
 
BGO – Bewonersvereniging Rijk der Duizend Eilanden 
 

     Nieuwsbrief september 2020 
 
 

   Van de voorzitter 
 
Eindelijk konden we 3 september de algemene ledenvergadering, die half 
maart gecanceld moest worden, houden. Weliswaar met maar 30 
deelnemers vanwege de geldende restricties en zonder de wethouder die 
door verkoudheid niet deel kon nemen. 
U ontvangt het verslag van de vergadering separaat. Het staat ook op de 
website van de BGO. 
 
Tijdens de ALV hebben wij afscheid genomen van Andries Verburgt. Wij 
hebben hem bedankt voor zijn jarenlange inzet voor de Vereniging. 
Andries is acht jaar geleden in een voor de BGO lastige periode gestart. 
Gedurende zijn voorzitterschap zijn wij in een andere fase terechtgekomen 
als directe gesprekspartner van de gemeente 
 
Na een half jaar informeel, als voorzitter gewerkt te hebben, ben ik het nu 
‘echt’. 
U mag van mij verwachten dat ik mij op mijn beurt inzet voor deze mooie 
en bijzondere wijk en mijn contacten daarvoor zal benutten. Het 
programma voor de komende tijd wordt bepaald door de uitkomsten van 
de enquête, uw meningen dus. U vindt hier meer over in het verslag van 
de Algemene Ledenvergadering. 
 
Naast de gebruikelijke punten zullen de veiligheid op de weg en op het 
water veel aandacht krijgen. Verder willen we meer oog hebben voor de 
sociale aspecten van het wonen in deze mooie wijk. Dat betekent meer 
gelegenheid scheppen elkaar te ontmoeten. Hierbij werkt de Coronatijd 
natuurlijk niet mee. 
 
Wat al wel kan als eerste klein stapje in meer betrokkenheid is dat per 
adres meerdere bewoners in het vervolg de berichten (en bijvoorbeeld 
enquêtes) van de Bewonersvereniging ontvangen.  
Sinds de nieuwsbrief niet meer in de brievenbus komt, ontvangt alleen de 
bewoner waarvan wij het e-mailadres hebben de informatie. Wilt u 
persoonlijk de mail ontvangen, geef dan uw naam, adres en mailadres 
even door. 
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Een eerste initiatief om de wijk nog mooier te maken is het oprichten van een werkgroep om 
de bermen mooier te maken en daarmee ook de biodiversiteit te versterken. Danny Disma, 
één van onze leden, blijkt hier al jaren mee bezig te zijn. We mailen het stuk dat zij 
opgesteld heeft graag mee. 
De werkgroep zal om te beginnen gevraagd worden een strategie te bedenken hoe we dat 
met elkaar kunnen bereiken. Het ligt niet direct voor de hand dat we zelf het onderhoud 
gaan verzorgen, we hebben bijna allemaal ook nog een eigen landgoed om te onderhouden. 
Wie mee wil denken, of zelfs al ideeën heeft, is meer dan welkom. Voor aanmelding zie 
onderaan deze nieuwsbrief. 
 
Joke Brouwer 
 
Algemene Ledenvergadering (ALV) – 3 September 2020 
 
Tijdens de ALV heeft de voorzitter kort teruggeblikt op de in 2019 en het eerste halfjaar van 
2020 uitgevoerde activiteiten. De penningmeester heeft een toelichting gegeven op de 
financiële positie van de vereniging. Er is voldoende geld in kas om het komende jaar een 
aantal activiteiten te kunnen bekostigen.  
Na de bestuursverkiezing zijn de huidige en toekomstige activiteiten uitgebreid toegelicht 
door de nieuwe voorzitter.  
Na de pauze hebben twee medewerkers van het Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier een presentatie gegeven over de ecologische toestand van het water en de 
beheerswerkzaamheden in onze woonomgeving. 
 
De presentatie tijdens de ALV, het verslag van de ALV en de presentatie van het 
Hoogheemraadschap kunt u vinden als bijlage van deze Nieuwsbrief en op de BGO website. 
 
Samenstelling Bestuur  
 
Andries Verburgt is na een voorzitterschap van acht jaar afgetreden en heeft het stokje 
overgedragen aan de nieuwe voorzitter Joke Brouwer. 
Peter Dekker is herkozen en Jaap Steenhuis gekozen als nieuw bestuurslid. Hans Bommer 
heeft zijn secretariaatswerkzaamheden overgedragen aan Jaap Steenhuis en gaat door als 
actief bestuurslid. 
 
Het bestuur bestaat nu uit de volgende personen: 
Joke Brouwer  - voorzitter 
Kees Jan Schouten - vicevoorzitter, penningmeester 
Jaap Steenhuis - secretaris 
Peter Dekker  - bestuurslid 
Hans Bommer  - bestuurslid 
 
 
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 rekening houden met mede weggebruikers en het beperken   
van de snelheden 
. beheer van het groen in het Rijk der 1000 eilanden 



. vaarbeleid, inclusief overlast en handhaving 

. sociaal welbevinden in onze wijk 

. geluidsoverlast en fijnstof van de N242 

. ontwikkelingen in het stationsgebied 

. contacten met de huidige en nieuwe gemeente over alle bovenstaande onderwerpen 
 
Voetpaden en Wegen 
Het verbeteren van de wandelpaden langs de Lepelaar en de Reiger is keer op keer 
onderwerp van gesprek met de gemeente en, tot onze frustratie, al een aantal keren door de 
gemeente beloofd en weer uitgesteld. Volgens de meest recente toezegging van de 
gemeente zal de verbetering later dit jaar worden opgepakt. 
 
Het onderwerp verkeersveiligheid en het eventueel echt inrichten als 30-km zone of 
fietsstraat is ook al vaak met de gemeente besproken. Ons is heel duidelijk gemaakt dat de 
gemeente de komende 9 jaar geen geld heeft voor groot onderhoud om de eventueel 
benodigde aanpassingen uit te voeren.  Als BGO komen we hierin niet verder, hooguit af en 
toe wat strepen op de weg en de signaleringsborden om een ieder bewust te maken van zijn 
of haar snelheid.  
 
Mede als reactie op onderstaande ingezonden brief zullen wij dit onderwerp nog een keer 
met de gemeente bespreken en vragen om korte termijn maatregelen.  
Wij merken ook dat onze wijk ‘verjongd’ met meer schoolgaande kinderen en so-wie-so 
steeds meer fietsers en willen alle bewoners oproepen om rustig te rijden en alleen fietsers 
en andere weggebruikers in te halen als het echt kan.  
 
Ingezonden brief van één van onze leden 
 
30 Km zone? 
  
Een 30 km zone heeft een reden, althans, er zijn redenen voor een Gemeente en Veilig 
Verkeer Nederland om een 30 km zone aan te leggen. Zoek het eens op.  
Een 30 km zone is daarom ook aangelegd in ons gebied. De wegen Lepelaar, Reiger en 
aanpalende straten. De Gemeente heeft hiertoe 30km-zone borden geplaatst aan het 
begin van de Lepelaar en Reiger zodat iedereen weet hoe hard je mag rijden. Maar dat 
ziet niemand kennelijk… 
  
Want het is heel normaal voor automobilisten (bewoners en bezoekers) om je niet te 
houden aan 30 km p/u. Als je zelf 30 km p/u rijdt, wordt er gekleefd aan je bumper of 
word je met hoge snelheid en boze gezichten ingehaald omdat je jezelf houdt aan de 
snelheid. Als je bewoner bent in deze wijk, dan moet je dat normaal vinden of zelf als 
burger optreden om te handhaven. Hmmm… 
Vervolgens kent deze wijk verjonging en fietsen er meer kinderen richting school. Ook 
gaan ouders (met kinderen) en ouderen meer en meer op de fiets. Een 30-zone zou 
veiligheid moeten bieden voor deze weggebruikers, echter het tegendeel wordt maar 
weer eens bewezen.  

Een huilend kind dat thuiskomt omdat het kind van de weg is gereden door een 
bestelbus omdat deze heel nodig in een bocht moest inhalen met verhoogde snelheid. 
Tegelijkertijd een tegenliggende auto. Even vergeten dat er een kind fietste, dus die kan 
wel uitwijken in de berm. Wat als deze berm er niet was? Of het kind was niet richting 
berm gevallen? En dan ook nog even stoppen om te vragen hoe het met het kind gaat? 
Nee hoor, beide bestuurders rijden vrolijk verder op de voor hun gewenste snelheid.  



De Gemeente en Politie zijn duidelijk: er kan niet gehandhaafd worden in een 30-zone 
gebied. Wow, dat is fijn voor dit soort bestuurders. Lekker hard rijden en gebruik maken 
van de bermen als ze onvoldoende ruimte hebben, zonder dat ze een boete krijgen… 
 
Een ‘auto te gast’ zone, wegversmallingen of andere wegmaatregelen kunnen (of willen?) 
niet genomen worden. Een welbekende uitspraak is: ‘er is nog nooit iets gebeurd!’ 
Nu kwam het deze keer nog goed af en is het betreffende kind uiteindelijk veilig thuis 
gekomen met een flinke schrik. Het is wachten op een aanrijding. Waarom treden 
partijen niet preventief op? Waarom altijd reactief?  
Hopelijk zet dit de bewoners, bezoekers en omliggende partijen, die verantwoordelijk 
zijn voor de snelheid, aan het denken.  
  
Anoniem (maar ook namens vele andere bezorgde burgers) 
 
 
Groen in de wijk 
De meningen over het onderhoud van de bermen verschillen bij de bewoners. Een even 
grote groep wil meer beheer, keurige bermen e.d. (uitstraling villawijk) als een groep die pleit 
voor meer ecologisch beheer met meer biodiversiteit.  
Wij stellen voor om een werkgroep te starten voor mooie bermen met waarde voor 
biodiversiteit en roepen de leden op om mee te doen. Zie hiervoor ook het verhaal van 
bewoner Danny Disma dat met deze Nieuwsbrief zal wordt meegezonden.  
De gemeente staat positief tegenover samenspraak met een werkgroep over bermbeheer 
en met name het plaatselijk inzaaien van bloemenmengsels. 
 
Wat betreft de bestrijding van de Reuzenberenklauw heeft het bestuur meerdere keren bij 
de gemeente aan de bel getrokken en uiteindelijk gehoor gekregen, Nog net voor de 
zomervakantie is gestart met de aanpak. 
 
Vaarbeleid 
Sinds eind 2019 hebben wij deelgenomen aan gesprekken en werkgroepen met gemeente, 
handhavers, bewoners en jongeren betreffende het varen, nieuw vaarbeleid en handhaving. 
 
Toename van de vaarintensiteit leidt tot overlast op het water (o.a. bij de Noorderplas) en bij 
de trailerhelling, schade aan de natuur en een intensiever onderhoud van het gehele gebied. 
De vereniging is intensief betrokken bij totstandkoming van een nieuw vaarbeleid. Het 
huidige beleid is verouderd en daarom wordt hard gewerkt aan een nieuw. Agesproken is 
dat wij het concept vaarbeleid ter becommentariëring aangeleverd krijgen. Wij zullen hierbij 
uiteraard de leden betrekken. Gesproken wordt o.a. over elektrisch varen, registratie van 
boten middels een vignet/kenteken, sluiten of verplaatsen van de trailerhelling en slimmer 
handhaven. Er is echter geen eenduidige oplossing. Vast staat wel dat welk beleid er ook 
komt, er stevig gehandhaafd moet worden. 
 
Helaas heeft twee weken geleden een ongeluk met een hard varende boot op het water 
plaatsgevonden waarbij een jongen ernstig gewond is geraakt. Wij willen graag ons 
medeleven betuigen naar de betreffende jongen en zijn omgeving en hopen dat hij spoedig 
herstelt. 
 
Sociaal welbevinden 
De uitkomsten van de vorig najaar gehouden enquête geeft aan dat 15% van de bewoners 
graag meer sociale contacten in de wijk wil hebben. Er is belangstelling voor de volgende 
onderwerpen: excursies in de natuur (30%), lezingen (24%), tuinbezoek (17%), 
wandelgroepje (10%), samen eten (10%). 



Inmiddels is na de ALV een lezing gehouden van het Hoogheemraadschap Hollands 
Noorder Kwartier (HHNK). 
 
Tijdens de ALV worden door de bewoners een aantal al bestaande activiteiten genoemd 
zoals: 
- Stichting Toeristische Promotie Langedijk organiseert regelmatig wandelingen, fiets- 

en kanotochten. Er zal een link op de website worden geplaatst. 
- Eén van de bewoners, Mariet Veening, wandelt iedere dag. Zij heeft aangeboden dat 

bewoners kunnen meewandelen. Zie de oproep met haar telefoonnummer. 
- Het uitnodigen van de buren voor een kopje koffie 

Met name tijdens deze Corona-tijd is het belangrijk om (op anderhalve meter) afstand 
aandacht aan elkaar te besteden. 
Ideeën van bewoners op dit gebied zijn zeer welkom.  
 
 
Tot Slot 
 
Wij willen alle leden oproepen om de Bewonersvereniging Rijk der Duizend Eilanden onder 
de aandacht te brengen bij (nieuwe) buren die nog geen lid zijn.  
 
Om ervoor te zorgen dat de Nieuwsbrieven en andere informatie van de 
bewonersvereniging bij alle geïnteresseerde huisgenoten terecht komt is het mogelijk om 
een extra email-adres aan ons door te geven.  
 
 
Oproepen 
 
Wie wil meedoen met de werkgroep Mooie Bermen? – zie ook het verhaal van Danny 
Disma 
 
Wie heeft een idee voor een Sociale Activiteit?  
 
Wie met Mariet Veening mee wil wandelen kan haar bellen op 06-15017109. 
 
Opgeven Extra Email-adres voor ontvangst Nieuwsbrieven en andere informatie. 
 
De bewonersvereniging onder de aandacht brengen van buren die nog geen lid zijn.  
 
Reacties kunt u sturen naar BGO 1000 eilanden: secretariaat.bgo@gmail.com  
of bellen naar 06-51478367 
 
 
 
 
Bijlagen of informatie op de Website 
 
Verhaal van Danny Disma over het Groenbeheer (bijlage en website) 
 
Presentatie Algemene Ledenvergadering 3 september 2020 (bijlage en website) 
 
Verslag Algemene Ledenvergadering 3 september 2020 (bijlage en website) 
 
Presentatie Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (bijlage en website) 


