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Aanwezig:  71 personen, w.o. 7 niet-leden (die zich willen opgeven als lid),  

3 bestuursleden, 2 commissieleden en 1 gast (Richard de Bruin). 
 
Opening 
De vice-voorzitter Wim Looze opent de vergadering om 20.05 uur en heet een ieder welkom. Hij 
verontschuldigt voorzitter Arie Bezemer, die vanwege familieomstandigheden helaas niet 
aanwezig kan zijn. Verder afbericht van 3 bestuurs- c.q. commissieleden vanwege o.m. verblijf 
in het buitenland. 
Als extra agenda punt wordt na de pauze het Concept Vaarbeleid aan de orde gebracht. 
 
Verslag jaarvergadering van 12 oktober 2006 
Naar aanleiding van een opmerking van een aanwezige wordt meegedeeld dat door Trigion 
thans 6 keer per nacht op wisselende tijden wordt gepatrouilleerd en dat is meer dan voorheen. 
Verder wordt het verslag onder dankzegging ongewijzigd vastgesteld. 
 
Goedkeuring financieel verslag 2006 t/m 2008 en verslag kascommissie 
Omdat in het verleden is afgesproken niet ieder jaar te rapporteren als er geen bijzonderheden 
zijn geweest wordt door Klaas Langedijk een toelichting gegeven op de cijfers van 2006 tot en 
met 2008. Hierover zijn verder geen vragen. 
De kascommissie (de heren Klaas Langedijk en Kees Jansen) zegt de financiële boeken over 
2006, 2007 en 2008 van de BGO aan een onderzoek te hebben onderworpen en in orde te 
hebben bevonden. Naar aanleiding van hun onderzoek adviseert zij de leden om het bestuur 
décharge te verlenen voor het in die jaren gevoerde financiële beleid en beheer, waarna de 
vergadering dit voorstel onder dankzegging aan de penningmeester accepteert.  
 
Verder verzoekt Klaas Langedijk de leden om de betrekkelijk lage contributie van de BGO 
voortaan via een machtiging automatisch te mogen incasseren. Hiermee wordt een jaarlijkse 
besparing bereikt van ongeveer € 400 (onder meer voor porti, papier en kopieerkosten, 
bankkosten, herinneringen, e.d.).  
Naar aanleiding van een vraag waar die kosten in voorgaande jaren waren informeert Langedijk 
dat er toen geen kosten waren omdat enkele jaren geen contributie is geheven. 
De vergadering staat achter het idee van automatische incasso en de meeste aanwezigen lieten 
al een machtiging terzake bij de penningmeester achter. 
 

Verslag van de jaarvergadering van de Belangenvereniging 
Groot-Oosterdel (BGO) 
 
Locatie: Hotel-restaurant “De Buizerd”, Noord-Scharwoude 
 
Datum: 19 maart 2009  
________________________________________________ 

Let op:  Op de jaarvergadering is afgesproken dat u voortaan regelmatig per email 
over ontwikkelingen in onze wijk wordt geïnformeerd. Derhalve vragen wij u uw 
emailadres door te geven aan het secretariaat: vandergiessen@quicknet.nl 
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Goedkeuring begroting 2009/2010. 
Klaas Langedijk geeft een toelichting voor de voorgestelde begroting. Juridisch advies is P.M. 
opgenomen, omdat op dit moment niet bekend is of juridische bijstand (bijvoorbeeld in verband 
met het Vaarbeleid of andere zaken) nodig is. 
Wat betreft de kosten voor de website wordt opgemerkt dat er al een website is, waar echter 
alleen enkele nieuwsbrieven staan. Deze nieuwsbrieven werden tot nu toe eens per jaar ook bij 
de leden in de brievenbus gestopt en de nieuwsbrief van december 2008 werd (éénmalig) huis 
aan huis bezorgd. Op de vraag of BGO-nieuws voortaan per email kan worden toegestuurd zegt 
de voorzitter dat dit goed mogelijk is mits alle leden ook zorgen dat de BGO steeds actuele 
emailadressen heeft. BGO-nieuws zal dan ook frequenter kunnen worden verstuurd aan de 
leden van wie het emailadres bij de BGO bekend is. De leden worden derhalve verzocht hun 
emailadres door te geven aan vandergiessen@quicknet.nl . De PR-commissie zal vervolgens 
via email zorgen voor regelmatige informatievoorziening aan de leden. 
N.B. Om privicy redenen zullen in de elektronische nieuwsbrieven geen emailadressen van 
leden zichtbaar zijn. 
 
Zorgelijk is het bedrag voor onderhoud van de plattegrondborden, die helaas met enige 
regelmaat worden vernield. De BGO heeft het Gemeentebestuur daarom om een bijdrage 
gevraagd in de kosten van reparatie van het bord. Annette de Haan neemt contact op met  de 
betreffende ambtenaar en informeert of de gemeente aan dit verzoek zal voldoen. 
 
De vergadering gaat vervolgens akkoord met de voorstelde begroting. 
 
Benoeming kascommissie 
Kees Jansen is bereid om nog 1 jaar aan te blijven. Daarnaast stelt Cees de Geus zich 
beschikbaar ter vervanging van Klaas Langedijk, die volgens schema aftreedt. 
 
Vaststelling contributie voor 2009  
De vergadering gaat akkoord met een contributieverhoging van € 7,50 naar € 10,00 per jaar. 
 
Verkiezing penningmeester en secretaris 
Willem van Leeuwen treedt af als secretaris en is niet herkiesbaar. De voorzitter bedankt hem 
voor zijn bijdrage aan de vereniging.  
Dirk van der Giessen en Cees Dingler hebben aangegeven beschikbaar te zijn om samen het 
secretariaat te voeren en zij zullen daartoe onderling de taken verdelen. Verder heeft Klaas 
Langedijk aangegeven beschikbaar te zijn als penningmeester. Bovendien draagt het bestuur 
mevrouw Annette de Haan voor als gewoon lid van het bestuur. Voor genoemde functies zijn 
geen andere kandidaten aangemeld. De vergadering is akkoord met de benoeming van de 
nieuwe bestuursleden. 
 
Baggeren 
De BGO heeft met betrekking tot het baggeren contact gehad met het Hoogheemraadschap. 
Het Hoogheemraadschap denkt er over om de kosten van baggeren van water dat niet van hen 
is vanwege de hoge kosten voor inning niet meer aan de eigenaren door te berekenen. Hierover 
is echter nog geen besluit genomen.  
Enkele leden hebben gezien dat op verschillende plekken oranje paaltjes in het water zijn 
geslagen. Het is niet duidelijk of dit na peilingen in verband met baggeren is gedaan, want de 
paaltjes staan lang niet bij alle ondiepe plaatsen. Verder wordt opgemerkt dat doorvaart door 
overvloedige vegetatie soms haast niet mogelijk is. 
De BGO neemt alle opmerkingen mee in volgende gesprekken met het Hoogheemraadschap en 
zal de leden ter zake op de hoogte houden.  
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Nieuwsbrief 
Afgesproken is dat de nieuwsbrief in het vervolg tenminste 2x per jaar zal verschijnen. Per email 
kunnen de leden frequenter over ontwikkelingen of wetenswaardigheden worden geïnformeerd. 
Zie ook de opmerking onder ‘Goedkeuring begroting 2009/2010’. 
 
Gespreksronde: Richard de Bruin 
Voorheen werd in het najaar door de firma Veldman in opdracht van de Gemeente Langedijk riet 
gesneden en watervegetatie verwijderd in dat deel van het eilandengebied dat eigendom is van 
de gemeente en het Heemraadschap. Daarnaast verleende Veldman ook soortgelijke diensten 
aan particulieren. Sinds vorig jaar zijn deze activiteiten gesplitst, dwz. de firma de Bruin doet het 
particuliere gebied (voor zover daar om is gevraagd) en Veldman de rest. Overigens meldde 
Richard de Bruin dat het Heemraadschap de hoofdvaarwegen schoon genoeg vindt en dat daar 
derhalve niet behoeft te worden ‘geveegd’ (d.i. baggeren of vegetatie verwijderen). 
In ‘de keur’ staat welke rechten en plichten iedere eigenaar heeft met betrekking tot dit 
onderwerp. Desondanks blijken er nog veel vragen te zijn, onder meer wie er opdraait voor het 
riet en planten dat na het afmaaien naar doodlopende gedeelten drijft en daar neerslaat. In 
dergelijke doodlopende stukken is de waterdiepte vaak minder dan 20 cm. 
Een aanwezig lid meldt dat aan de zuidkant van het bewoonde gebied wel op waterniveau wordt 
schoongemaakt, maar dat door overhangende takken toch nauwelijks doorvaart mogelijk is. De 
Bruin zegt daarop dat het gebied waar het lid over spreekt in beheer is van de Stichting 
Veldzorg. 
De BGO zal uitzoeken hoe het precies zit met de rechten en plichten en zal contact opnemen 
met de gemeente over het drijfriet in doodlopende sloten. De leden worden vervolgens per email 
over haar bevindingen bericht. 
 
Particulieren die Richard de Bruin willen inschakelen voor maaiwerkzaamheden kunnen t.z.t. 
contact met hem opnemen via 06 34956696 of 072 5713707. 
 
Vaarbeleid 
Onlangs hebben de BGO en vele inwoners van het eilandengebied kennis genomen van een 
Concept-plan Vaarbeleid, dat door de Gemeente Langedijk is opgesteld aan de hand van 
bevindingen van een door de gemeente ingestelde Klankbordgroep. Dit plan spreekt o.m. over 
handhaving vaarsnelheden, een stelsel voor vaarvergunningen voor het bewoonde 
eilandengebied, inrichten van eilanden rond de Noorderplas met picknickbanken en eco-toiletten 
en opwaarderen van de trailerhellingen. De laatste twee punten om met name de 
recreatiemogelijkheden voor mensen van buiten ons gebied te bevorderen. 
Door de bewoners van ons gebied is veel bezwaar tegen dit plan en het is de BGO bekend dat 
tenminste 46 bewoners, net als de BGO, reeds bezwaar tegen deze plannen hebben 
aangetekend. Tijdens de vergadering bleek ook dat enkele bewoners niet of te laat van het plan 
afwisten en derhalve niet in de gelegenheid waren geweest om daarop tijdig te reageren. 

Op 27 februari 2009 heeft de BGO (Arie Bezemer en Bert Klaver) haar bezwaren bij de 
gemeente toegelicht. Hierbij had de gemeente geen adequaat antwoord op de vraag hoe 
bijvoorbeeld de orde en vaarsnelheid zal worden gehandhaafd. Dat dit duur wordt was hen wel 
duidelijk en de klankbord adviseert overigens om geen vergunningstelsel in te voeren. De 
vergadering wordt gevraagd om een stellingname inzake het vergunningenbeleid. Voorstel van 
het bestuur is een gratis vergunning voor de bewoners en heffing voor bewoners van buiten 
Langedijk. Vergunning te verkrijgen op het gemeentehuis en bij de sluis. De vergadering stelt 
dat het hele plan van tafel moet omdat de gemeente heeft aangegeven niet adequaat te kunnen 
handhaven.  
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De gemeente wist niet dat er met enige regelmaat op de niet-bewoonde eilanden werd 
overnacht. Het was de gemeente evenmin bekend  dat (Belgische) commerciële vissers het 
gebied leegvissen en de vis soms op de eilanden fileren en het afval daar achterlaten. De 
gemeente had ook geen goed antwoord op de vraag waarom de BGO niet voor die 
klankbordgroep was gevraagd (reactie gemeente: “dan kunnen we bijna alle 
bewonersverenigingen van Langedijk wel uitnodigen”). 

Verschillende aanwezigen wijzen op meldingen van overlast op de oevers van de Noorderplas 
bij met name de Reiger, waarop noch de gemeente, noch de politie op reageert. Volgens één 
van de bewoners wordt gesteld dat het plan niet is getoetst aan het vigerende bestemmings-
plan. De BGO gaat dit controleren. De bewoners hebben indertijd grond gekocht in een 
woongebied waarin je zelf mag recreëren. Voorts kan de WOZ-waarde invloed hebben op de 
plannen. 

Bij de trailerhellingen ontstaan vaak gevaarlijke situaties door manoeuvreren en parkeren. Bij 1 
helling moet men zelfs over een fietspad manoeuvreren. De heer Dekker van de Gemeente 
Langedijk suggereerde dat de overlast verder kan worden beperkt door een trailerhelling bij het 
gemeentehuis, waar het bestuur uiteraard mee kon instemmen. 
 
De BGO denkt na over verdere stappen (spreekrecht in gemeenteraad? handtekeningenactie?) 
en komt er bij de leden per email op terug. 
 
Rondvraag 
- Hoeveel leden heeft de BGO? Antw.: 354 in 2004 en nu 383. Overigens verhuizen bewoners 
soms zonder hun lidmaatschap te beëindigen en nieuwe bewoners weten vaak niet af van het 
bestaan van de BGO. 
- Hoeveel woningen doen mee aan de beveiliging? Antw: 91, was bij de start 137. De effectiviteit 
was soms onder de maat, maar dat schijnt onder nieuwe leiding nu goed te zijn. 
- De bushalte aan de Museumweg is vervallen en nu moet men voor de bus naar Alkmaar naar 
de Doofpot lopen. Reactie: Kleurrijk Langedijk heeft dit al aangekaart in de fractievergadering. 
- Welke planten in de sloten en op land zijn beschermd? Antw.: BGO gaat na of iemand daar in 
een volgende ALV iets over vertellen. 
- Frequentie van de ALV voortaan 1x per jaar. Antw.: Akkoord 
- Wie kent de namen van waters en eilanden? Antw.: Vermoedelijk de Historische Vereniging 
Langedijk. Ook hangen er kaarten in de Broeker Veiling. Nagekomen mededeling: de Stichting 
C.O.O.G. geeft over enkele maanden een boekje en kaart uit met veldnamen in B.o.L. 
- Kan het bezwaarschrift van BGO inzake het Vaarbeleid aan de leden worden gemaild? Antw: 
Wordt verzorgt. 
- Elke laatste vrijdag van de maand is er in Marktzicht vanaf 21.00 uur een gezellig samenzijn 
van bewoners van ons gebied. Een ieder is welkom. Waarvan akte, dit is overigens een 
particulier initiatief en erg gezellig.. 
- Een lid stelt voor de volgende keer te vergaderen in de Broeker Veiling en met een microfoon. 
Antw.: Mogelijkheid wordt meegenomen. 
 
Afsluiting 
Onder dankzegging voor ieders aanwezigheid wordt de vergadering om 22.22 uur gesloten. 
 
 
Voor verslag, Dirk van der Giessen, 24 maart 2009  


