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BGO NIEUWS 
2 september 2012 

 
 
 

 
Bestuur: Alweer een BGO-Nieuwsbrief? 

Wellicht vraagt u zich af of het nu wel nodig is, twee Nieuwsbrieven na elkaar. 

Toch zijn we van mening dat het zinvol is. Vooral vanwege een aantal ontwik-

kelingen die op korte termijn spelen.  

 

In de eerste plaats is er de bijeenkomst met het Hoogheemraadschap (HHNK) 

op 12 september met de Commissie Water en Wegen met mogelijkerwijs op 

19 september een vervolg bij het bestuur van het HHNK. Zoals al eerder aan-

gekondigd gaat het om vaststelling van de nieuwe legger. BGO heeft bezwaar 

daartegen ingediend tezamen met een twintigtal BGO leden. BGO zelf zal in-

spreken op de bijeenkomst van de 12e september en dat in ieder geval doen 

namens de indieners van het bezwaar. Wij zijn van mening dat het sterker 

overkomt om dat op deze wijze te doen. Natuurlijk staat het de ‘bezwaarma-

kers’ vrij om dat zelf ook te doen.  U dient zich in dat geval wel aan te melden 

bij HHNK. Wij hebben meer tijd gevraagd en gekregen dan de reguliere 5 mi-

nuten die daar normaal voor staan. De tekst van het bezwaar zoals we dat 

gaan indienen treft u als bijlage bij deze nieuwsbrief aan. 

 

In de tweede plaats de N23 (Westfrisiaweg). In de vorige Nieuwsbrief heeft u 

kunnen lezen dat er een zienswijze is ingediend door BGO en 88 bewoners. 

Als het goed is hebben de 88 bewoners bericht gehad van de Provincie Noord-

Holland, daarnaast heeft er afgelopen maandag een advertentie gestaan in 

het Noord-Hollands Dagblad waar de aankondiging wordt gedaan van het in-

passingsplan Westfrisiaweg en de beroepstermijnen. De commissie Verkeer 

zal de plannen vanaf 4 september kunnen inzien en er zal na ruggespraak 

met het bestuur naar alle waarschijnlijkheid beroep ingediend worden bij de 

Raad van State en dat binnen een termijn van zes weken na publicatiedatum. 

 

In de derde plaats willen wij de raadsfracties van Langedijk opnieuw informe-

ren over het BGO standpunt m.b.t. het Waterplan Harenkarspel Langedijk. 

Daarbij gaat het met name om de volgende onderwerpen:  

 

-Achterstallig onderhoud van de vaarwegen (bagger vaak 2x zo hoog als 

vastgelegd in de legger) 

 

-Beperking van het Oosterdelgebied als recreatieve bestemming en ordente-

lijke handhaving wat betreft orde en rust. 

 

-Beperking van te-water-laat plaatsen. 

 

-Gezamenlijk met gemeente een communicatieplan opstellen voor bewoners 

met duidelijke omschrijving van onderhoudsplicht 
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Dit willen we mondeling en schriftelijk doen. De fractievergaderingen staan voor 11 en 13 

september gepland en de raadsvergadering daarover 18 september. Deze vergadering is 

voor belangstellenden toegankelijk. 

 

U ziet er is werk aan de winkel voor de BGO! 

 

Met vriendelijke groet en namens het bestuur, 

 

 

Gijs Schram 

Secretaris 

 

 

 

P.S. Denkt u aan de sluitingsdatum voor de kandidaatstelling voor het bestuur van 20 

september a.s.? 

 


