
 
 
 
 
 
 
Broek op Langedijk 29 maart 2012 
 
Notulen ALV 20 maart 2012, plaats restaurant Broeker Veiling  
 
Aanwezig ca. 65 leden 
 
Opening 
Om 20 uur opent voorzitter Arie Bezemer de vergadering en stelt het bestuur voor.  
Secretaris: dhr. Henk Bouma, penningmeester; dhr. Klaas Langedijk penningmeester, 
bestuursleden: mevrouw Annette de Haan, (belast met overleg Gemeente), de heren Jan de 
Vente (ledenwerving en dorpsplatform) en Bart Muurling (baggeren en dorpsplatform),  
dhr. Bert Klaver (beveiliging) en Kees Dingler (notulist en aftredend 2e secretaris) 
Afwezig: bestuurslid en vicevoorzitter Wim Looze 
 
De agenda wordt goed gekeurd.  
 
Notulen ALV 14 april 2011, wordt tevens goed gekeurd. 
 
Verslag secretaris: (zie bijlage 1. onderaan deze notulen) 
 
Vraag van de heer Gijs Schram. Als bewoners zelf hun sloot willen laten uitbaggeren, omdat 
hun sloot niet meer bevaarbaar is en Gemeente en Waterschap het onderling nog niet eens zijn 
over de uit te voeren taken in deze, stuiten we op het bezwaar dat de boot van Richard Bruin te 
breed is.  
Volgens de voorzitter kunnen bedrijven als Krinkels en Klein Texas ook behulpzaam zijn. (Na de 
vergadering komt naar voren dat Krinkels zich waarschijnlijk te groot acht voor een enkel slootje 
en dat Bruin voor zo een klus adequaat is toegerust.) 
Vraag van bewoner Rietgans: aan de overkant is een braakliggend eilandje. Tussen dit 
eilandje en mijn eiland moet hoognodig gebaggerd worden. Van wie is dit braakliggende 
eilandje?  
Antwoord voorzitter: hoogst waarschijnlijk van de Gemeente, daar alle onbebouwde eilandjes in 
ons woongebied van de Gemeente Langedijk zijn (alleen de eilandjes in het Oosterdelgebied zijn 
van Staatsbosbeheer).  
Vraag van een bewoner: Het uitstel van het baggeren tot 2014/2015 druist in tegen de keur.  
Antwoord voorzitter: De keur geeft slechts aan hoe diep het water in de sloten en doorgaande 
waterwegen moet zijn. Er is geen tijdslimiet.  
Echter bestuur BGO is ervan bewust dat vooral sommige sloten niet meer voldoen aan de keur 
(te ondiep) 
Nogmaals: de BGO ziet met lede ogen dat het baggeren steeds weer wordt uitgesteld. Omdat de 
Gemeente (die om financiële redenen het gemeentelijke ((stedelijke)) water aan het Waterschap 
wil overdragen) en Waterschap het niet eens konden worden over de uit te voeren 
werkzaamheden.  
Gemeente gaat voor bevaarbaarheid en Waterschap is slechts geïnteresseerd in 
doorstroombaarheid. Op 8 februari 2012 hebben beiden een voorlopige overeenkomst getekend, 
inhoudende een modus operandi voor de komende 2 jaar. Wij houden de vinger aan de pols. Zie 
ook: 
http://www.gemeentelangedijk.nl/default/home/nieuwsbericht/proefperiodevooronderhoudstedelij
kwatertussengemeenteenhoogheemraadschap/id_406651533 
 

                                             Belangenvereniging Groot-Oosterdel 
               Secretariaat:  
        Aalscholver 3 1721 DT Broek op Langedijk 
        E-mail: secretariaat.bgo@gmail.com 
        Bankrekening BGO: 34.66.85.095 
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Financieel verslag 
(Zie bijlage 2. onderaan deze notulen)  
De schuld aan het einde van het jaar werd veroorzaakt omdat een nota aan Citytec, die onze 
plattegrondborden heeft geplaatst niet werd voldaan, daar de borden veelal in spiegelbeeld 
uitgevoerd waren of in een verkeerde richting afgedrukt.  
Inmiddels is dit probleem verholpen en de facturen van Citytec zijn daarna per omgaande 
voldaan.  
De kascommissie bestaande uit de heren Ton Kostelijk en Cees de Geus hebben de jaar 
stukken goedgekeurd, verslag was aanwezig en werd voorgelezen.  
Naar aanleiding van de begroting werd de jaarcontributie vastgesteld op € 10, = 
De penningmeester vraagt nogmaals aandacht voor het feit, dat bij toestemming voor 
automatische incasso van de contributie, het bankkosten en werk (herinneringen) bespaart om 
de minieme contributie van € 10,= per jaar te innen. 
De kascommissie bestaande uit de heren Ton Kostelijk en Cees de Geus hebben de jaar 
stukken goedgekeurd, verslag was aanwezig en werd voorgelezen.  
Naar aanleiding van de begroting werd de jaarcontributie vastgesteld op € 10, = 
 
Daarom wederom het verzoek aan leden die geen machtiging hebben afgegeven, dhr. 
Klaas Langedijk, e-mailadres: langedijk@nederland.net  een e-mail te sturen met 
vermelding van uw banknummer dat hij gemachtigd wordt om de BGO contributie van € 
10,00 eens per jaar automatisch af te schrijven. 
Eventuele intrekking kunt u melden aan de penningmeester. 
Onterecht incasso kunt u binnen 56 dagen zelf herstellen. 
 
De kascommissie voor het jaar 2012 zal bestaan uit de heren Cees de Geus en Kees Dingler.  
Het bestuur werd onder luid applaus decharge verleend.  
 
Beveiliging:  
Nog steeds surveilleert het bedrijf Securitas in ons gebied. Echter het blijft een punt van zorg, 
mede omdat het aantal deelnemers ver achter blijft bij de prognose.  
Na alle inspanning van Securitas om nieuwe klanten te werven, zijn er slechts ca. 40 leden in 
2011/12 klant geworden, waardoor er nu 85 leden aangesloten zijn.  
Wel zijn er nog steeds veel vragen over de frequentie van surveilleren. Dhr. Bert Klaver meldt 
dat hij elke dag een rapport ontvangt, waar en wanneer de surveillanten aanwezig waren.  
rijden. Bewoners klagen dat ze surveillanten nauwelijks zien en dat ze niet tot het einde van de 
zijstraten rijden. Nu is met Securitas overeengekomen, dat bij het verst in de straat wonende - bij 
Securitas aangesloten lid - een barcode (meestal op de brievenbus geplakt) geplaatst zal 
worden, waar de surveillant zich dient te melden met een scanner.  
De voorzitter meldt dat hij vindt dat het bestuur er alles aan heeft gedaan om Securitas meer 
onder de aandacht te brengen van onze leden, maar het echte succes is helaas uitgebleven. De 
mogelijkheden om dit verder te entameren zijn uitgeput.  
Het woord meeliften, dat hij eerder bezigde en waaraan een paar leden zich stoorden, moet niet 
negatief worden uitgelegd. Niemand wordt gedwongen aan de surveillance mee te doen. 
Tenslotte is het goed nog eens te benadrukken dat de surveillance van Securitas primair de 
veiligheid van de wijk beoogt.  
 
Rondvraag 
Een bewoner van de Koperwiek vraagt:  
Wij worden geacht onze plastic zakken aan de Lange Balk te zetten. Echter er zijn daar geen 
knoppen voor aan de lantaarnpalen. Bij harde wind ontstaat er dan zwerfvuil. 
Vrager wordt gevraagd zelf met de Gemeente contact op te nemen. Het bestuur van BGO zal de 
Gemeente over plastic ophalen in algemene zin aanschrijven. 
Een bewoner vraagt om bij de volgende ALV voor extra microfoons te zorgen, zodat 
vragenstellers zich voor iedereen verstaanbaar kunnen maken. (bestuur zal dit voorstel 
overnemen) 
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Een bewoner vraagt aan het bestuur om de Gemeente te bedanken voor het fraaie wandelpad 
langs de Reiger en Lepelaar. (is al gebeurd)  
 
Een bewoner vraagt: Wat is het beleid van de gemeente in zake het maaien van de bermen en 
het opruimen van het gras c.q. onkruid? 
Bestuur zal dit bij de gemeente navragen. Navraag leert dat de gemeente bezig is ter zake een 
integrale ecologische visie te ontwikkelen. Via het dorpsplatform zal nog dit halfjaar met de 
bewoners hierover van gedachten worden gewisseld. Uw vereniging is vertegenwoordigd in het 
platform. 
 
Kees Dingler, voor een tweede keer aangetreden op 19 maart 2009, beëindigt zijn 
werkzaamheden als 2e secretaris. De voorzitter bedankt hem voor zijn jarenlange en betrokken 
inzet. Kees ontvangt in dank de dinerbon en het applaus van de leden.  
 
De voorzitter sluit de vergadering en dankt alle leden voor hun aanwezigheid.  
 
 
Na de pauze houdt Gijs Schram een levendige en interessante voordracht over de 
ontwikkelingen in ons gebied.  
 
 
Notulist: Kees Dingler  
================================================================= 
 
Bijlage 1.  
 
Verslag secretaris ( Henk Bouma) van de werkzaamheden van het bestuur in 2011 
t.b.v. de algemene ledenvergadering van 20 maart 2012 
 
De afgelopen periode stond in het teken van de realisatie van in het verleden genomen 
initiatieven.  
 
Overmatige groei waterplanten 
Ook vorig voorjaar waren er klachten. In mei 2011 heeft een delegatie van uw bestuur, wederom 
onder leiding van schipper Rein Groot, met een delegatie van het gemeentebestuur in ons 
Oosterdelgebied rond gevaren en o.a. de overmatige groei van de waterplanten aan de orde 
gesteld. Daarop heeft gemeente de doorvaartroute geschoond. De gesprekken over de 
overdracht van het waterbeheer van de gemeente naar Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier (HHNK) zijn eerst per 8 februari afgerond. De gemeente nam, als het jaar 
ervoor, de zomer- en najaarschouw voor hun rekening. 
 
Baggeren 
Zoals hierboven gemeld: De gemeente was tot recent steeds in overleg met het HHNK over de 
overdracht van het onderhoud van de gemeentelijke vaarwegen. Als dat gerealiseerd is, zal het 
HHNK het onderhoud van de gemeentelijke wateren ter hand nemen. Het bestaande baggerplan 
wordt uitgevoerd; Wat inhoudt dat het baggeren naar verwachting niet eerder dan in 2014 
actueel wordt, zodat er hopelijk in 2015 gebaggerd kan worden.  
 
Trailerhellingen 
De helling aan de Lepelaar is geheel vernieuwd en een compliment waard. De helling aan de 
Oostelijke Randweg is, zoals gepland, mede op verzoek van BGO wegens het gevaar voor 
verkeer verwijderd. 
 
 
  



Toezicht op het water 
De politie is deze zomer hier en daar preventief opgetreden. Maar wat ons betreft mag het wel 
wat intensiever. Vooral jeugdigen beschouwen ons gebied als een waterracebaan. 
De BGO zal binnenkort weer een brief naar de Gemeente doen uitgaan met het verzoek om 
handhaving.  
Op de ouders uit ons gebied doen we een beroep om hun kinderen geen boot ter beschikbaar 
stellen die harder kan varen dan 6 km p/u.  
 
Wegonderhoud  
Op sommige plaatsen zijn nog steeds/weer diepe sleuven naast het wegdek.  
De BGO zal de Gemeente vragen hier iets aan te doen. 
 
Voetpaden Lepelaar en Reiger 
Ze zijn er eindelijk! Zij het in de oorspronkelijke uitvoering te smal. Op aandringen van de BGO is 
het pad gelukkig snel verbreed. Jammer dat niet goed met gemeenschapsgeld is 
omgesprongen. 
 
Dorpsplatforms 
Met de instelling van de dorpsplatforms geeft de gemeente de bewoners de gelegenheid mee te 
praten over het gemeentelijke beleid in hun dorp of buurt. Het gaat daarbij vooral over 
leefbaarheid en veiligheid. Sinds 2010 heeft de gemeente deze dorpsplatforms met succes 
gerevitaliseerd. De BGO heeft daarom besloten ook een vertegenwoordiger naar het 
Dorpsplatform af te vaardigen. In ons geval is dit het Dorpsplatform Broek op Langedijk. 
Zo is het beleid mbt het maaien van de bermen aan de orde gesteld. 
 
Verzamelen plastic afval 
Op dit punt is onze vertegenwoordiger in het dorpsplatform eveneens actief. Ook via Update 
nr.12 is hier aandacht bij u voor gevraagd. Te vroeg of te laat aan de lantaarnpaal hangen van 
de ophaalzakken geeft overlast en kans op zwerfvuil. De BGO streeft ernaar de gemeente te 
bewegen na de proef, die nog dit hele jaar loopt, op een ander systeem over te gaan.  
 
Voorontwerp bestemmingsplan Woongebied Oosterdel 
Mede vanwege ons voorstel is de toegestane oppervlakte van boothuizen vergroot van 20 naar 
 30m2. 
 
Zorg over toename geluidsoverlast N242  
Vervolg op het protest tegen de toename van de geluidsoverleg N242: In december zijn er op 
verzoek van Arie de Graaf via onze vereniging 88 bezwaarschriften (zienswijzen N23) 
bij de provincie ingeleverd. Een groot succes.  
 
Beveiliging 
(uit Update nr. 12)  
Sinds eind 2011 heeft Securitas  alle woningen in het Oosterdelgebied bezocht en hun 
dienstenpakket verder toegelicht.  
Een aantal bewoners gaf aan geen gebruik te willen maken van de diensten omdat zij de 
meerwaarde te beperkt vinden.  
Het aantal deelnemers aan de beveiliging is na de bezoekronde flink gestegen: van 48 naar 85 
bewoners. 
Dit betekent echter dat ondanks het veel grotere aantal deelnemers een relatief groot aantal 
bewoners niet deelneemt aan de bewaking.   
In overleg met Securitas hebben we onderzocht of we de kosten van de beveiliging eerlijker 
kunnen verdelen over de leden, door Securitas bijvoorbeeld alleen op de Reiger en de Lepelaar 
een ronde te laten doen. Individuele leden van Securitas die hun huidige abonnement 
willen voortzetten zouden dit dan ongewijzigd kunnen doen. 



Financieel bleek dit echter geen haalbare kaart. Om deze reden hebben we besloten de 
beveiliging op huidige wijze voort te zetten. Er is echter wel een belangrijke verbetering. 
Elk lid van bij Securitas aangesloten bewoners wordt bezocht tijdens de dagelijkse 
controleronde. De controlepunten kunnen momenteel nog op een andere plaats in de straat 
zitten. Met Securitas hebben wij afgesproken dat de controlepunten bij de woningen van 
de aangesloten bewoners geplaatst zullen worden. Dit wordt in de komende periode als zodanig 
aangepast. 
 
Zienswijze BGO op Waterplan Harenkarspel Langedijk 
In het natuurgebied Oosterdel is varen aan strikte regels onderworpen en het wordt  
eerder ontmoedigd dan aangemoedigd. Vooral het plan om het aantal te-water-laat-plaatsen uit 
te breiden herbergt grote risico’s in zich. 
Zulke plaatsen zijn bedoeld voor het te water laten van een op een trailer aangevoerd 
bootje. Speelgoed voor jongelui uit de wijde omgeving. Wij weten maar al te goed hoeveel 
overlast zulke bootjes en hun bestuurders ons soms geven en hoe moeilijk het voor de 
onderbezette politie is snelheidsbeperkingen en het verbod op geluidsoverlast te handhaven. Wij 
zijn hier dan ook sterk tegen gekant en hebben deze zienswijze aan de Gemeente overgebracht.  
Bron: Update nr.12 
 
Nieuwsbrieven/BGO Update 
Gezien de vele positieve reacties zal het bestuur de Update als medium blijven gebruiken om de 
leden te informeren. In 2011 verschenen Updates 8, 9, 10 en 11.  
 
 
Bijlage 2.  

Verslag Penningmeester  
 
 
Langedijk, 20 maart 2012 
 
Goedkeuring financieel verslag 2011 
 Kascommissie: Ton Kostelijk (2012 aftredend) en Cees de Geus 
 
BALANS 
Eigen vermogen: reserve ter dekking van onvoorziene uitgaven €. 8.387 
Schulden CityTec, plattegronden: na juiste plaatsing betaald 
 
BATEN EN LASTEN 2011 
Resultaat 2011 t.o.v.  2010: 
 
Netto Resultaat is gedaald met €. 287 tot €. 1.707. 
Meer ontvangen: contributie €. 260 
 rente €.   52 
Hogere uitgaven onder andere: 

acties werving leden    €. 438  
schade plattegrond Lepelaar-Zuid    €. 208 
overige posten   €. 140 

Minder kosten jaarvergadering (€. 187) 
 
Voor 2012 is een positief resultaat begroot van €. 1.750 t.o.v. een positief resultaat over 
2011 van €. 1.707. 
 



LEDENADMINISTATIE 
Aantal leden 2010  348  leden  
Opzeggingen (verhuisd, etc.) (  11)  
Wervingsactie februari 2011    35 
Stand 6 oktober 2011  372 
Wervingsactie oktober 2011    26 
Opzeggingen (    2) 
Stand 20 maart 2012  396  
 
E-mailadressen  377  = 95% van 396 
 
Automatische incasso  211  = 57% van 372 in 2011 
 
Gaarne per e-mail toestemming voor incasso met opgave van banknummer: 
Eventuele intrekking melden aan de penningmeester. 
Onterechte incasso is binnen 56 dagen zelf te herstellen. 
 
 
Klaas Langedijk,  
Penningmeester BGO 
 


