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Broek op Langedijk, 26 april 2010 
 
 
 

Notulen Algemene Ledenvergadering op 22 april 2010.  
Locatie: Restaurant Broeker Veiling 
 
Aanwezig: ca. 94 personen, inclusief 4 gasten. 
Afwezig met kennisgeving: 13 leden. 
 
Opening:  
 
Arie Bezemer (voorzitter) opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.  
Op verzoek van één van de leden, stelt hij daarna de leden van het bestuur voor.  
Annette de Haan – bestuurslid, Dirk van der Giessen - secretaris, Wim Looze – vicevoorzitter, 
Bert Klaver – bestuurslid en commissaris veiligheid, Kees Dingler – 2e secretaris en nu notulist.  
 
Onze penningmeester Klaas Langedijk is wegens problemen met de IJslandse vulkaanas 
afwezig. Bestuurslid Wim Looze, goed geïnstrueerd,vervangt in deze Klaas Langedijk.  
 
 
Notulen van 19 maart 2009 
 
Werden goedgekeurd met dank aan de secretaris.  
Uit de zaal kwam nog wel de vraag hoe het was afgelopen met de brief aan de Gemeente, 
waarin werd gevraagd of de Gemeente voortaan de kosten van vernielingen aan de 
bewegwijzeringborden op zich wil nemen. 
Antwoord: Annette de Haan:  Het BGO bestuur heeft destijds een afwijzende reactie gehad.  
Na een nieuw verzoek heeft Burgemeester Cornelisse aangegeven dit punt bij CityTec te 
bespreken. 
 
Verslag secretaris (Dick van der Giessen) van de werkzaamheden bestuur in 2009 
 
Uittreksel volgt hieronder:  
====================================================== 
 
VAARBELEID 
Op zich een goed concept, BGO wil echter geen recreatiegebied � picknicktafels en eco-
toiletten nu van tafel, trailerhelling Oostelijke Randweg wordt opgeheven (onveilig) en Lepelaar 
wordt verbeterd. 
Maar ook amendementen voor invoering vergunningensysteem/registratie.  
BGO is tegen � beter verhogen toezicht Politie/BOA’s op snelvaren, dronkenmansgedrag, enz. 
 
Intensief schriftelijk en persoonlijk contact met Gemeenteraadsleden en Gemeente Bestuur. 
Bestuursleden hebben verschillende Fora bijgewoond en gebruik gemaakt van spreekrecht. 

 secretariaat:  
Reiger 25, 1721 DN Broek op Langedijk   
�0226-340955  
e-mail: vandergiessen@quicknet.nl 
Bankrekeningnr. : 34.66.85.095  

                                             Belangenvereniging Groot-Oosterdel 
               Secretariaat:  
        Reiger 25, 1721 DN Broek op Langedijk 
        E-mail: vandergiessen@quicknet.nl  

        Bankrekening BGO: 34.66.85.095 
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Resultaat: in januari Vaarbeleid goedgekeurd; amendement registratie van CU, gesteund door 
HVL/D66 en Groen Links, haalde het niet.  
PvdA twijfelde, maar stemde, evenals Kleurrijk, CDA en VVD, tegen registratie. 
Besloten: registratie opnieuw bespreken bij behandeling handhavingsbeleid.  
Oplettendheid is nu wel geboden: HVL/D66 en Groen Links lijken nu in de coalitie te komen. 
Opletten: Als je op het water wordt aangehouden dien je je ook te kunnen legitimeren. 
 

BAGGEREN 
Contact met Gemeente en Hoogheemraadschap. Gemeente doet niets meer i.v.m. overdracht 
beheer aan Hoog Heemraadschap.  
HHNoorderKwartier  ging er later tijdens de vergadering op in.  
 

OVERMATIGE PLANTENGROEI IN DE VAARTEN 
Contact Hoogheemraadschap over groene bolletjes � is onderzocht en geen gevaar voor mens 
en dier. 
Contact Gemeente en HHNK over plantengroei � veel vaarten geveegd. Groeit wel heel snel 
weer aan. Lijkt dweilen met de kraan open. Kwam later in deze vergadering ook aan de orde. 
 
COLLECTIEVE BEVEILIGING 
In 2003 ca 250 leden � nu 92. In de laatste jaren weinig vertrouwen in St. Veiligheidszorg en 
Falck, er werd slecht of niet gereageerd, surveillant niet zichtbaar.  
Medio 2009 onder ander management, nieuwe surveillant Regio Control al weer vervangen door 
Securitas. Gaat een stuk beter, we krijgen dagelijks overzicht waar, hoe laat en bij wie ze zijn 
geweest.(later op de avond ging het nieuwe management hierop in) 
 
WEGONDERHOUD 

Kuilen in bochten: op ons verzoek aan Gemeente: � grasbetontegels in aantal bochten 
Gemeente: opnieuw groot onderhoud aantal Oosterdel-wegen o.m. Reiger (Kemphaan tot brug) 
 
OVERIGE CONTACTEN GEMEENTE 

Fiets- en/of voetpaden: geen fietspaden in 30km gebied. Voetpad mogelijk, ingewikkeld. Voor- 
en tegenstanders. 
 
GROENBEHEER 

Bermen worden nu 2x/jaar gemaaid en gras weggezogen. Laten liggen = bemesting. Nu zal gras 
minder snel groeien. 
 

PLATTEGRONDBORDEN 
In een jaar tijd 2x vernield. Aangifte bij Politie, beloning gouden tip via Langedijker Nieuwsblad. 
Geen tip, maar vernieling wel gestopt. Reparen steeds kostbaar � Gemeente gevraagd beheer 
over te nemen � Burgemeester Cornelisse per brief: wordt bij volgend overleg CityTec 
aangekaart. 
  
VERNIELING BANKJES NOORDERPLAS 

Ook hierover aangifte gedaan bij politie. 
 
MOGELIJK GELUIDSOVERLAST N242 / TOEKOMSTIGE WEST-FRISIAWEG 

Contact Provincie en HHW. Overlast na aansluiting WFweg bij Kamerligh Onnesweg? Provincie 
op ons verzoek verwachte verkeersintensiteit bepaald. � cijfers minder betrouwbaar volgens 
onderzoekbureau. 
Per brief Gemeente Langedijk om mening  gevraagd � reactie:  nu nog niet actueel, maar zal 
t.z.t. onze belangen meenemen. Dus wij houden zelf vinger maar aan de pols. 
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ADVIES SPEELTOESTELLEN 

Noorderplas Reiger � staan er al;   
Winterkoning trapveldje, leden geraadpleegd � positief, en gemeente � op ons verzoek plaatst 
Gemeente bordje ‘geen hondenuitlaatplaats’ 
Echter 1 niet-lid rechtstreeks bezwaar bij gemeente, nu wellicht langs de Lepelaar bij de Vink � 
sommige leden zijn er tegen. 
 

ADVIES HERSCHIKKING LANTAARNPALEN LEPELAAR 
Aan de Lepelaar, tussen Reiger en Roerdomp, herschikken en 1 extra lantaarnpaal geplaatst 
 
LANGEDIJK WATERRIJK 

Kennisgemaakt met hun Bestuur. Actieve club, verzorgt mooie evenementen (o.m. KoolSail). 
Soms gelijke belangen (bijv. Vaarbeleid). Annette de Haan toegetreden tot hun Bestuur 
 
Tenslotte: COMMUNICATIE MET DE LEDEN 
Website opgeheven, werd niet geraadpleegd en ook niet bijgehouden 
Goed alternatief � BGO Update � in 2009 4x per email uitgestuurd naar alle leden 
 21 leden � brievenbus, geen internet. Veel positieve reacties ontvangen 
 
================================================== 
De secretaris werd hartelijk bedankt en kreeg een luid applaus van de leden.  
 
Vragen uit de zaal:  
 
Slechts het  gras van de Lepelaar en Reiger wordt door de gemeente weggezogen. In de 
zijstraten wordt het geklepeld en blijft het liggen. 
Antwoord: de grote machine die maait en tegelijk het gras afzuigt kan niet in de zijstraten 
manoeuvreren.  
 
Vraag: In de bermen wordt eens per week een pad gemaaid, waar niemand op loopt.  
Voor de rest ontstaat er wildgroei.  
Waarom niet de bermen meerdere keren in zijn geheel maaien. Dit is ook beter voor de 
verkeersveiligheid. Hoe hoog is eigenlijk het budget van de Gemeente. Als we dat weten dan 
kunnen er misschien voorstellen komen om het budget beter te besteden. 
Antwoord:  Annette de Haan had begrepen dat het budget € 28.000,= per jaar was, maar zal dit 
navragen.  
De Gemeente schijnt echter van het standpunt uit te gaan, dat het een z.g. buitengebied betreft, 
waar niet alle prioriteit ligt. Wel worden voor de verkeersveiligheid alle hoeken van de Lepelaar 
en Reiger met de zijstraten gemaaid.  
Het bestuur zal dit nader uitzoeken en u hierover informeren.  
 
Vraag: de bomen in ons gebied zijn van het goedkoopste soort en verliezen na elke behoorlijke 
windvlaag veel takken. Als er nieuwe bomen geplant worden, kan de Gemeente dan niet een  
betere soort planten?  
Antwoord: het bestuur zal bij de Gemeente een verzoek doen.  
 
Vraag: Waar bestaan de verbeteringen uit die in het Vaarbeleid staan. De botenhelling op de 
Lepelaar geeft nog steeds veel overlast. Met name door geparkeerde auto’s op plekken waar dit 
ongewenst is.  
Antwoord voorzitter: De Gemeente zou een verbeterplan aan ons voorleggen. Wij zullen dit bij 
de Gemeente weer aankaarten . Het blijkt ook verkeersgevaarlijk te zijn en voor die argumenten 
heeft de Gemeente vaak wel oor.  
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Financieel verslag en begroting 
 
Alle aanwezigen ontvingen een uitgebreid verslag, dat aan duidelijkheid niet te wensen overliet.  
Vraag: wat gebeurt er met het positieve saldo?  
Antwoord: Positief saldo  wordt toegevoegd aan de algemene reserve en die zouden we eens 
nodig kunnen hebben voor calamiteiten of onverhoopt juridisch advies.  
De kascommissie bestaande uit Cees de Geus (niet aanwezig) en Cees Jansen, kwam tot de 
conclusie, dat het rapport na grondig onderzoek geen enkele aanleiding tot discussie gaf  De 
commissie stelt dan ook voor om de penningmeester decharge te verlenen., hetgeen onder luid 
applaus geschiedde.  
De kascommissie voor volgend jaar zal bestaan uit de heren Cees Jansen en Ton Kostelijk.  
 
Vraag: Is het mogelijk dat de Gemeente onze vereniging subsidieert. Immers dat doet ze met 
ander verenigingen ook?  
 
Antwoord: De heer Jan de Vente, vertegenwoordiger van Dorpsoverleg, wist te melden dat er 
een potje is van € 7.500,= voor o.m. speeltoestellen en andere zaken voor algemeen nut van 
bewoners..  
 
De heer Roelof Sassen vraagt of het mogelijk is om neerlaatbare schaatsvlonders onder de 
bruggen aan te leggen. De heer De Vente neemt dit verder op.  
 
De begroting werd goedgekeurd en de jaar contributie werd wederom vastgesteld op € 10,=  
 
De voorzitter doet nogmaals een dringend beroep op de leden om per machtiging te betalen. 
Degenen die dit beslist niet willen, roept hij op het bedrag(je) van € 10,= na ontvangst nota 
onmiddellijk over te maken.  
 
Bestuursverkiezing voor de komende 3 jaren.  
 
Annette de Haan behoeft als enige niet af te treden en blijft derhalve beschikbaar. Overige 
bestuursleden treden statutair af en werden voor 3 jaar herkozen.  
 
Presentatie Beveiliging  
 
Door de heer Kenter van Parkmanagement Noord-Holland en de heer Schmitz van Securitas.  
 
Kenter lichtte toe waarom Parkmanagement Noord-Holland  (nader te noemen: PNH) de 
activiteiten van Stichting Veiligheidszorg had overgenomen. De Stichting functioneerde slecht en 
was technisch  failliet. In ons gebied zijn er nog maar 92 huishoudens bij de beveiliging 
aangesloten.  
PNH met veel ervaring op de industriegebieden in Noord-Holland (ook in Heerhugowaard en 
Langedijk) was door de Gemeente gevraagd de problematiek van de stichting over te nemen.  
PNH heeft gelijk een  ander beveiligingbedrijf in de arm genomen en Regiocontrol vervangen 
door Securitas.  
Ze had graag ook met camera’s ons Eilandenrijk beveiligd, maar dit was voor de gemeente niet 
acceptabel.  
Dhr. Schmitt van Securitas legde uit hoe hun digitale rapportage werkt. Met een GPRS systeem  
kunnen alle auto’s kunnen in ons gebied precies gevolgd worden en de gegevens blijven 6 
maanden bewaard,. Op verschillende plekken in ons gebied staan digitale meldpunten waar de 
surveillanten zich moeten melden. Bij meerdere alarmmeldingen tegelijk kan er met  er meer 
auto;s worden aangereden.  
De surveillance (7 dagen per week) vindt plaats tussen 19.00 en 7.00 uur.  
Ook komt er wekelijks een rapportage welke bewoners een melding hebben gedaan.  
De opvolging is gratis binnen de afgesproken uren. 
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PNH zal i.s.m. Securitas zo spoedig mogelijk een aanbieding doen aan het bestuur en na 
akkoord bestuur zijn zij bereid “de wijk in te gaan” om alle huizen te bezoeken om deelnemers te 
werven.  
 
Vragen: Hoe veilig is onze wijk.  
Antwoord Dhr. Kenter: Veiligheid neemt af. Vooral t.a.v. vernielingen.  
 
Presentatie Hoogheemraadschap , de heren C. Reuter en P. Gelderloos.  
 
Dhr. Reuter lichtte eerst toe wat het Hoogheemraadschap Noorderkwartier (HHNK) in Noord-
Holland doet.  
 
Het Hoogheemraadschap is in overleg met de Gemeente om al het stedelijk water over te 
nemen. Echter er blijkt veel achterstallig (bagger) onderhoud en zodoende geeft de overdracht 
veel “gedoe”en het overleg duurt veel langer dan gepland. Met 3 maanden hoopt men “er uit” te 
zijn.  HHNK was verrast te horen dat de Gemeente aan de BGO had gezegd dat de overdracht 
al op 1 januari 2010 had plaatsgevonden. 
Ook werd medegedeeld dat der wijze van beheer door het Hoogheemraadschap in grote mate 
verschilt van dat van de Gemeente. Daar waar het onderhoud van de Gemeente gebaseerd was 
op doorvaarbaarheid, legt het Hoogheemraadschap zich toe op uitsluitend doorstroombaarheid 
van het water in de hoofdlopen. Doorvaarbaarheid en groei van waterplanten blijken geen issues 
voor het Hoogheemraadschap; Iets wat de aanwezige leden behoorlijk in het verkeerde keelgat 
schoot.  
 
Ook zijn er nog geen vorderingen gemaakt met een baggerplan.  
Hoe het beheer van de vaarwegen in 2010 zal gebeuren bleef vooralsnog onduidelijk.  
HHNK zal over enkele maande daar mee over kunnen zeggen en houdt de BGO dan op de 
hoogte. 
 
Afgesproken werd verder dat het BGO bestuur de vinger aan pols zal houden en zich zo snel 
mogelijk schriftelijk bij de Gemeente zal vervoegen om de belangen van onze leden te 
behartigen.  
 
 
 
Om 10.30 uur sloot de voorzitter de vergadering.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


