarende boten.
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BGO en als er iets aan beschadigd is draait de BGO op voor
de kosten. Vandalen hebben het helaas vooral voorzien op
het bord aan de Reiger en reparatie is een behoorlijke kostenpost voor onze vereniging. Als u getuige bent geweest
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van vandalisme vernemen wij dat graag van u, want dan
1
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1
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kunnen wij de herstelkosten mogelijk op de daders verhalen.
Voorts doen wij altijd aangifte bij de politie.
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en dat is tevens de oorzaak van andere woekerende waterplanten. De BGO heeft
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daarover bij Gemeente en Hoogheemraadschap aandacht gevraagd en inmiddels is
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de firma Veldman in opdracht van de Gemeente al bezig met slootonderhoud. Blijk-

De slijmerige groene bolletjes waar we in de vorige Update melding van maakten zijn
in het laboratorium van het Hoogheemraadschap onderzocht en deze bolletjes behoren tot een niet-toxische soort Blauwalg. Het levert dus geen gevaar op voor mens
en dier. Dit type Blauwwier komt steeds vaker voor in Nederland en bij snelle opwarming in het voorjaar kan die tot bloei komen. Het komt vooral voor in schoon water

baar maakt Veldman niet alle sloten schoon en daarom hebben wij over het beleid
ter zake schriftelijk vragen gesteld aan B&W. Omdat hierop geen antwoord kwam
hebben wij ons onlangs tot Wethouder van Beek gewend teneinde een reactie van de
Gemeente te bespoedigen.
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Geluidsoverlast N242/West-Frisaweg
Bij de presentatie door HHW en de Provincie over de aanpak van de N242 blijkt de
ongelijkvloerse kruising N242-West Tangent voorrang te krijgen. Daarbij werd gezegd dat de N242, na aansluiting van de West-Frisiaweg bij Bravilor, tussen de Kamerlingh Onnesweg en de toekomstige wijk Broekhorn grotendeels 4-baans wordt en
90% meer verkeer te verwerken krijgt. Uit studies blijkt voorts dat geluid een probleem gaat opleveren. De Kuifeend, Waterral, Aalscholver en Stern krijgen hier direct mee te maken en bij ongunstige wind zullen ook andere straten in onze wijk
hier hinder van kunnen ondervinden. De BGO heeft hierover inmiddels contact met
de Provincie. Je kan er immers niet vroeg genoeg bij zijn!

Voetpaden
Het Verkeersplan Voor Langedijk komt op zijn vroegst in september in de Gemeenteraad. Wel is in het afgelopen forum een amendement van Kleurrijk Langedijk en HvL
besproken en dat betreft een voet- en fietspad langs Lepelaar en Reiger. Het amendement van het CDA houdt in dat Lepelaar en Reiger met voorrang als 30-km weg
worden ingericht. Wethouder Nugteren heeft aangegeven dat in een 30-km weg
geen losliggend fietspad kan komen en daar zijn we wel blij om. Een vrijliggend
schelpenpad voor voetgangers kan wel en is dan in ieder geval iets. Maar nu is nog
niets besloten.

Wegonderhoud
Het wegdek van enkele straten, waaronder de Reiger, vertoont scheuren of
‘hobbels’. Ook ontstaan er bij veel bochten gevaarlijk diepe gaten direct naast het
asfalt. De BGO heeft de Gemeente gevraagd hier snel iets aan te doen. Toe nu is niet
gereageerd en ook op dit punt hebben we de aandacht van de wethouder gevraagd.

Groenonderhoud
De meeste bermen in het Duizend Eilandenrijk zijn vorige maand gemaaid, waarbij
het gras is weggezogen. In sommige straten werden de bermen echter gewoon geklepeld. We hebben de Gemeente schriftelijk gevraagd wat hun beleid op dit punt is.

Baggeren
Alle sloten zijn gepeild en bekend is hoeveel bagger aanwezig is. In 2010 zou kunnen worden gebaggerd en nu wordt onderzocht waar die bagger dan naar toe moet.
Volgens onbevestigde berichten zou men weer in de Noorderplas willen storten. Bij
het vorige baggerwerk, jaren geleden, is dat ook gebeurd en men zei destijds dat
het de laatste keer zou zijn. De plas zou anders te ondiep worden en watervegetatie
zou daarin een voedzame bodem kunnen vinden. De BGO is dus tegen storten in de
Noorderplas en we hebben het Bestuur van het Hoogheemraadschap Noord-Holland
Noord nu gevraagd om duidelijkheid te verschaffen over haar plannen wat betreft
tijdplan van de uitvoering en stortmogelijkheden.

