
 

 

 

 

 

Update 10 
12 oktober 2011 

 
Deze update bevat 2 URGENTE onderwerpen: Overlast N242 en Beveiliging 
 

Overlast N242 
 
Onze leden Arie de Graaf en Edgar van der Heijden stuurden het volgende bericht dat 
wij gaarne overnemen en ondersteunen: 
 
Zoals bekend ondervinden de bewoners in het Oosterdelgebied veel hinder van het geluid 
dat de N242 veroorzaakt. De verwachting is dat deze geluidsoverlast in de toekomst zal 
toenemen. Afgezien van de autonome groei van het geluid zal dit worden verergerd door de 
voorgenomen aansluiting van de aan te leggen Westfrisiaweg N23 op de N242 (de 
Kamerlingh Onnesweg in Heerhugowaard). Bewoners van de Waterral en de Stern hebben 
vorig jaar een ‘zienswijze’ ingediend bij de provincie tegen het voorontwerp inpassingsplan 
Westfrisisaweg. In de reactie van de provincie wordt niet toegekomen aan deze bezwaren. 
Thans ligt er een ontwerp inpassingsplan Westfrisiaweg N23. Tegen dit ontwerp kan 
wederom een ‘zienswijze’ ingediend worden. Het is van belang dit te doen omdat alleen 
belanghebbenden die een ‘zienswijze’ hebben ingediend in de latere procedure bezwaar 
kunnen aantekenen en beroep kunnen instellen. 
Wij vragen u vriendelijk doch dringend  bijgesloten ‘zienswijze’ te lezen en bij 
akkoordbevinding uit te printen, in te vullen en te ondertekenen en in  verband met de 
indieningstermijn verzoeken wij U de ingevulde en ondertekende ‘zienswijze’ 
UITERLIJK op  17 oktober 2011 in te leveren op het adres Waterral 11. Het pakket 
wordt dan collectief aangetekend verzonden.  
 
 

Minder inbraken door goede collectieve surveillance  
 
De aanhef lijkt logisch. Gelukkig hebben wij de laatste jaren in ons gebied naar verhouding 
weinig inbraken gehad. Het gilde ziet sinds jaren regelmatig surveillanceauto’s door onze 
straten rijden en dat nodigt niet bepaald uit voor een weloverwogen inbraak.  
Echter door de slechte bedrijfsvoering bij Stichting Veiligheidszorg, die in de afgelopen jaren 
de surveillance coördineerde, hebben veel bewoners begrijpelijkerwijs hun contract voor 
surveillance opgezegd.  
Stichting Veiligheidszorg werd overgenomen door Park Management Noord Holland 
(PMNH). De bedrijfsvoering en surveillance werden toen wel correct uitgevoerd, maar de 
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grootste plannen van PMNH (met name camera beveiliging in de straten) waren voor de 
lokale overheid en ook voor de BGO niet realistisch. Er is toen door het BGO bestuur 
besloten alleen nog surveillance te laten plaats vinden. Hiervoor hebben wij rechtstreeks 
contact gezocht met Securitas. Dit om de lijnen kort te houden.  
Per 1 januari 2011 heeft Securitas de contacten en contracten voor de surveillance 
overgenomen.  
 
Zoals hierboven gemeld, was het vertrouwen bij de BGO leden door alle geschetste 
perikelen in het verleden zoek en tot op heden zijn er nog slechts 53 deelnemers voor 
surveillance overgebleven.  
 
Als het aantal deelnemers niet meer wordt, dan vrezen wij dat Securitas het contract met de 
BGO leden per 1 januari zal opzeggen, waardoor er in ons gebied helemaal geen collectieve 
beveiliging meer zal zijn . 
Het  is daarom van het grootste belang dat we collectief deelnemen aan deze surveillance 
om hiervan verzekerd te zijn en het voor iedereen betaalbaar te houden. 
 
Securitas biedt nu de BGO leden een contract aan, (surveillance tussen 19 en 7 uur)  voor 
slechts  € 20,= per maand, per kwartaal vooruit te factureren en met een opzegtermijn van 3 
maanden. 
Op deze wijze kan Securitas aan onze leden laten zien hoe Securitas functioneert en hoe 
accuraat de rapportage is. 
 
Securitas kan ook een jaarcontract aanbieden voor  € 225,00 per jaar. 
Eigenlijk is dat tarief gebaseerd op 100 deelnemers met een maand of jaarcontract)  
Bij meer deelnemers zal er een korting op het tarief worden verleend.  
Aantal deelnemers Prijs jaarcontract (exclusief B.T.W.) 
100                              € 225 
150                             € 220 
200                             € 215 
 
Vanaf week 43 start Securitas met huis aan huis bezoeken waarbij u een surveillance 
contract zal worden aangeboden. Een voorbeeld van dit contract en een voorbeeld van 
de rapportage zoals de BGO dagelijks ontvangt is bijgevoegd. 
 
Aanmelden kan ook  via SAdams@securitas.nl  
 
Tenslotte: 
 
Het bestuur van uw BGO rekent op een grote response op beide belangrijke en 
urgente zaken. 
 
De volgende Update verschijnt in december en zal de volgende onderwerpen bevatten: 

 invloed uitoefenen via het dorpsplatform 

 baggeren 

 bruggen en wandelpaden 
 
De redactiecommssie 
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