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Reactie BGO op nieuwe legger 
In onze Update nr. 13 van 30 april jl. hebben wij al gemeld dat het bestuur zich zou beraden op het 
punt van de onderhoudsplicht van aanliggend water voor bewoners die géén eigen water hebben.  
Wij kunnen u nu berichten dat wij op 3 mei jl. een brief aan het Hoogheemraadschap Hollands Noor-
derkwartier hebben gezonden betreffende onze zienswijze op de nieuwe legger. Een kopie hiervan is  
aan Burgemeester en Wethouders van Langedijk gezonden. 
 
In deze brief aan het HHNK hebben wij onder andere geschreven: “ Op één punt willen wij een afwij-
kende zienswijze indienen en dat betreft het ontbreken van een noodzakelijke wijziging, nl. betref-
fende het onderhoud (maaien en baggeren) van aanliggend water dat géén eigendom van de betref-
fende bewoner is…….. Wij zijn van mening: eigen water zelf onderhouden, gemeentelijk water door 
de gemeente te onderhouden……… We hebben onze leden, ca. 400 bewoners van het Rijk der 1000 
Eilanden, aangeraden hun zienswijze in te dienen c.q. bezwaar aan te tekenen als zij in zo’n situatie 
verkeren.’’ 
 
Voorts mogen wij u herinneren aan de 2 laatste alinea’s van onze Update Nr. 13, waarin wij beschrij-
ven hoe en waar u bezwaar kunt aantekenen. Het bestuur van de BGO is uiteraard geen gemachtigde 
voor haar leden en zij hoopt derhalve dat betrokkenen zelf tijdig reageren en ons middels een kopie 
informeren. Hierover hebben wij het HHNK en de Gemeente inmiddels dus geïnformeerd. Het is van 
belang dat belanghebbenden nú reageren, want de legger wordt gewoonlijk niet vaker dan 1x per 10 
jaar herzien. Voor verdere informatie verwijzen wij naar de laatste twee alinea’s van  Update 13.  
 
Met vriendelijke groet, 
het bestuur van BGO 
 


