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ledenvergadering BGO van 20 maart 2012 
 
De afgelopen periode stond in het teken van de realisatie van in het verleden genomen 
initiatieven. Meer dan het entameren van nieuwe initiatieven. Hoewel? Zie onder: 
 

Overmatige groei waterplanten 
Ook vorig voorjaar waren er klachten. In mei heeft een delegatie van uw bestuur wederom 
1½ uur gevaren met een delegatie van de gemeente. Ook nu onder leiding van schipper Rein 
Groot. Daarop is de doorvaartroute geschoond.  
De gesprekken over de overdracht van het waterbeheer van de gemeente naar HHNK zijn 
nog steeds niet afgerond. De gemeente neemt net als vorig jaar zomer en najaarsschouw 
voor hun rekening. 
 

Baggeren 
De gemeente is zoals gezegd nog steeds in overleg met het Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier over de overdracht van het onderhoud van de gemeentelijke vaarwegen 
aan het HHNK. 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 in 2015 
gebaggerd kan worden. Het HHNK zal dan aan de eigenaren van de perceelslootjes ( de sloot 
die u samen met uw buren beheert) aanbieden deze tegen vergoeding mee te nemen. 
Mocht u in de tussentijd problemen hebben met uw perceelslootjes dan is de handigste 
oplossing deze samen met uw buren door een lokale baggeraar te laten schonen. 
 

Trailerhellingen 
De helling aan de Lepelaar is geheel vernieuwd en een compliment waard. De helling aan de 
Oostelijke Randweg is 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 dit 
mede door de zogenoemde Boa’s wel wat intensiever. Vooral jeugdigen beschouwen ons 
gebied als een waterracebaan. Voor jeugdigen uit ons gebied doen we een beroep op de 
ouders die een boot beschikbaar stellen die harder kan varen dan 6 km. per uur. 
 

Wegonderhoud  

Op sommige plaatsen zijn nog steeds/weer diepe sleuven naast het wegdek en we zullen de 
gemeente ook nu vragen hier iets aan te doen. 

 

Voetpaden Lepelaar en Reiger 
Ze zijn er eindelijk. Zij het oorspronkelijk te smal. Hier is niet goed met gemeenschapsgeld 
omgesprongen. 
 
 
 



Voorontwerp bestemmingsplan Woongebied Oosterdel 
Mede vanwege ons voorstel is de toegestane oppervlakte van boothuizen vergroot van 20 
naar 30 m2. 
 

Zorg over toename geluidsoverlast N242  
Vervolg op het protest tegen de toename van de geluidsoverlast N242: In december zijn er 
op verzoek van Arie de Graaf via onze vereniging 88 bezwaarschriften (z.g. zienswijzen N23) 
bij de provincie ingeleverd. Een groot succes.  
 

Beveiliging 
Hiervoor mag ik verwijzen naar de tekst opgenomen in Update nr. 12 
In de loop van de avond komt dit onderwerp nog aan de orde. 
 

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. 
 

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. Boten die op trailertjes passen zijn Zodiac’s of Tuppperwarebootjes. 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 er dan ook 
sterk tegen gekant. 

 
 
 

Gezien de vele positieve reacties zal het bestuur de nieuwsbrieven/BGO Update als 

medium blijven gebruiken om de leden te informeren. Daarnaast hebben wij u snel na de 
vorige vergadering de notulen toegestuurd en dat gaan we nu weer doen. 
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