
                                                                               Algemene LedenVergadering BGO 3 september 2020 1 

                
                
 
Verslag Algemene Ledenvergadering (ALV) 3 september 2020 in Museum 

Broekerveiling, aanvang 19:30 uur 

 
Aanwezig: 27 leden, inclusief bestuursleden. Afmeldingen zijn ontvangen van 13 
leden. Richard Bruin (Loonwerk en Wateronderhoud) is als gast aanwezig.  
Notulist: Jaap Steenhuis.  
 
1. Opening  
Andries Verburgt (voorzitter) opent de vergadering om 19:30 en heet de 
aanwezigen welkom. Hij vertelt dat door de bijzondere omstandigheden als 
gevolg van Corona de ALV is uitgesteld van maart naar september. Ook is een 
aantal activiteiten van de vereniging door Corona enigszins vertraagd.  
Tot slot wordt aandacht gevraagd voor het strikt naleven van de Corona regels 
(o.a. anderhalve meter afstand) tijdens deze bijeenkomst. 
 
2. Mededelingen en agenda 
Wethouder Nils Langedijk kan als gevolg van een verkoudheid helaas niet 
aanwezig zijn. Dit betekent dat punt 10 van de agenda (Introductie en vragen 
wethouder Nils Langedijk) vervalt.  
 
Drie afgemelde leden hebben gevraagd of tijdens de vergadering aandacht kan 
worden besteed aan de volgende onderwerpen: natuurontwikkeling, overlast van 
snelle boten en onderhoud van sloten en oevers. Deze onderwerpen staan op de 
agenda. 
 
Omdat onze vaste notulist, Petra Reijgersberg, niet aanwezig kan zijn, zal Jaap 
Steenhuis vanavond notuleren. 
 
3. Goedkeuring notulen 14 maart 2019 (zie website en afzonderlijk 
toegezonden document) 
De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld 
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4. Algemeen Jaarverslag 2019 – korte terugblik (zie presentatie) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De gesprekken met de gemeente zijn gevoerd met wethouder Nils Langedijk en 
Peter van Drongelen. Peter is afkomstig van de gemeente Heerhugowaard en is 
nu na de ambtelijke fusie van de beide gemeenten o.a. verantwoordelijk voor het 
beheer van wegen en groen. 
 
5. Financieel verslag 2019 (zie presentatie) 
Kees Jan Schouten (penningmeester) geeft een toelichting op de 
exploitatierekening en de balans van de vereniging. Het aantal leden en dus ook 
de ontvangen contributie is nagenoeg gelijk gebleven. De kosten zijn beperkt. De 
grootste post is de jaarlijkse ALV. 
De kascommissie bestaande uit de heren Eijtinger en Poortman heeft de stukken 
gecontroleerd en geen onrechtmatigheden aangetroffen. De kascommissie wordt 
bedankt voor haar inzet. 
 
Eén van de leden heeft een aantal suggesties die mogelijk vanuit het vermogen 
gefinancierd kunnen worden. Dit betreft: 

- Het inhuren van expertise voor het onderzoeken van wet- en regelgeving 
en jurisprudentie op het gebied van activiteiten van een 
bewonersvereniging 

- Het maken van een (welkomst)boekje met de activiteiten en spelregels 
van de vereniging en de buurt 

Het bestuur staat positief tegenover deze suggesties, maar wil dit wel 
kostenefficiënt oppakken en zo weinig mogelijk dure consultants inhuren. 
 
6. Benoeming leden kascommissie 2019 
Voor het jaar 2020 worden de heren Eijtinger en Poortman herkozen als 
kascommissieleden 
 
7. Décharge Bestuur 
Aan het bestuur wordt décharge verleend. 
 

Jaarverslag 2019  - korte terugblik 

   
Het bestuur heeft in het verenigingsjaar 2019 – en de eerste helft van 2020 - de 
volgende activiteiten uitgevoerd: 

• Enquête verstuurd aan de leden. De resultaten zijn besproken met gemeente en 
verwerkt in een actieplan  

• Overleg gemeente Langedijk m.b.t. veiligheid, geluidsoverlast, onderhoud van 
wegen en groenvoorzieningen (Reuzenbereklauw) 

• Sinds december 2019 deelgenomen aan diverse overleggen en werkgroep 
vaarbeleid en handhaving met gemeente, bewoners en jongeren 

• Samenwerking met Veldzorg verstevigd 
• Nieuwsbrieven en Website 
• Ledenwervingsactie 
• Functieprofielen bestuur opgesteld en werving secretaris 

De voorzitter geeft een toelichting op het jaarverslag.   
Het bestuur heeft in het verenigingsjaar 2019 – en de eerste helft van 2020 - de 
volgende activiteiten uitgevoerd: 

• Enquête verstuurd aan de leden. De resultaten zijn besproken met gemeente en 
verwerkt in een actieplan die vanavond op de agenda staat  

• Veelvuldig overleg gemeente Langedijk m.b.t. veiligheid, geluidsoverlast, 
onderhoud van wegen en groenvoorzieningen (o.a. Reuzenbereklauw) 

• Sinds december 2019 deelgenomen aan diverse overleggen betreffende overlast 
op en rond het water en werkgroep vaarbeleid en handhaving met gemeente, 
bewoners en jongeren 

• Samenwerking met Veldzorg verstevigd 
• Nieuwsbrieven en Website 
• Ledenwervingsactie 
• Functieprofielen bestuur opgesteld en werving secretaris 
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8. Bestuursverkiezing 
Volgens het rooster treden Andries Verburgt en Peter Dekker af als 
bestuursleden. Peter Dekker is herkiesbaar en wordt door de vergadering 
herkozen. 
Jaap Steenhuis heeft gereageerd op een oproep voor het vervullen van de rol 
van secretaris. Hij stelt zich kort voor en wordt benoemd als nieuw bestuurslid 
van de Bewonersvereniging. 
Bestuurslid Joke Brouwer wordt benoemd tot de nieuwe voorzitter. 
 
Joke Brouwer neemt het woord en bedankt Andries Verburgt voor zijn jarenlange 
inzet voor de Vereniging. 
Andries is in een voor de vereniging lastige periode in 2012 gestart als interim 
bestuurder en later dat jaar als voorzitter gekozen. Gedurende zijn 
voorzitterschap is de vereniging in een andere fase terechtgekomen als directe 
gesprekspartner van de gemeente. Zijn grote betrokkenheid blijkt o.a. uit het 
feit dat de statuten zijn aangepast om hem (en ook andere bestuursleden) niet 2 
maar 3 termijnen te kunnen benoemen. Ook is hij als gevolg van de Corona nog 
een half jaar langer gebleven dan gepland. 
 
Op zijn beurt bedankt Andries de leden en het bestuur voor de jarenlange goede 
samenwerking. 
 
9. Vooruitblik en acties (zie presentatie en website) 
 
Joke Brouwer licht de door het bestuur vastgestelde acties toe. Deze zijn 
grotendeels bepaald op basis van de in het najaar van 2019 gehouden enquête 
woongenot. 
 
Een duidelijke meerderheid van de bewoners is voorstander van de wijziging van 
de naam. Daarom is ‘Bewonersvereniging Rijk der Duizend Eilanden’ inmiddels 
de werknaam van de BGO. 
 
Voetpaden en Wegen 
Het verbeteren van het wandelpad is keer op keer onderwerp van gesprek met 
de gemeente en, tot onze frustratie, al een aantal keren door de gemeente 
beloofd en weer uitgesteld. Volgens de meest recente toezegging van de 
gemeente zal de verbetering later dit jaar worden opgepakt. 
Het onderwerp verkeersveiligheid en het eventueel echt inrichten als 30-km zone 
of fietsstraat is ook al vaak met de gemeente besproken. Ons is heel duidelijk 
gemaakt dat de gemeente de komende 9 jaar geen geld heeft voor groot 
onderhoud om de eventueel benodigde aanpassingen uit te voeren.  
Op de vraag van een bewoner om de maximum snelheid van 30 naar 50 km te 
verhogen en dan te handhaven wordt aangegeven dat dit ook besproken is en 
niet mogelijk is omdat de wegen, met name de breedte, hiervoor niet geschikt 
zijn. Ook de normen voor geluidsdruk staan 50 km op sommige punten niet toe. 
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Groen in de wijk 
De meningen over het onderhoud van de bermen verschillen bij de bewoners. 
Een even grote groep wil meer beheer, keurige bermen e.d. (uitstraling villawijk) 
als een groep die pleit voor meer ecologisch beheer met meer biodiversiteit.  
Het bestuur stelt voor om een werkgroep te starten voor mooie bermen met 
waarde voor biodiversiteit. Verwezen wordt naar het verhaal van bewoner Danny 
Disma dat met de uitnodiging is meegenomen en op de website zal worden 
geplaatst. Op de oproep wie mee wil doen komen tijdens de vergadering geen 
reacties. 
Nogmaals wordt door de bewoners aandacht gevraagd voor te zware machines 
die de bodem verdichten en het overzichtelijk houden van de bochten. 
 
Wat betreft de bestrijding van de Reuzenberenklauw heeft het bestuur meerdere 
keren bij de gemeente aan de bel getrokken en uiteindelijk gehoor gekregen. Net 
voor de zomervakantie is gestart met de aanpak. 
 
Sociaal welbevinden 
De uitkomsten van de enquête geeft aan dat 15% van de bewoners graag meer 
sociale contacten in de wijk wil hebben. Er is belangstelling voor de volgende 
onderwerpen: excursies in de natuur (30%), lezingen (24%), tuinbezoek (17%), 
wandelgroepje (10%), samen eten (10%). 
Vanavond starten we met een lezing van het Hoogheemraadschap Hollands 
Noorder Kwartier (HHNK). 
Een aantal bewoners noemt de volgende al bestaande activiteiten, zoals: 

- Stichting Toeristische Promotie Langedijk organiseert regelmatig 
wandelingen, fiets- en kanotochten. Er zal een link op de website worden 
geplaatst. 

- Eén van de bewoners wandelt elke dag. Er kunnen nog bewoners 
meewandelen. Dit punt zal in de nieuwsbrief worden opgenomen. 

- Het uitnodigen van de buren voor een kopje koffie 
 
Overige onderwerpen 
Een deel van de bewoners ervaart toegenomen geluidsoverlast van de N242 
mede als gevolg van de aansluiting van de Westfrisiaweg naar Hoorn en het 
kappen van de bomen op de dijk langs de weg. 
Het bestuur heeft dit met de gemeente besproken, maar de provincie gaat over 
de geluidsoverlast. Wij willen dit samen met bewoners bespreken met leden van 
Provinciale Staten. 
 
Wij zullen de ontwikkelingen in het Stationsgebied (samen met onze buren 
Veldzorg) en de N242 kritisch gaan volgen en zorgen voor behoud en uitbreiding 
van onze contacten in de fusiegemeente Dijk en Waard. 
 
Vaarbeleid 
Kees Jan Schouten geeft aan wij sinds eind 2019 hebben deelgenomen aan 
gesprekken en werkgroepen met gemeente, handhavers, bewoners en jongeren 
betreffende het varen, nieuw vaarbeleid en handhaving. 
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Toename van de vaarintensiteit leidt tot overlast op het water (o.a. bij de 
Noorderplas) en bij de trailerhelling, schade aan de natuur en een intensiever 
onderhoud van het gehele gebied. 
De vereniging is intensief betrokken bij totstandkoming van een nieuw 
vaarbeleid. Het huidige beleid is verouderd en daarom wordt hard gewerkt aan 
een nieuw. Agesproken is dat wij het concept vaarbeleid ter becommentariëring 
aangeleverd krijgen. Wij zullen hierbij uiteraard de leden betrekken. Gesproken 
wordt o.a. over elektrisch varen, registratie van boten middels een 
vignet/kenteken, sluiten of verplaatsen van de trailerhelling en slimmer 
handhaven. Er is echter geen eenduidige oplossing. 
 
Tijdens de bijeenkomsten met de gemeente en ook tijdens deze vergadering is 
duidelijk dat er veel verschillende meningen en ideeën zijn over de invulling van 
het nieuwe vaarbeleid.  
Eén van de leden vindt dat het maar om één ding gaat, nl handhaven van veel te 
snel varende zodiac’s. Kees Jan antwoordt dat handhaven belangrijk is en blijft. 
Vorig jaar (2019) was er geen capaciteit beschikbaar voor het handhaven. Dit 
jaar is er wel degelijk regelmatig gehandhaafd en zijn er ook veel 
waarschuwingen en boetes uitgedeeld.  
Een ander lid doet de suggestie om ook bij andere gemeenten te kijken naar de 
invulling van het vaarbeleid en handhaving van de regels. Kees Jan geeft aan dat 
dit mogelijk een optie is, maar dat er juist andere gemeenten zijn die kijken hoe 
Langedijk het doet. 
 
10. Introductie en vragen wethouder Nils Langedijk 
Dit agendapunt wordt niet behandeld omdat de wethouder helaas niet aanwezig 
kan zijn. 
 
11. Rondvraag en sluiting 
Joke Brouwer sluit de algemene ledenvergadering en bedankt de aanwezige 
leden voor hun inbreng. 
 
De rondvraag is tijdens de vergadering niet separaat aan de orde geweest. Wel is 
er tijdens de bijeenkomst een aantal vragen gesteld waar het bestuur aandacht 
aan zal besteden. Dit betreft: 

- Alle brievenbussen van Post NL zijn uit het 1000 eilandenrijk weggehaald. 
Er zal worden nagegaan wat het beleid is van Post NL betreffende de 
plaatsing van brievenbussen en of er op basis daarvan een brievenbus in 
onze wijk geplaatst zou moeten worden 

- Een verzoek om het voetpad langs de lepelaar over de brug te laten 
doorlopen (bijvoorbeeld in combinatie met een versmalling van of strepen 
op de weg). Op dit moment moeten de voetgangers over de brug op de 
weg lopen omdat het voetpad ontbreekt. 

 
 
De presentatie van de ALV zal op de website van de BGO worden geplaatst. 
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Na de pauze volgen er een presentatie door het Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier 
 
Ben Eenkhoorn (ecoloog) geeft een presentatie over de ecologische toestand van 
het water. Hij vertelt specifiek over de waterkwaliteit, algemene ecologische 
toestand, aanwezigheid waterplanten, andere fauna en vissen in ons gebied. Ook 
worden de diagnose en verbetermogelijkheden uitgebreid toegelicht.  
 
Werner Dijkstra (beheerder van alle waterlopen boven het Noordzeekanaal) 
vertelt over de beheerswerkzaamheden, met name maaien en schouwen van het 
HHNK. Hij geeft een uitgebreide toelichting op het nieuwe maaibeleid. Ook het 
schouwen van de toekomst komt aan de orde. Verder beantwoord hij een aantal 
vragen van de aanwezige leden.  
De bewoners kunnen de interactieve kaart Overbreedte 
(https:www.hhnk.nl/ruimte-voor-groei) raadplegen om vast te stellen wat er 
gemaaid moet worden.  
In sloten zonder overbreedte moet alles gemaaid worden: in sloten met 
overbreedte mogen in de oever planten blijven staan. Geadviseerd wordt om de 
kaart te bekijken en de informatie op de site door te nemen. 
Het beheer van de primaire sloten in ons gebied wordt door het HHNK zelf 
uitgevoerd. De meeste bewoners hebben naast hun perceel te maken met 
secundaire sloten met en zonder overbreedte. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor 
het maaien en geven daarvoor vaak opdracht aan een loonwerker. Deze sloten 
worden op de 3e maandag in oktober geschouwd. Een zeer beperkt aantal 
bewoners woont aan een tertiaire sloot. Deze worden niet geschouwd. 
Opgemerkt wordt nog dat de verplichting om overhangend groen weg te halen 
niet meer geldt. Wel is het belangrijk dat, indien van toepassing de maaiboot er 
onderdoor kan. 
Voor vragen kunnen de bewoners contact opnemen met de gebiedsbeheerder 
Ted Zwart. Veel informatie is te vinden op de website van het HHNK. 
 
Loonwerker Richard Bruin doet nog een oproep om zwerfvuil in de 
overbegroeiing, zoals blikjes en plastic, zoveel mogelijk te voorkomen en op te 
ruimen. Vervuild maaisel kan n.l. niet worden afgevoerd naar agraïers.  
 
De presentatie zal op de site van de BGO worden geplaatst. 
 
 


