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Van de Bestuurstafel 
 
Tijdens de goed bezochte Algemene Ledenvergadering van 10 oktober 2012 is een  
nieuw bestuur gekozen.  
 
Onder dankzegging aan  het oude bestuur en het interim bestuur  is het nieuwe  
bestuur enthousiast van start gegaan.  
 
In de Algemene Ledenvergadering van 10 oktober heeft het interim bestuur een uitge-
breide presentatie en toelichting gegeven op de lopende zaken. Het gaat hierbij om het 
overleg met de gemeente Langedijk en de raadsfracties over het Waterplan Harenkar-
spel- Langedijk, het overleg met het HHNK over de nieuwe legger en de problematiek 
rond de N23. 
 
Nog op de valreep heeft het interim bestuur i.s.m. de commissie Verkeer een beroep-
schrift voorbereid dat door het nieuwe bestuur bij de Raad van State is ingediend 
i.v.m. de N23; de eerder ingediende zienswijze was door de Provincie Noord Holland 
niet ontvankelijk verklaard. 
 
Aangezien het HHNK nu een definitief besluit heeft genomen over de Legger 2012 is 
het wachten op de overeenkomst van het HHNK met de gemeente Langedijk die nog 
dit jaar getekend moet worden. Aan de hand van deze overeenkomst wil het HHNK 
voor de Legger 2013 de onderhoudsplicht van niet-eigenaren van aanliggend water 
gaan regelen. De BGO zal hierbij als de vertegenwoordiger van de leden optreden 
teneinde de belangen zo goed mogelijk te verdedigen. 
 
Formeel komt er pas vanaf 2015 een nieuw baggerplan. Bij het opstellen van het  
baggerplan door het HHNK wil de BGO nauw betrokken worden aangezien de impact 
van dit plan aanzienlijk kan zijn voor onze leden. 
In de bijlage staat aangeven op welke wijze u kunt achterhalen wat voor welke sloot 
geldt. 
 
Communicatie met de leden heeft voor het nieuwe bestuur topprioriteit. Om deze 
communicatie te verbeteren wordt gedacht aan het opzetten van een website. Om dit 
mogelijk te maken hebben we hulp nodig en daarom is de vraag wie van de leden 
hiervan kennis heeft en ons daarbij kan en wil helpen.  
Voor ons is het ook belangrijk om te weten waarop wij volgens u in de toekomst onze 
aandacht moeten richten en uw reacties zijn meer dan welkom. 
 
Belangenvertegenwoordiging is gebaat bij een zo groot mogelijk ledenbestand en 
daarom starten we op korte termijn een actie om leden te werven.  
 
Namens het bestuur 
Andries Verburgt (voorzitter) 

 
 

mailto:Secretariaat.bgo@gmail.com
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Stand van zaken m.b.t de nieuwe legger 
 
Het HHNK heeft op 17 oktober 2012 de legger 2012 goedgekeurd. Aangezien de overeenkomst tussen het 
HHNK en de gemeente Langedijk nog niet is getekend betekent dit dat de onderhoudsplicht van gemeente-
lijk water door niet-eigenaren pas bij de vaststelling van de legger 2013 kan worden aangepast. 
 
Na twee inspreekmomenten in september en oktober 2012 door BGO heeft het HHNK toegezegd dat bij de 
vaststelling van de legger 2013 de resultaten van de overeenkomst met de gemeente Langedijk meegenomen 
zullen worden. Concreet moet dit betekenen dat voor een groot deel van het overgenomen gemeentelijk wa-
ter het onderhoud door het HHNK zal gaan gebeuren. Eveneens is toegezegd dat de BGO hierbij als belan-
genvertegenwoordiger zal kunnen optreden. 
Zie link voor informatie over de Legger. 
 
 
Stand van zaken m.b.t het Waterplan Harenkarspel – Langedijk 
 
Vóór de beslissing van de gemeenteraad Langedijk op 18 september 2012 over het Waterplan is er op 11 en 
13 september uitvoerig en goed overleg gepleegd met wethouder mevr. I. Overzier en alle Raadsfracties van 
de gemeenteraad Langedijk. De focus lag hier op veiligheid en handhaving. Met name de Noorderplas en de 
boothelling aan de Lepelaar zijn onder de aandacht gebracht. 
 
Het doel van dit overleg was om de besluitvorming op een aantal punten te beïnvloeden. Uiteindelijk is de in 
het overleg met mevr. I. Overzier bereikte overeenkomst door de raadsfracties ondersteund en als zodanig in 
de besluitvorming ingebracht.      
 
Het betreft hier: 

• BGO inventariseert locaties en tijdstippen van onveilige situaties.  
• De wethouder evalueert met toezichthouders de veiligheid op het water. Dit wordt later verwerkt in 

het “vaartoezicht 2013”   
• Er komt een plan voor verbetering van de verkeerssituatie rondom de 

boothellingen ( Lepelaar) 
• Er komt een communicatieplan voor het vaarseizoen 2013. 

   
 
We houden uiteraard de vinger aan de pols bij de verdere uitwerking hiervan. 
 
Zie hier voor verdere informatie van de gemeente 
 
  
 
Baggeren 
 
Teneinde als BGO mee te kunnen praten bij het opstellen van het baggerplan 2015 voor het 
Oosterdelgebied zal in de komende maanden met het HHNK overlegd worden. 
Via de website van het HHNK is het mogelijk om de sloten in ons gebied te bekijken. Verderop in deze 
nieuwsbrief staat aangegeven op welke wijze dat mogelijk is.  

 

 

 

http://hhnk.webgispublisher.nl/WidgetFrameContent.aspx?map=Legger-wateren-2012&width=500&height=600&bbox=482470.4%2C6864044%2C604158.1%2C7023644&featureinfo=yes&layertree=yes&legend=yes&mouse=yes&scale=yes&GeocodeGoogle=yes&toolbar=yes&statusbar=yes
http://www.gemeentelangedijk.nl/download/204414153/_vers_204414154/cd/Waterplan+Harenkarspel+Langedijk+2012-2016.pdf
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Waterkaart met legger-gegevens (digitaal) 

U kunt deze kaart vinden op de website van het HHNK: www.hhnk.nl . En dan als volgt: 

 onder "kortste weg naar" (kolom links): "legger wateren" 
 ga naar "geografisch informatiesysteem (GIS)" 2 x (dus nogmaals op die pagina dat 

adres aanklikken) 
 vul in de zoekfunctie van het kaartje je adres in 
 klik op de "base-layer" rechts bovenin (kleine vlakje met drie gekleurde lijntjes) en 

zorg dat het vakje "wateren (onderhoudsplicht)" aangevinkt is 
 ga met het pijltje naar precies die sloot die je wilt bekijken, aanklikken, dan komt het 

legger-rapport van die sloot op het scherm (dat is een extra schermpje dat dan oplicht, 
als je het goed hebt gedaan) 

Waterkaart voor waterroute's in Groot-Oosterdel (op papier; niet digitaal) 

Via de "Stichting Langedijk Waterrijk" is een erg leuke kaart te koop van ons gebied, Dat is de "bootjes-
club" van Langedijk die o.a. allerlei evenementen organiseert voor Lange-
dijker Akkerschuiten, zoals o.a. de bekende Lichtjesavond. 

Die kaart kost maar € 7,50 en die kun je kopen door hem af te halen bij het 
secretariaat: Mw. Ria Bouma, Merel 7 (tel: 0226-316048) 

Met dank aan Wouter van Santen Vicevoorzitter Stichting Langedijk Waterrijk 
 

Nieuwe leden 
 
Vraag uw buren lid te worden van de belangenvereniging Groot Oosterdel 
 

In een bijzonder gebied als het Rijk der 1000 eilanden is een goed functionerende 
belangenvereniging, gevormd door eigenaren, van grote waarde. Veiligheid,  
milieu, waterbeheer, toerisme, (plastic) zwerfvuil horen van overheidswege goed 
geregeld te zijn en daarbij kan een kritische toezichthouder als de BGO een  
belangrijke rol spelen. Als bewoner van dit mooie gebied vindt u dit vast en zeker 
van zeer groot belang. 

 
Westfrisiaweg N23 

De Belangenvereniging Groot Oosterdel (BGO) stelt, naast twee leden, beroep in tegen het besluit van Pro-
vinciale Staten tot vaststelling van het inpassingsplan Westfrisiaweg/N23. 
 
Dit beroepschrift is gebaseerd op de volgende gronden: 
 
A. Het gekozen tracé ten noorden van 
Heerhugowaard is niet via de juiste 
procedurele wijze tot stand gekomen. 
B. Er heeft geen of onvoldoende 
akoestisch onderzoek plaatsgevonden 
voor het geplande N23 tracé tussen de 
middenweg in Heerhugowaard en de 
N242 en naar de verkeerstoename op 
de N242 zelf. 
 

http://www.hhnk.nl/
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A. Het gekozen tracé ten noorden van Heerhugowaard is niet via de juiste procedurele wijze tot stand geko-
men.  
Dat betekent dat de definitieve keuze voor het westelijke tracé van de Westfrisiaweg formeel pas wordt ge-
maakt in de besluitvormingsprocedure ten behoeve van het provinciale inpassingsplan.  
Omwille van optimale zorgvuldigheid in deze procedure, is besloten naast het tracé noordelijk van  
Heerhugowaard alsnog tracé-alternatieven ten zuiden van Heerhugowaard in beschouwing te nemen en te 
vergelijken.  
Het tracé noordelijk van Heerhugowaard was een wens. Er blijkt dat er geen correct onderzoek heeft plaats 
gevonden. 
 
B. Er heeft geen of onvoldoende akoestisch onderzoek plaatsgevonden voor het tracé tussen de Middenweg 
in Heerhugowaard en de N242 en met de verkeerstoename op de N242 zelf. De Provincie weigert geen dan 
wel toereikend geluidsonderzoek te (laten) doen naar de effecten van de aansluiting van de 
N23 Westfrisiaweg op de N242. 
Dit ten behoeve van de ernstige toename van geluidsoverlast voor de woningen gelegen in het  
Oosterdelgebied in de gemeente Langedijk. Door 88 bewoners van het Oosterdelgebied is een zienswijze 
ingediend. Tevens heeft de Belangenvereniging Groot Oosterdel (vertegenwoordigend orgaan van 392 van 
de 640 woningen in het Groot Oosterdelgebied) een gelijkluidende zienswijze ingediend. 
 
Uit de Nota beantwoording zienswijze van de provincie blijkt dat inhoudelijk hierop niet wordt ingegaan.  
De provincie geeft als antwoord dat ‘de akoestische invloed’ van de N23 Westfrisiaweg op de  
Kamerlingh Onnesweg al in het door de gemeente Heerhugowaard uitgevoerde akoestisch onderzoek  
bestemmingsplan De Vork onderzocht is.  
 
Dit als antwoord op de ingediende zienswijze van de BGO. Vandaar ons beroep!  
 
Wordt vervolgd…… 
 
Van wie is deze boot? 
 
Het lijkt erop dat deze boot gedumpt is nabij de Roerdomp.  
Weet iemand wie deze boot daar heeft afgemeerd? 

 
Wijkkaarten 
 
Recent zijn de 3 wijkkaarten van een nieu-
we plattegrond voorzien (met dank aan 
Langedijk-Waterrijk). De plattegronden 
zijn nu voorzien van de huisnummers zodat 
de bezoekers makkelijker het juiste adres 
kunnen vinden.  De borden zijn niet van de 
gemeente maar geplaatst door en eigendom 
van de BGO. 
Wij zoeken bewoners in de directe omge-
ving van deze borden om af en toe de bor-
den te willen schoonmaken. Opgeven kunt 
u zich via het secretariaat. 

 
 


