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Van de bestuurstafel. 
 
Het jaar 2013 is bijna voorbij. Het is voor de BGO een druk jaar  
geweest met het opstarten van o.a. inventarisatie van de bagger 

problematiek, overleg met gemeente Langedijk, overleg met HHNK 
en inspreken bij HHNK, procedure bij de Raad van Staten, overleg 

met politieke fracties in de gemeente raad Langedijk, overleg met 
stichting Veldzorg, overleg met de politie in Heerhugowaard. 

 
Het is jammer dat bestuurslid Klaas Strijbis besloten heeft om met 

onmiddellijke ingang te bedanken als bestuurslid BGO. Hij heeft zeer 
energiek o.a. de bagger problematiek aangepakt.  

Klaas nogmaals bedankt!!!! 
 

Gezien het grote belang en de actualiteit van de baggerproblematiek 

neemt Ronald van Schoorl deze portefeuille over samen met bagger-
commissielid Pieter de Vries. 

 
Als bestuur hechten we er grote waarde aan om te weten wat de  

leden verwachten van de BGO. De oproep om de toegezonden  
enquête in te vullen is door ongeveer 25% van de leden  

beantwoord. 
De Algemene Ledenvergadering is vastgesteld op 27 maart 2014 in 

het Museum BroekerVeiling. Alleen leden die de contributie hebben 
betaald hebben stemrecht. Daarom het verzoek om dit tijdig te 

doen. 
 

Het bestuur BGO wenst u allen prettige feestdagen en een goede 
jaarwisseling. 
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Jaarvergadering 2014 

 

Hierbij bent u van harte uitgenodigd voor de komende Algemene Leden Vergade-
ring(ALV) van 27 maart 2014 in het Museum BroekerVeiling. 

Inloop met koffie vanaf 19.30 uur, de vergadering start om 20.00 uur. 
 

Conform het vastgestelde rooster van aftreden zijn Ronald van Schoorl (vice-
voorzitter) en Peter Wouda (secretaris) aftredend.  

Jan de Vente (penningmeester) en Andries Verburgt (voorzitter) 
overwegen nog hun positie. In de definitieve uitnodiging voor 

de ALV zal dit worden toegelicht. 
 

Noteer alvast deze vergadering in uw agenda! 
 

Enquête 
 

BGO heeft recent een enquête gehouden onder de leden. 
 
1) Moet de vereniging BGO zeer nauwe banden aan gaan met Waterrijk Langedijk?  
2) Moet de vereni.9jng BGO zich sterk maken in samenwerking met Veldzorg?  
3) Moet de vereniging BGO zich inzetten op het vaartoezicht beter gehandhaafd te krijgen?  
4) Moet de vereniging BGO zich neerleggen bij het huidige groen (bermen en oevers) beleid.  
5) B&W is van mening dat van verloedering geen sprake is, bent u het daarmee eens? 
6) Moet de vereniging zich sterk maken onder haar leden voor het tegen betaling door particulieren onderhouden van de ge-
meenschappelijke bermen?  
7) Moet de vereniging zich neerleggen bij het gedogen van wrakken (bootkarkassen) in ons woon/vaargebied.  
8) Moet de vereniging zich inzetten voor het terug dringen van ganzen in de wijk?  
9)Bent u als perceel eigenaar met een kop eind (bezit gemeente) geïnteresseerd deze grond te verwerven tegen een redelijke 
prijs?  

 
Er hebben 106 leden gereageerd en de uitslag is als volgt: 

 
Vraag  ja nee ? nvt 

1  89 15 2 

2  87 18 1 
3  93 11 2 

4  33 65 8 
5  37 66 3 

6  18 77 10 1 
7  5 99 2  

8  71 28 6 1 
9  10 35  61 

 
Er zijn individuele commentaren binnengekomen die uiteraard meegenomen worden 

in de discussie. 
 

Inning bijdrage  lidmaatschap 
 

In de maand maart 2014 wordt er weer de jaarlijkse contributie geïnd. Diegene die 
geen toestemming heeft gegeven voor automatische incasso wordt dringend verzocht 

de bijdrage voor de ALV over te maken. Volgens de 
statuten mag een lid dat de contributie niet heeft vol-

daan niet stemmen! 
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BGO voert gesprekken met de politiek 
 
Het bestuur heeft de afgelopen dagen gesprekken gehad met de fractievoorzitters 

van CDA, CU, Dorpsbelang, HvL/D66, Kleurrijk Langedijk en PvdA, maar ook met de 
Politie.  

Hierbij hebben we de volgende onderwerpen besproken en zijn we gaan inventarise-
ren wat de mening is m.b.t. de volgende items: 
 
 Belangenbehartiging van de leden 
 Oosterdel als buitengebied, dit heeft gevolgen voor onderhoud etc, naar onze mening is er sprake van verloedering. 
 Toezicht op water en wegen. Denk aan het aangenomen vaarbeleid. drugsgebruik, sociale veiligheid 
 Interactief werken op maat. Verder wordt er doorverwezen naar de Dorpsplatforms. 
 Snelheid 30 of 50 km , Bij 50 km rood/zwart. Nu geen handhaving mogelijk 
 Kopeinden, boothellingen, bestemmingsplan 
 Baggeren iom HHNK en gemeente 
 Water natuur en recreatie beheer. 

 

Er zijn interessante dialogen ontstaan over hoe de gemeente denkt over het Ooster-
del gebied. We hopen dat de partijen zich bij de verkiezingen van volgend jaar zullen 

profileren als meedenker met de belangen van de BGO. 
 

Voortgang baggerproblematiek 
 
Er is in de afgelopen maanden onderzoek gedaan door AGEL naar de kwaliteit en de 

hoeveelheid van de bagger in ons gebied. Er blijkt ongeveer 63000 m3 bagger te 

moeten worden afgevoerd uit ons gebied. Hiervan is de overgro-
te meerderheid gelukkig niet verontreinigd en kan dus voor her-

gebruik aangemerkt worden. BGO heeft inmiddels overleg gehad 
met St.Veldzorg over het leveren en opslaan van bagger uit het 

woongebied in het natuurgebied. Veldzorg heeft een intentie ver-
klaring afgegeven om mee te werken aan een mogelijk tijdelijke 

opslag van de bagger in het Oosterdel gebied. HHNK is er niet op 
tegen om de bagger binnen ons gebied te houden. Een en ander 

is natuurlijk wel afhankelijk van het kostenplaatje. HHNK gaat er 
van uit dat de bagger afgevoerd moet worden naar opslagplaats 

“De Druppels” nabij Geestmerambacht. Mocht opslag in de buurt 
goedkoper uitvallen dan zullen zij meedenken over het alterna-

tief. Tevens denkt BGO dat “onze” bagger ook prima geschikt is voor het ophogen van 
de bermen in de wijk (die al behoorlijk verzakt zijn) of voor een afdeklaag op de te 

verbreden dijk langs de N242. Mogelijkheden genoeg om over na te denken. Wordt 

vervolgd. 
 

Het bestuur van Belangenvereniging Groot Oosterdel wenst u hele 
fijne feestdagen en een voorspoedig Nieuwjaar. 

Wij zien u graag op de ALV van 27-3-14 
 


