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BGO Nieuws 
16 augustus 2012 

 
 
 

 
Bestuur: Van de Bestuurstafel 

 
De bestuursaandacht heeft zich in eerste instantie gericht op de opzet voor de verkiezing van een 
nieuw bestuur op de Algemene Ledenvergadering van 10 oktober. Wij hopen op een grote opkomst. 
Op pagina 5 van deze BGO-NIEUWS vindt u het FORMULIER VOOR KANDIDAATSTELLING. De sluitings-
datum om u aan te melden is vastgesteld op 20 september 2012. Graag wijzen wij u erop dat alle 
posities openstaan voor kandidaatstelling! 
 
Daarnaast heeft het bestuur activiteiten ontwikkeld om als BGO aandacht te kunnen geven aan actue-
le onderwerpen. Hiertoe zijn nu georganiseerd: 
 

1. Commissie Waterbeheer 
2. Commissie Verkeer 
3. Commissie Financiën 
 

Er komen voor de BGO een aantal belangrijke data aan. De activiteiten 
van de eerste twee commissies zijn hierop gericht en hun verslag vindt u 
verder in deze nieuwsbrief. Wel is duidelijk dat er nog meer moet gebeu-
ren. Daarom zoeken wij ondersteuning, op dit moment met name op het 
kennisgebied van ecologie (bermenbeheer en onderhoud) en milieu (o.a 
plastic afval en hondenpoep). U mag verwachten dat wij ook voor ande-
re onderwerpen een beroep zullen doen op expertise van leden; indien u 
zich reeds nu wilt melden dan ontvangen wij graag uw aanmelding bij 
het secretariaat.  
 

In verband met de groeiende irritatie en zorg  zijn er on-
derwerpen  waarover wij  in gesprek willen met de Ge-
meente Langedijk.  Hiertoe is een brief geschreven naar 
Wethouder Mw. E.M. Overzier (met afschrift voor “verkeer” 
aan wethouder dhr. F. Westerkamp). Dit betreft o.a. ver-

loedering door de proef plastic afval, overlast door de N23, wegenonderhoud, 30 km zone, bermen, 
putpalen en overdracht stedelijk water naar HHNK. We rekenen op een gesprek hierover op korte 
termijn.  
 
We horen ook graag van u of er nog zaken zijn blijven liggen waar u (wellicht al eerder) een antwoord 
op had willen hebben. Ook is het voor ons van belang om te weten waar volgens u de BGO zijn aan-
dacht op moet richten in de toekomst. Wij willen daarvoor actief met u de dialoog aangaan. Wij willen 
hierbij ook uw aandacht vestigen op het juiste tijdstip voor het ophangen van plastic afval ( vrijdag 
vroeg in de ochtend in de week dat de groene bak op woensdag is geleegd), het uitlaten van hon-
den en de overlast van hondenpoep. 
 
Over de situatie rond de beveiliging van de wijk is met Securitas 
inmiddels een nieuw  gesprek gevoerd waarin aangepaste voorstel-
len zijn neergelegd. Achtergrond informatie vindt u op pagina 3 en 4 
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Waterbeheer    
 
Er spelen momenteel drie zeer actuele onderwerpen, te weten: 

1. het onderhoud van aanliggend gemeentelijk water door particulieren,  
2. de doorvaarbaarheid van het gemeentelijk water in Langedijk, en 
3. Waterplan Harenkarspel Langedijk en de dreigende ‘’vergiethoornisering’’ van ons gebied.  

Op deze drie onderwerpen zullen wij hieronder ingaan.  
 
Ad 1 
In de legger wordt omschreven hoe en door wie het onderhoud van wateren en oevers dient te geschieden. Er 
staat o.a. in dat particulieren zoals leden van de BGO kunnen worden verplicht water te onderhouden dat ei-
gendom van de gemeente is. De BGO is van mening dat deze onredelijke eis dient te worden ingetrokken. Ca. 
30 leden van de BGO hebben op ons advies bezwaar tegen de nieuwe legger aangetekend. Op 4 juni jl. hebben 

wij met de gemeente, het HHNK en Stichting Langedijk Waterrijk over dit punt 
gesproken.  Zowel gemeente als HHNK gaven aan het onredelijke van de be-
staande onderhoudsverplichting in te zien en die per eind 2012, gelijk met de de 
overdracht van het onderhoud van stedelijk water aan het HHNK te willen laten 
vervallen. De tekst in de nieuwe legger, die op 19 september door het HHNK zal 
worden bekrachtigd, laat echter alle ruimte om daar toch van af te zien, en daar-
om moeten wij ons tegen de aanname van nieuwe legger verzetten. Er staat nog 

niets op papier, en als het tegenzit staan we straks met lege handen. Daarom is het van belang dat zoveel mo-
gelijk indieners van bezwaren op de vergaderingen van 12 (commissie)en 19 (bestuur) september as. in het 
gebouw van het HHNK te Heerhugowaard aanwezig zijn en daar tijd om in te spreken vragen. De BGO zal daar 
zelf natuurlijk ook spreken. Wij zullen de belanghebbenden, de indieners van bezwaren, daarover apart infor-
meren. Zet alvast de avonden van 12 en 19 september in de agenda!  
 
Ad 2 
Voor een goede doorvaarbaarheid is het belangrijk dat de waterwegen op diepte 
blijven (baggeren) en niet verstopt raken met waterplanten (maaien). De doorvaar-
baarheid van het gemeentelijk water is en blijft de verantwoordelijkheid van de ge-
meente. De gemeente moet erop toezien dat het HHNK straks op dit punt goed pres-
teert, en dat gaat dus (ook) om geld. Op dit moment zijn wij niet tevreden met de 
toestand van de doorgaande waterwegen, en aangezien er formeel pas een nieuw 
baggerplan komt vanaf 2015 zullen wij de gemeente moeten overtuigen dat eerder 
ingrijpen dringend noodzakelijk is. Het is van groot belang dat wij als BGO de vinger aan de pols houden, en 
daarom is dit één van de belangrijke punten waarover het bestuur binnenkort met de gemeente om de tafel 
gaat zitten. 
 
Ad 3 
Het HHNK en de gemeentes Harenkarspel en Langedijk hebben een gezamenlijk waterplan opgesteld, met als 
doel de samenwerking in het waterbeheer te verbeteren. Een mooi stuk werk, 140 pagina’s dik, veelal tech-
nisch van aard. Niets mis mee, behalve…….. het laat ruimte voor verdere popularisering van onze wijk. Wij 
hebben begin 2012 onze zienswijze hierop aan de gemeente ter hand gesteld. Onze kritiek was vooral dat het 

Waterplan rept van ‘’het vaststellen van zwemwaterprofielen en het 
treffen van waterkwaliteitsverbeterende maatregelen’’ en ‘’Verder 
bestaat de wens het aantal te-water-laat-plaatsen voor boten uit te 
breiden (dit is nu nog vrij beperkt) en de vaarroute naar Oosterdel te 
versterken‘’. Deze teksten, gekoppeld aan de behoefte de toeristische 
functie van Langedijk te versterken (zie Structuurvisie Langedijk 2010-

2030) en een recent gemeentelijk studiebezoek aan Giethoorn, laten ruimte voor of nodigen zelfs uit tot een 
versterkte toeristische functie van het Rijk der 1000 Eilanden. Op een Forumbijeenkomst op 12 juni heeft 
voorzitter Arie Bezemer ingesproken en onze zorg hierover toegelicht, maar helaas heeft men onze standpun-
ten niet ontvankelijk verklaard. Op 18 september besluit de raad over het aannemen van het Waterplan. Vóór 
die tijd zullen wij de plaatselijk politiek nogmaals wijzen op onze zorgen.   
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Verkeer - N23 Westfrisiaweg 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
De BGO en 88 bewoners van het Oosterdelgebied hebben vorig jaar een zienswijze ingediend met betrekking 
tot het ontwerp Inpassingsplan Westfrisiaweg en concept Landschapsplan N23 Westfrisiaweg. Inmiddels heeft  
de provincie gereageerd op de ingediende zienswijzen. De provincie verschuilt zich achter het akoestisch on-
derzoek dat door de gemeente Heerhugowaard is uitgevoerd ten behoeve 
van het bestemmingsplan De Vork.  
 
De gemeenten Heerhugowaard en Langedijk staan op het standpunt dat dit 
in het verleden uitgevoerde akoestisch onderzoek niet afdoende is om  de 
geluidseffecten van de aansluiting van de N23 op de N242 in kaart te bren-
gen (Kamerlingh Onnesweg). Dit standpunt hebben wij ook naar voren ge-
bracht tijdens een hoorzitting van de commissie Wonen en Mobiliteit uit 
Provinciale Staten op 5 juli 2012.  
 
Provinciale Staten hebben het Inpassingsplan Westfrisiaweg en Landschapsplan N23 Westfrisiaweg  definitief 
vastgesteld zonder tegemoet te komen aan onze bezwaren met betrekking tot het akoestisch onderzoek. Dit 
betekent dat wij genoodzaakt zijn beroep in te stellen tegen de vaststelling van het Inpassingsplan  Westfrisia-
weg bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een voorstel hiertoe zal zo spoedig mogelijk 
aan de 88 indieners van de zienswijzen worden voorgelegd. 

N.B. De ter visie legging door de provincie zal naar verwachting begin september gebeuren. Dan gaat de ter-
mijn van 6 weken lopen waarin gereageerd kan worden. 

 

 

Beveiliging - Securitas 
 
Momenteel zijn er nog ca. 85 BGOleden/deelnemers. Wij hebben Securitas gevraagd een nieuw voorstel uit te 
werken dat aansluit bij de mogelijkheden en behoeftes van vandaag, en waarin de BGO leden duidelijk hun 
voordeel herkennen.  Zowel qua veiligheid als financieel. Het nieuwe voorstel wordt nu uitgebreid bestudeerd 
en besproken. Wij hopen in de volgende BGO-NIEUWS met een concreet voorstel te komen. 
 

Ideaal is een situatie waarbij er in huis 
een alarminstallatie is, en er buiten een 
autootje rondrijdt dat snel ter plekke kan 
zijn. Securitas kan dat. Er rijden 17 auto’s 
door de regio Noord-Holland-Noord, 
daardoor hebben zij een aanrijtijd van 
max. 12 minuten. Als er een alarm bin-
nenkomt op de meldkamer gaat er een 
signaal naar de dichtstbijzijnde mobiele 

unit. Dus niet naar de buren of wie er ook op de bellijst staat.  
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Het Rijk der 1000 Eilanden is veruit het veiligste deel van Langedijk. Hier worden de minste woninginbraken 
gepleegd, terwijl er redenen genoeg zijn om te veronderstellen dat dat juist niet het geval zou zijn. Hierboven 
een kaartje waarop iedere woninginbraak in Langedijk en een deel van Heerhugowaard met een stip op de 
kaart is weergegeven. Deze kaart is beschikbaar gesteld door de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handha-
ving van de gemeente Langedijk. Terwijl het aantal inbraken in Langedijk in de loop der jaren stijgt, blijft onze 
wijk hiervan verschoond. Wij zijn er van overtuigd dat de surveillance van Securitas hier een belangrijke rol in 
speelt.   
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FORMULIER VOOR KANDIDAATSTELLING ALS BESTUURSLID VAN DE BELANGEN-

VERENIGING GROOT-OOSTERDEL. 

 

Sluitingsdatum donderdag 20 september 2012 

(dus uiterlijk 20 september inleveren) 

 

Ondergetekende verklaart hierbij lid te zijn van de BGO en stelt zich verkiesbaar ten behoeve 

van de bestuursverkiezing op 10 oktober 2012. 

 

Conform de statuten van de vereniging, artikel 8 bestaat een bestuur uit ten minste 3 en maximaal 

zeven personen; overeenkomstig artikel 10 worden de voorzitter en zijn plaatsvervanger door de al-

gemene vergadering in functie gekozen. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een pen-

ningmeester aan. De functies van voorzitter en secretaris mogen niet door één persoon worden ver-

vuld. 

 

Naar aanleiding van artikel 10 verzoeken wij u hieronder ook aan te kruisen of u, naast bestuurslid, 

tevens verkiesbaar bent als voorzitter of als plaatsvervangend voorzitter. 

Voor een goede samenstelling van het bestuur is het belangrijk om te weten of u ook bereid bent de 

functie te aanvaarden van secretaris of penningmeester. Daarom wordt u verzocht dit eveneens door 

aankruisen te vermelden. Een eventuele benoeming in zo’n positie is een interne bestuursaangelegen-

heid en wordt dus niet door stemming op de ALV beslist. 

Het huidige bestuur adviseert een klein, slagvaardig bestuur met ondersteunende commissies. 

 

Hij/zij verklaart (invullen door aankruisen; minimaal alleen 1
e
 vakje): 

 

 Verkiesbaar te zijn als bestuurslid 

 Tevens verkiesbaar te zijn als voorzitter 

 Tevens verkiesbaar te zijn als plaatsvervangend voorzitter 

 Tevens beschikbaar te zijn als penningmeester 

 Tevens beschikbaar te zijn als secretaris 
 

De ondergetekende: 

Naam:............................................................ 

 

Adres:............................................................ 

 

Woonplaats:.................................................. 

 

Ter informatie: 

 Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de huidige bestuursleden Andries Ver-
burgt (vz),  Gijs Schram (secr) of Wouter van Santen (plvv vz / penn.). 

 Onderlinge kennismakingbijeenkomst voor kandidaten is gepland op donderdagavond  27 
september. 

 Formulier terugmailen naar secretariaat.bgo@gmail.com of afgeven bij de voorzitter (A. Ver-
burgt, Waterral 18) of secretaris (L.G. Schram, Grutto 4) 

 Uw aanmelding wordt bevestigd. 
 

mailto:secretariaat.bgo@gmail.com

