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Nieuwsflits februari 2021 
 

Hoeveel overlast wilt u hebben? 
 
Wij willen U graag twee korte vragen stellen. 
 
De bewonersvereniging is heel erg benieuwd of en in welke mate u hinder ondervindt van te hard 
varende boten en andere overlast in de sloten van het Duizend Eilandenrijk, de Achterburggracht of 
op de Noorderplas en van het verkeersgeluid van de Westerweg N242. 

 
Waarom willen wij dit weten? 
 
Omdat er twee werkgroepen van bewoners zijn gestart die de stem van de bewoners gaan laten 
horen in de plannen die gevolgen hebben voor onze woonomgeving. Om deze rol zo goed mogelijk te 
kunnen vervullen is het belangrijk te weten hoeveel hinder u op dit moment ervaart. Hoe beter wij de 
overlast in kaart kunnen brengen, hoe sterker wij staan bij het vragen om maatregelen en/of het 
aantekenen van bezwaar. 
 
Varen en vaarbeleid 
Het in het verleden ingezette beleid “Langedijk ontwikkelt met water” levert in toenemende mate meer 
vaarbewegingen op, waarbij de drukte op het water, juist in deze Coronaperiode, veel overlast gaf en 
de handhaving nog veel te wensen overliet. 
De gemeente heeft ons laten weten dat wij binnenkort een concept ter becommentariëring 
aangeleverd krijgen. Wij zullen hier uiteraard de bewoners bij betrekken. 
 
Geluidhinder Westerweg /N242 
Door Corona was de geluidsoverlast van de Westerweg in de eerste helft van 2020 flink afgenomen, 
maar inmiddels is die weer bijna op het oude niveau. Dat valt tegen. Daar blijft het echter niet bij. De 
plannen van de provincie en de gemeente Heerhugowaard zullen ongetwijfeld voor meer verkeer en 
geluid zorgen.  
 
Hoe kunt U de vragen beantwoorden? 
 
De vragen kunt U beantwoorden in de korte enquête op onze website www.bgolangedijk.nl. De 
uiterste datum hiervoor is 28 februari 2021. 
 
 
Wie wil weten hoe het met de eigen leefomgeving is gesteld, wat betreft bijvoorbeeld geluid en 
luchtkwaliteit kan dit opzoeken op de website https://www.atlasleefomgeving.nl/check-je-plek 
 
 
 


