
 

 

Vaarbeleid 

Groene bolletjes 

Momenteel komen massaal slijmerige groene bolle-

tjes voor op het water en die hebben we nooit eerder 

gezien. Het HHNK vermoedt dat het een soort blauw-

wier is en neemt op ons verzoek monsters om de 

bolletjes in het laboratorium te onderzoeken op voor 

de gezondheid schadelijke algen. We houden u op de 

hoogte van hun bevindingen. Daarnaast hebben wij 

hen gevraagd wat de oorzaak is van de overmatige 

plantengroei en wat er aan te doen.  
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Deze BGO update per email vervangt de nieuwsbrief die u voorheen in uw 

brievenbus kreeg. 
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Na de ALV van 19 maart heeft de BGO op verschillende manieren contact gehad met 

ambtenaren en een wethouder van de Gemeente Langedijk en het lijkt er op dat aan 

90 % van de ingebrachte bezwaren zal worden tegemoet gekomen. Het voorstel van 

de picknicktafels en de eco-toiletten gaat van tafel, dus dat probleem is voor de om-

wonenden alvast opgelost. Voorts had de klankbordgroep al voorgesteld om geen 

vergunningenstelsel in te voeren. Verder wordt de trailerhelling aan de Oostelijke 

Randweg (bij de Winterkoning) vanwege de verkeersonveilige locatie weggehaald. 

Over de andere trailerhelling wordt nog overlegd.                                              

Voorts lijkt er geen juridische grond te zijn om de plannen van de Gemeente tegen te 

houden. Het vaarbeleid is niet strijdig met het vigerend bestemmingsplan. Een BGO-

lid staat ons bij met juridisch advies. 

Baggeren 

Het beheer van stedelijk water is tot op heden in het beheersgebied van het HHNK 

versnipperd tussen het hoogheemraadschap, de gemeente en derden. Het HHNK 

overweegt overname van dit beheer (dus niet het eigendom).  Alvorens daartoe over 

te gaan wordt vastgesteld wat de huidige situatie is. Momenteel inventariseert het 

HoogHeemraadschap NoorderKwartier daarom de waterlopen in ons gebied. Dit 

houdt o.m. in bepaling van bagger in kwantiteit, kwaliteit en onderhoudsplicht. Ook 

wordt gekeken naar de onderhoudssituatie van peilregulerende kunstwerken 

(gemalen, stuwen, e.d.), oevers, maaiwerkzaamheden en tewaterplaatsen (m.b.t. de 

uitvoering). Uit de inventarisatie zal dus blijken wat er aan bagger aanwezig is. Met 

deze informatie zal een planning worden gemaakt. Het HHNK houdt de BGO vervol-

gens op de hoogte van verdere ontwikkelingen in het Oosterdelgebied.  



 

 

Op 19 mei jl. hebben Kleurrijk Langedijk en Hart voor Langedijk-D66 tijdens de be-

spreking van het Verkeers– en Vervoersplan een amendement ingediend voor een 

wandelpad langs de Lepelaar en de Reiger. 

Wij houden u op de hoogte van besluiten terzake. 

Het bord aan de Reiger is eind vorig jaar in korte tijd 2 keer vernield. Reparatie is 

een behoorlijke kostenpost voor BGO en de Gemeente Langedijk is niet bereid om  

bij te dragen. Op ons verzoek (en kosten) wordt het bord nu half juni gerepareerd 

en opnieuw voorzien van een slagvaste bescherming. 

Veiligheid 

Plattegrondsborden 

De Kolonist 

De Fractie van Kleurrijk Langedijk heeft enkele vragen aan het College gesteld be-

treffende de overlast. Zij vindt de antwoorden echter onduidelijk en vraagt nog om 

opheldering.                                                                                                        

De gemeente is momenteel in gesprek met de exploitant van de Kolonist en de om-

wonenden om via bemiddeling tot duidelijke afspraken te komen. Om de overlast te 

verminderen zullen enkele zaken van de bedrijfsvoering aangepast moeten worden. 
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Groenbeheerplan 

De bermen in het buitengebied incl. het Duizend Eilandenrijk, worden met het nieu-

we plan gemaaid (zelfde frequentie als nu: 2x per jaar) en het gras wordt weggezo-

gen. Nu worden de bermen geklepeld: het gras blijft dan ook nog liggen wat veel 

mest geeft en de groei stimuleert. Met het nieuwe maaiplan is in 3 jaar tijd de grote 

groei eruit en blijft de begroeiing kort. 

De laatste tijd was er hier en daar wat onvrede over de afhandeling van klachten 

door de Stichting Veiligheidszorg. Inmiddels is er ander management, wat hopelijk 

tot verbetering zal leiden. De leden van de BGO betalen een lagere jaarbijdrage dan 

niet-leden, t.w. € 250,36 voor leden en € 284,48 voor niet-leden. Aanmelden kan 

via 072-57 47 637 of email: info@stichtingveiligheidszorg-nhn.nl. 

Collectieve surveillance 

Onze website werd nauwelijks bezocht en ook niet goed bijgehouden. Wij verwach-

ten echter dat wij u via deze email-update beter en vaker over onze inspanning en 

actuele ontwikkelingen in onze fraaie wijk kunnen informeren. 

Opheffen website 
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