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Bericht van onze voorzitter 
 
Onze secretaris, Dick van der Giessen heeft in mei zijn werkzaamheden wegens 
gezondheidsredenen neergelegd. Het bestuur vindt dit heel erg jammer, want Dick was niet 
alleen een uitstekend secretaris, maar ook een heel prettige collega. Wij danken Dick voor zijn 
vele en vaak succesvolle inspanningen. 
Rond onze laatste ledenvergadering hebben Henk Bouma, Bart Muurling en Jan de Vente  zich 
bereid verklaard werkzaamheden voor ons bestuur te verrichten, waar we erg blij mee zijn. 
Inmiddels heeft het bestuur enkele bijeenkomsten in de nieuwe samenstelling gehad en zijn wij 
tot een taakverdeling gekomen. Henk ondersteunt onze 2e secretaris Kees Dingler, Bart zal het 
bestuur ondersteunen bij de baggerproblematiek en Jan de Vente zal zich focussen op 
uitbreiding van het ledenbestand. 
Het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat we met elkaar op een prettige manier de BGO kunnen 
dienen. 
 
Arie Bezemer 

 
Wijziging e-mailadres 
 
In verband met bovenstaande is het adres en het e-mailadres van het secretariaat gewijzigd. Zie 
briefhoofd. Gelieve hiervan goede nota te nemen. 

 
Wandelpad 
 
De wijk mag verheugd zijn met deze voorziening. Echter, vele leden lieten weten het pad erg 
smal te vinden, onmogelijk om met twee personen comfortabel naast elkaar te lopen. 
Desgevraagd geeft de Gemeente het volgende antwoord: Uitgangspunt voor de aanleg van het 
wandelpad was de huidige breedte van het oude graspad. Het graspad had een breedte tussen 
de 1.00 en 1.20 meter. De aannemer dient een pad aan te brengen met deze breedte. Ook wij 
hebben een aantal steekproeven gehouden en op de meeste plaatsten heeft het wandelpad 
deze breedte. Daar waar niet de juiste breedte is geconstateerd, wordt dit aangepast. Verder kan 
ik u aangeven dat er pas bij een breedte van 1.70 meter goed naast elkaar gelopen kan worden. 
De gemeente is bezig te bekijken (financieel) of dit mogelijk is en of zo’n pad wenselijk is. (wordt 
vervolgd)  
 

Beveiliging door Securitas 
 
In de volgende Update hopen wij u mededeling te doen, dat Securitas nieuwe deelnemers bij 
wijze van proef een maandabonnement aanbiedt. Twee bestuursleden zijn hierover met 
Securitas in gesprek.  
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Waterbeheer 
 
Onze vereniging is tien jaar geleden opgericht om de belangen van bewoners te bundelen om zo 
de kosten van het waterbeheer te verlagen. Volgend jaar gaat er hopelijk gebaggerd worden. 
Gemeente en Hoogheemraadschap zijn hierover nog met elkaar in gesprek. Er zal overleg zijn 
over de wijze waarop bewoners betrokken zullen worden.  
Een delegatie van ons bestuur en de gemeente Langedijk zullen binnenkort een 
inspectieboottocht houden.  
 
 
Wij menen u bij deze weer op de hoogte te hebben gebracht. 
 
De redactiecommissie 
 
 
 

 
 


