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Van de bestuurstafel. 
 
Het jaar 2014 is bijna voorbij. Het is voor de BGO een druk jaar  
geweest. Het inventariseren van en overleg over de bagger proble-

matiek, overleg met gemeente Langedijk (o.a. wethouder Fintel-
man en wethouder Nieuwenhuizen), overleg met HHNK, overleg 

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

sultaten van deze activiteiten zijn hopelijk al in 2015 zichtbaar. 
 

Het bestuur wenst u een prettige jaarwisseling en een goed 2015. 
 

 
Namens het bestuur 

Andries Verburgt 
voorzitter 

 

 

Jaarvergadering 2015 

 

Hierbij bent u van harte uitgenodigd voor de komende  
Algemene Leden Vergadering (ALV) van 12 maart 2015  

in het Museum BroekerVeiling. 

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

uur. 
 

Conform het vastgestelde rooster van aftreden is Andries Verburgt 
(voorzitter) aftredend.  

 
Noteer alvast deze vergadering in uw agenda! 

Bestuur: 

 
Andries Verburgt 
Voorzitter 
Portefeuille algemeen 
 
Ronald van Schoorl 
Vicevoorzitter 
Portefeuille  
Verkeer / baggeren 
 
Peter Wouda 
Secretaris 
Portefeuille redactie 
 
Jan de Vente 
Penningmeester 
Portefeuille financiën 
 
 
 
 
 
Secretariaat: 
 
Grutto 13 
1722 JA Zuid-Scharwoude 
Secretariaat@bgolange-
dijk.nl 
Bankrekening BGO 
NL40RABO0346.685.095 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redactie BGO Nieuws 

 
Peter Wouda 
 
Commissie baggeren 
 
P. de Vries 
 
 
Commissie Verkeer 
 
Arie de Graaf 
Edgar van der Heijden 
 
Kascommissie 
 
F. Lemkes 
P. de Vries 
 
PR commissie 
 
vacant 
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Inning bijdrage lidmaatschap 
 

Een aantal leden heeft de contributie voor 2014 nog 
niet voldaan. De betreffende leden worden vriendelijk 

doch dringend verzocht alsnog voor betaling zorg te 
dragen. 

 
In de maand maart 2015 wordt weer de jaarlijkse contributie geïnd. De leden die 

geen toestemming hebben gegeven voor automatische incasso, worden vriendelijk 
verzocht de lidmaatschap bijdrage vóór 12 maart 2015 over te maken.  

 

 

BGO voert gesprekken met de politiek 
 

Het bestuur heeft de afgelopen weken 
gesprekken gehad met de wethouders  

Bert Fintelman en Jasper Nieuwenhui-
zen. Op 10 november jl. is het bestuur 

met wethouder Fintelman en twee medewerkers van de gemeente op de fiets door de 
wijk gereden en hebben de knelpunten, die u het meest be-

langrijk vond, aangestipt en laten zien. Eerdaags zullen de 

wethouder en de wegbeheerder met een reactie komen. 
 

 
 

 
 

 

Werkgroep Ecologische structuurvisie 2012-2022 
 

Namens BGO heeft Arie de Graaf zitting genomen in de ge-
meentelijke werkgroep  

Ecologische structuurvisie 2012-2022  
Klik hier voor meer informatie  

 

 

 

Waterschapsverkiezingen 2015 
 

Op 18 maart 2015 vinden bestuursverkiezingen plaats in 22 
Nederlandse waterschappen, gelijktijdig met de Provinciale 

Statenverkiezingen. Alleen het kersverse fusiewaterschap 
Vechtstromen doet niet mee. Daar zijn in november 2013 al 

verkiezingen geweest.  
Klik hier voor meer informatie  

 

http://www.gemeentelangedijk.nl/Gemeentehuis/Bestuurlijke_documenten/Beleidsplannen/Ecologische_structuurvisie_2012_2022
http://www.bgolangedijk.nl/Waterschapsverkiezingen%202015.pdf
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Baggerwerk Oosterdel in voorbereiding 

In 2015 is het watersysteem in het Oosterdelgebied in Broek op Langedijk en Zuid-
Scharwoude aan de beurt om gebaggerd te worden. Momenteel treft Hoogheemraad-
schap Hollands Noorderkwartier voorbereidingen voor het baggerwerk. Het onderzoek 

naar de hoeveelheid en de kwaliteit van de bagger is recent afgerond. Op de website 
van het hoogheemraadschap is nu een actuele kaart te vinden met de sloten en vaar-

ten (exclusief particuliere opgave) die gebaggerd zullen worden. 

Waarom wordt er gebaggerd? 

Het hoogheemraadschap controleert de watergangen in het beheergebied regelmatig 
op diepte. Als blijkt dat er een te dikke laag modder op de bodem ligt, is het nodig 

om te baggeren. Een sloot die te ondiep is kan zijn functie namelijk niet goed meer 
vervullen in het aan- en afvoeren van water. Ook voor een gezond slootmilieu is het 

belangrijk dat er voldoende water in de sloot aanwezig is en te veel aan bagger wordt 
verwijderd. Zonder baggeren zou recreatie in de vorm van varen, vissen en schaatsen 

in het bijzondere Oosterdelgebied onmogelijk worden. 
  

Meer informatie 
Voor meer informatie over het baggerwerk en de actuele kaart met de te baggeren 

watergangen verwijzen wij u naar deze URL: 

http://www.hhnk.nl/werk_in_de_buurt/gebiedspagina's/langedijk/baggerwerkzaam-
heden 

Particulieren met onderhoudsplicht die hebben aangegeven mee te willen liften met 
het baggerwerk van het hoogheemraadschap worden hier in november per brief ver-

der over geïnformeerd.   
  

De aanleiding is de geactualiseerde kaart van de te baggeren watergangen, de reden 
is u over het gebied nogmaals breed te informeren en mogelijkheid te geven voor 

vragen of opmerkingen voordat het werk wordt aanbesteed. Hier reserveert HHNK 
nog ruimte voor, alsmede voor het overeenkomen van "meelifters" van particulieren 

met het baggerwerk door het hoogheemraadschap. 
 

 

Wij zoeken een PR man/vrouw 

 

Het bestuur is op zoek naar een PR man of vrouw die 
ons wil helpen de vereniging zo breed mogelijk onder 

de aandacht te brengen. Ben jij een marketingcom-
municatie-adviseur die zowel strategisch als creatief 

denkt en werkt? Dan maakt BGO graag kennis met 
jou!  

Neem contact op met het bestuur 
 

 
Graag brengen wij onder uw aandacht dat de BGO open staat voor sugges-

ties, maar opmerkingen en/of klachten over ons gebied kunt u het best rechtstreeks 
aan het Klantcontactcentrum (KCC) van de gemeente doorgeven. 

kcc@gemeentelangedijk.nl  

http://www.hhnk.nl/werk_in_de_buurt/gebiedspagina's/langedijk/baggerwerkzaamheden
http://www.hhnk.nl/werk_in_de_buurt/gebiedspagina's/langedijk/baggerwerkzaamheden
mailto:bestuur@bgolangedijk.nl
mailto:kcc@gemeentelangedijk.nl

