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Notulen Algemene Ledenvergadering 16 maart 2017 in Museum 
Broekerveiling, aanvang 20:00 uur 

 
Aanwezig: 36 leden (inclusief bestuur), 6 gasten en 2 gastsprekers. 
Afmeldingen zijn ontvangen van: H. Broekhuijsen, A.H.A Bos, C.F.L. Dingler, H.J. 
Duin, J.V. Gerritsen, R.V. Hendriks, J.D. Kostelijk, L. Rijnja, J.J. Schuijt, C.J.A. 
Straatman, J. de Vente en R.J. Vooijs. 
Notulist: P. Reijgersberg.  
 
Opening en mededelingen 
De heer Andries Verburgt, voorzitter, opent de vergadering en heet de 
aanwezigen welkom. Er zijn geen mededelingen. 
 
Agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
Goedkeuring notulen 17 maart 2016 (zie website) 
De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld. 
 
Jaarverslag 2016 (zie website) 
Activiteiten 2016 
De voorzitter geeft aan dat uit het overleg bestemmingsplan buitengebied naar 
voren is gekomen dat in het nieuwe bestemmingsplan een wijziging wordt 
opgenomen met betrekking tot het onderhoud van wegen en 
groenvoorzieningen. Dit houdt een verbetering in ten opzichte van de huidige 
situatie. 
De heer Ed Barsingerhorn, secretaris, deelt mee dat BGO met wethouder 
Fintelman door het gebied heeft gefietst. De wethouder heeft aangegeven dat de 
gemeente eigenlijk alleen wenst te spreken met het Dorpsplatform, maar dat zij 
vanwege het unieke karakter van het gebied met BGO in overleg wil blijven. De 
wethouder heeft toegezegd binnen vier weken op een aantal zaken terug te 
komen. Maar dit blijkt allemaal wat langer te duren. Het onderwerp ganzen ligt 
volgens de wethouder wat moeilijk. Intussen heeft de heer K. Dingler zich bereid 
verklaard om in teamverband aan de slag te gaan met het dompelen van eieren. 
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via keesdingler@hetnet.nl. Met 
betrekking tot de verkeerssnelheid in het gebied heeft de wethouder gezegd dat 
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hij over het eventueel invoeren van een 50-km weg, met her en der 
verkeersremmende maatregelen, in overleg is met de verkeersdeskundigen. 
Volgens de wethouder is het effect van de door BGO aangedragen Smiley-
waarschuwingsborden minimaal. Voor wat betreft de botenhelling gaf de 
wethouder toe dat deze wat lastig is gepositioneerd. Hij heeft de botenhelling 
doorgespeeld aan het management van Langedijk Waterrijk. Dit laatste komt 
voort uit de vraag of de botenhelling daar wel nodig is. Er zijn in de gemeente 
ook alternatieven. 
Opmerking vanuit de aanwezigen: Wij maken veel gebruik van de botenhelling. 
Het gebruik ervan heeft nog nooit problemen opgeleverd. 
De heer Hazelaar, namens het Dorpsplatform BOL/ZSW, deelt mee dat de 
botenhelling binnen zijn platform ook de aandacht heeft. Ten aanzien van de 
genoemde 50-km weg merkt hij op dat dit inhoudt dat de wegen breder gemaakt 
moeten worden. Willen wij dat? Daarnaast gaat het veel geld kosten.  
Opmerking vanuit de aanwezigen: Als de wegbelijning met name in de bochten 
wordt teruggebracht dan wordt het al een stuk veiliger. 
Vraag vanuit de aanwezigen: Is het een idee om bij alle doodlopende zijwegen 
voorrangskruisingsborden te plaatsen? 
De voorzitter zet uiteen dat het onderwerp verkeerssnelheid al jaren loopt. 
Helaas is tot op heden nog geen actie ondernomen. Een paar versmallingen of 
het beter zichtbaar maken van de bochten kunnen al uitkomst bieden. Als BGO 
het niet voor elkaar krijgt, dan graag actie vanuit het Dorpsplatform.  
Vraag vanuit de aanwezigen: Al drie of vier jaar lang wordt er aandacht 
gevraagd voor de moddersporen bij de informatieborden. Wanneer nu actie? 
De secretaris antwoordt dat dit punt in het overleg naar voren is gebracht.  
Opmerkingen vanuit de aanwezigen: Het wandelpad is zo slecht en door het 
weer vaak onbegaanbaar dat veel wandelaars op de weg gaan lopen. Dat is 
vooral ’s avonds levensgevaarlijk. De paden worden steeds smaller. Daarbij heeft 
de gemeente een verkeerde voorstelling van zaken gegeven door te vermelden 
dat er wandelpaden zouden komen vergelijkbaar met de paden in het 
Diepsmeerpark in Oudkarspel.  
De secretaris meldt dat de wandelpaden zijn besproken met de wethouder. De 
meningen hierover lopen uiteen. Maar als de veiligheid in gevaar komt is het 
zaak dat dit onderwerp opnieuw onder de aandacht van de gemeente wordt 
gebracht. Voor wat betreft de bomen in het gebied deelt de secretaris mee dat 
uit het overleg met de heer H. Engberts naar voren is gekomen dat de 
uitkomsten uit de bijna afgeronde volledige inventarisatie van de bomen in het 
gebied de basis moeten gaan vormen voor het bomenbeleid. Dit geldt ook voor 
de eilanden. De wijk moet zich gaan voorbereiden op de essentakziekte.  
Vraag vanuit de aanwezigen: is er ook aandacht voor de berenklauw?  
De secretaris antwoordt dat hierover niet is gesproken.  
Ten aanzien van overhangend groen heeft overleg plaatsgevonden met de heer 
R. Koppe van HHNK. Geadviseerd wordt om de knelpunten te melden op de 
website van BGO. BGO onderneemt dan actie richting de gemeente, HHNK of de 
particulier. Graag ook melden als het gaat om hinder van waterplanten.  
Vraag vanuit de aanwezigen: Geconstateerd kan worden dat de gemeente op 
veel punten geen actie onderneemt. Waarom nemen wij niet zelf het initiatief?  
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De voorzitter geeft aan dat een dergelijke discussie niet nieuw is. Gevolg hiervan 
zal zijn dat het karakter van BGO verandert. 
Opmerking vanuit de aanwezigen: Het lijkt spreker beter dat er eerst gestreefd 
wordt naar een belangenvertegenwoordiging die voor de gemeente acceptabel is. 
Pas daarna kijken naar budgetten ten behoeve van financiering doelstellingen.  
De voorzitter deelt mee dat BGO zich kan afvragen of haar structuur nog wel 
goed is. Wat daaraan te doen? BGO omvormen naar een dorpsplatform? Dit punt 
wordt meegenomen in het komende bestuursoverleg. 
De heer Hazelaar, namens het Dorpsplatform, zet uiteen dat er jaren geleden 
samenwerking was tussen BGO en het Dorpsplatform. Maar BGO heeft zich 
destijds afgescheiden omdat men van mening was dat de belangen niet 
voldoende werden bekrachtigd. De heer Hazelaar gelooft zeker in samenwerking.   
Vraag vanuit de aanwezigen: Ook al wordt er contributie geheven van € 10 of € 
20 per lid, wat gaat BGO daarmee klaarmaken? 
De secretaris verwijst naar de eerder genoemde Smiley-waarschuwingsborden.  
Opmerking vanuit de aanwezigen: BGO is geen VvE. Het geld kan wel gebruikt 
worden om bijvoorbeeld kennis in te huren. Maar van het openbaar gebied moet 
men afblijven. Dat is de verantwoordelijkheid van de gemeente. En de bewoners 
moeten ook niet het onderste uit de kan willen hebben.  
 
Financieel jaarverslag 
De heer Kees Jan Schouten, penningmeester, geeft een toelichting op de cijfers. 
Een aantal leden heeft vorig jaar toch contributie overgemaakt. Deze bedragen 
worden later verrekend. Het besluit om de contributie te verlagen heeft geleid tot 
een verlies van € 1.100. Inmiddels heeft het bestuur het idee gevormd om een 
financiële buffer op te bouwen van rond de € 10.000. Dit geld kan dan worden 
aangewend om bijvoorbeeld specialisten in te huren. Daartoe zal in 2017 
wederom een contributie van € 10 moeten worden geheven.  
De leden geven desgevraagd aan dat zij daarmee instemmen.  
 
Benoeming leden kascommissie 2017 
De penningmeester meldt dat de kascommissie 2016, bestaande uit de heren De 
Vries en Timmermans, de administratie heeft gecontroleerd en goedgekeurd. Aan 
de penningmeester wordt decharge verleend. De heer De Vries is aftredend. Na 
een korte rondvraag wordt ingestemd met het benoemen van de heer M. 
Eijkener als nieuw lid van de kascommissie 2017.   
 
Bestuursverkiezing (aftredend en benoeming) 
De voorzitter deelt mee dat de heer Ronald van Schoorl, vice-voorzitter, conform 
de statuten aftredend is. Hij wordt hartelijk bedankt voor zijn bijdrage aan BGO. 
Na een korte rondvraag wordt de heer Kees Jan Schouten door de leden gekozen 
als nieuwe vice-voorzitter. De voorzitter geeft aan dat de heer Peter Dekker zich 
heeft aangemeld als nieuw bestuurslid. De heer Dekker stelt zichzelf kort voor. 
Geconstateerd wordt dat er geen tegenkandidaten zijn. De leden stemmen in 
met het benoemen van de heer Dekker als nieuw bestuurslid. 
 
Rondvraag en sluiting 
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Er zijn geen verdere vragen en/of opmerkingen. De voorzitter sluit de algemene 
ledenvergadering. 
 
Presentatie Stichting Het Langedijker Fonds door Maarten van Schoorl 
(zie website) 
De heer Van Schoorl zet uiteen dat een aantal enthousiaste vrijwilligers hun 
ideeën over Langedijk vorm willen geven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan behoud 
en versterking van cultuur en erfgoed. Hieruit is het idee ontstaan om het 
Langedijker Fonds op te richten, onafhankelijk van de gemeente. De Stichting is 
nog in ontwikkeling. Voor meer informatie wordt verwezen naar Facebook.  
Opmerking vanuit de aanwezigen: Spreker heeft het gevoel dat de Stichting de 
taken van de gemeente aan het uitvoeren is.  
De heer Van Schoorl ontkent. De gemeente heeft een visie geformuleerd, maar 
zij kan dit niet alleen. De Stichting positioneert zichzelf buiten de gemeente.  
Vraag vanuit de aanwezigen: De gemeente ontvangt geld van burgers om 
doelstellingen te kunnen bereiken. De doelstelling recreatie is in het belang van 
de gemeente. Bedrijven die geld investeren willen rendement. Volgens spreker 
knelt het ergens. 
De heer Van Schoorl antwoordt dat recreatie voortkomt uit “Langedijk ontwikkelt 
met water”. Dat zijn niet de ambities van de Stichting. Van Schoorl denkt dat er 
inderdaad verschil in belangen kan optreden. Dat is juist waarom de Stichting er 
is. Om richting te kunnen geven aan de gemeente. Het rendement kan ten goede 
komen aan projecten die door het bestuur en de RvA worden goedgekeurd. 
Vraag vanuit de aanwezigen: De vaarroute achter de Dorpsstraat langs staat 
goed begaanbaar aangegeven. Waar praten wij over in geld? 
De heer Van Schoorl antwoordt dat de Stichting nog niet zover is.  
De heer Ronald van Schoorl, namens Langedijk Waterrijk, verwijst naar de 
realisering en bekostiging van de brug aan de Lepelaar. De Stichting zal zich 
bezighouden met dergelijke initiatieven. De Stichting maakt het verschil.  
 
Presentatie Museum Broekerveiling door Ron Karels (zie website) 
De heer Karels geeft een toelichting op het nog premature plan om het gebied 
van het Rijk der Duizend Eilanden meer bij Museum Broekerveiling te gaan 
betrekken: het Museum Rijk der Duizend Eilanden, het grootste 
tuinbouwmuseum van Nederland. Aanknopingspunten voor dit plan worden 
gevonden bij zowel de gemeentes Langedijk en Heerhugowaard als de Provincie. 
Er worden zoveel mogelijk partijen bij het plan betrokken. De plannen dragen 
ook bij aan het behoud van het cultuurgebied. Het nieuwe Museum komt op 
loopafstand van het treinstation in Heerhugowaard en is bereikbaar via een 
pontje. Er is een projectteam samengesteld. 
Vraag vanuit de aanwezigen: Is er ook gedacht aan een voetgangersbrug? 
De heer Karels antwoordt dat op dit moment op gemeentelijk niveau wordt 
overlegd. Een en ander is nog in ontwikkeling.  
 
De voorzitter bedankt de heren Van Schoorl en Karels voor hun presentaties van 
hun prima initiatieven. Hij sluit de bijeenkomst. 


