
 
 

Nieuwsbrief juni 2020 
 
BGO – Bewonersvereniging Rijk der Duizend Eilanden 
 
Van de voorzitter 
 
De Corona pandemie heeft uiteraard ook invloed op de activiteiten van de 
Bewonersvereniging.  
De Algemene Ledenvergadering van 19 maart is uitgesteld. Ook is een aantal 
bestuursvergaderingen en overleggen niet doorgegaan. 
 
Het bestuur is echter niet helemaal in de Corona-slaap gesukkeld. Vertegenwoordigers zijn 
digitaal aanwezig geweest tijdens een tweede bijeenkomst met de Gemeente over het 
vaarbeleid en de handhaving.  
Met een aantal plannen als vervolg op de uitkomsten van de enquête, zoals het bevorderen 
van de sociale activiteiten in onze wijk, kunnen we nu helaas nog niet starten. 
Op 15 mei heeft het bestuur voor het eerst met succes digitaal vergaderd via MS Teams. 
Wethouder Langedijk is uitgenodigd om op korte termijn te overleggen over de voortgang 
van een aantal belangrijke onderwerpen: de activiteiten genoemd op de volgende bladzijde. 
 
 
Algemene Ledenvergadering (ALV) – voorstel September 2020 
 
Als gevolg van Corona is het niet mogelijk om conform de statuten binnen de verplichte 
termijn van zes maanden na afloop van het kalenderjaar een fysieke Ledenvergadering te 
organiseren. Omdat het bestuur geen voorstander is van een online vergadering is, met een 
beroep op de bijzondere Corona omstandigheden, besloten om de bijeenkomst uit te stellen 
tot September 2020. De vergaderwijze is natuurlijk afhankelijk van de dan geldende 
Coronaregels. 
 
 
Samenstelling Bestuur – op agenda ALV 
 
Bestuurslid Joke Brouwer is kandidaat-voorzitter en fungeert inmiddels als aanspreekpunt.  
De huidige voorzitter, Andries Verburgt, blijft in functie tot de ALV. 
Jaap Steenhuis heeft zich gemeld voor het bestuur als kandidaat secretaris. De 
werkzaamheden van de huidige secretaris, Hans Bommer, zullen worden overnemen. 
De voorgestelde wisselingen in het bestuur zullen uiteraard op de agenda van de Algemene 
Ledenvergadering staan. 
 
 
 



 
Het bestuur bestaat uit de volgende personen: 
Andries Verburgt - voorzitter, in 2020 aftredend 
Kees Jan Schouten - vicevoorzitter, penningmeester 
Joke Brouwer  - lid, kandidaat-voorzitter 
Hans Bommer   - secretaris 
Peter Dekker  - lid 
Jaap Steenhuis - kandidaat secretaris 
 
 
Activiteiten Bewonersvereniging 
 
De vereniging heeft een aantal onderwerpen op de agenda staan. De voortgang van deze 
onderwerpen is te vinden in diverse voorgaande Nieuwsbrieven. Ook de uitkomsten van de 
vorig jaar gehouden bewoners enquête is belangrijke input voor de activiteitenlijst. 
 
Onderwerpen zijn: 
. onderhoud van de voetpaden langs de Reiger en de Lepelaar 
. verkeersveiligheid, met name het beperken van de snelheden 
. geluidsoverlast en fijnstof van de N242 
. groenbeheer zoals het bestrijden van de reuzenberenklauw en maaien    van de bermen 
. vaarbeleid, inclusief handhaving en overlast van de trailerhelling 
. contacten met de gemeente over alle bovenstaande onderwerpen 
 
 
Vaarbeleid – Handhaving 
 
De gemeente heeft in december en april twee bijeenkomsten in het kader van het nieuwe 
vaarbeleid gehouden. Vertegenwoordigers van de Gemeente, Museum de Broekerveiling, 
Veldzorg, Langedijk Waterrijk en de Bewonersvereniging waren aanwezig. 
Wij hebben, mede op basis van de uitkomsten van de enquete, duidelijk gemaakt dat 
handhaving op en rond het water veruit het belangrijkste onderwerp is. 
 
 

 

De afgelopen periode zijn de BOA’s 
en de politie regelmatig op het 
water te vinden. Er zijn inmiddels al 
veel waarschuwingen en boetes 
uitgedeeld.  
Het is ‘helaas’ onmogelijk om 
permanent toezicht te houden. Dit 
betekent dat er nog steeds 
regelmatig te snel en te roekeloos 
wordt gevaren. Ook tot laat in de 
avond/nacht. 
Het is uiteraard niet de bedoeling 
dat de bewoners zelf gaan 
handhaven. Ga in gesprek met 
betrokkenen. Bijvoorbeeld in het 
gesprek met de gemeente en de 
jongeren (zie hieronder), waarvoor 
ook een aantal bewoners is 
uitgenodigd.  



 
 
 
Op 8 juni gaan de burgemeester en wethouder Jongenelen in gesprek met jongeren, 
bewoners, gemeente en politie. Het doel is het bespreken van manieren om de overlast te 
beperken en strak te handhaven. Voor dit overleg is het BGO ook uitgenodigd. 
 
 
Veldzorg Oosterdel 
 
Het Bestuur heeft besloten om de Stichting Veldzorg Oosterdel te ondersteunen met een 
eenmalige bijdrage van 500 euro. Wij gaan nauwer samenwerken met Veldzorg op een 
aantal gebieden, zoals de visie op de ontwikkeling van het stationsgebied en het behoud 
van het Oosterdel. Dit ter bespreking op de ALV. 
 
De leden van de BGO kunnen Veldzorg ook zelf ondersteunen door Vriend te worden. 
Met een minimale bijdrage van twintig euro per jaar ben je al vriend van het 
Oosterdelgebied. Donaties van de vrienden komen ten goede aan een specifiek doel dat 
jaarlijks wordt vastgesteld. In 2019 werden de bijdragen gebruikt voor de plaatsing van twee 
windmolens. Die moeten een deel van het gebied vernatten zodat weidevogels als de 
baardman, tureluur, waterral en grutto er weer terugkeren. 
Bijdragen kunnen worden gestort op rekening NL75 RABO 0346 6487 69 ten name van 
stichting Veldzorg.  
 
Ga eens kijken op de website van Veldzorg Oosterdel: https://oosterdel.nl/ 
 
 
Tot Slot 
 
De al lang gewenste verharding bij onze informatieborden is door de gemeente 
gerealiseerd! 
 

  
 
 
 
 
 


