
 

 

Besluit over Vaarbeleid uitgesteld 

Plattegrondbord Lepelaar vernield 

De plattegrondborden in onze wijk blijken nog steeds aantrekkingkracht te hebben op 

vandalen. Dit keer was het bord aan de Lepelaar bij de Oostelijke Randweg aan de 

beurt. We hebben direct aangifte gedaan bij de politie en via het Langedijker Nieuws-

blad van 25 augustus hebben wij een beloning uitgeloofd voor de tip die leidt tot aan-

houding van de daders, zodat wij de kosten op hen kunnen verhalen. De gouden tip 

is helaas nog niet binnen, maar we hopen dat die vandalen vanwege de publiciteit 

rond dit incident zich in het vervolg inhouden. 
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In de vorige Update informeerden wij u dat enkele partijen in de Gemeenteraad over-

wogen om een amendement in te dienen om bootregistratie in te voeren. Uiteindelijk 

hebben de ChristenUnie en Hart van Langedijk/D66 dit gedaan en op 1 september jl. 

werd het voorstel in het Gemeentehuis (Forum 2) besproken. De BGO was daarbij met 

5 bestuursleden en enkele gewone leden en Arie Bezemer heeft het woord gevoerd. Het 

Noord-Hollands Dagblad heeft daar op 2 september ook verslag van gedaan. Door HvL/

D66 werd gewezen op het succes van registratie in Wormerland. Dat vermeende succes 

heeft de BGO na het overleg onderzocht en ons bleek dat in Wormerland door de politie 

wel wordt gecontroleerd op snelheid, maar niet op registratie. Dat vermeende succes 

heeft dus niets met registratie te maken. Registratie van boten in Langedijk zorgt dus 

voor onnodige bureaucratie en overbodige regelgeving en het geld dat met registratie 

gemoeid zou zijn is beter en doeltreffender te besteden aan handhaving van de toege-

stane vaarsnelheid door politie en Bijzondere Opsporing Ambtenaren(BOA’s). De BGO 

heeft alle raadsleden en het College van B&W op 2 oktober nog eens per brief geïnfor-

meerd over het standpunt van de BGO. Gisteren, 13 oktober, werd het Vaarbeleid op-

nieuw in Forum besproken en de BGO was daar weer bij. De politiek bleek verdeeld 

over het effect van registratie op overlast door te snel varen. VVD, CDA, en Kleurrijk 

Langedijk (meerderheid) besloten uiteindelijk eerst te wachten op de nota ‘Integraal 

Handhavingsbeleid’, waarna verder kan worden gediscussieerd over het Vaarbeleid. 

Beveiliging voortaan door Regio Control 

Parkmanagement Noord-Holland (PNH) heeft ons geïnformeerd dat zij onlangs de 

activiteiten van de Stichting Veiligheidszorg Noord-Holland Noord (SVZ) heeft over-  

genomen. Voorts heeft zij vanwege vele klachten, ondermeer 

uit ons gebied, de overeenkomst met Trigion ontbonden en 

Securitas opdracht gegeven om de beveiliging over te nemen. 

Securitas voert dit uit in samenwerking met Regio Control. 

PNH zal alle verplichtingen voortvloeiend uit de huidige overeenkomst van SVZ met de 

deelnemers aan de collectieve surveillance in ons woongebied volledig nakomen. PNH 

heeft ideeën over meer eigentijdse beveiliging en zal daarover in de komende maanden 

met de BGO overleggen. Via deze Update, gecombineerd met een huis-aan-huis folder 

van PNH, houden wij u van verdere ontwikkelingen op de hoogte. 



 

 

De Gemeente meldt dat het de aannemer opdracht heeft gegeven om het gras van 

de bermen van Reiger en Lepelaar af te zuigen en af te voeren. Als gewenst is dat 

het gras ook bij andere straten afgezogen moet worden, wij daartoe een verzoek in 

te dienen. Er moet bij de gemeente wel budget voor zijn.                                                       

Onze melding over hobbels en scheuren in het wegdek, alsmede over gaten in de 

bermen bij kruisingen met de Reiger en Lepelaar, zijn aan de wegbeheerder doorge-

geven en die neemt het mee tijdens de uitvoering van het onderhoudsbestek. Het 

wegdek van een aantal zijstraten is inmiddels opgeknapt, nu Lepelaar en Reiger nog. 

Geluidsoverlast N242/West-Frisaweg 

Groen– en wegonderhoud 
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Baggeren 

Het Hoogheemraadschap Noord-Holland Noord (HNHN) heeft desgevraagd nog geen 

duidelijkheid kunnen verschaffen over een tijdplan van de uitvoering en stortmoge-

lijkheden. Voor ons is ook onduidelijk waar precies gepeild is. Wel is nu duidelijk dat 

de Gemeente vanwege overdracht per 1 januari 2010 van het waterbeheer aan 

HNHN inzake baggeren geen actie meer onderneemt. De BGO heeft aangegeven om 

bij de besprekingen tussen Gemeente en NHNH te willen aanschuiven om onze wen-

sen kenbaar te kunnen maken. 

Op 1 oktober 2009 telde de vereniging 350 leden. Dit is na het uitschrijven van 31 

leden, die ondanks herhaald betalingsverzoek niet hebben gereageerd. Op de      

verzendlijst van deze Update staan 302 e-mailadressen (86%) en 8 leden (2%)  

hebben aangegeven niet over internet te beschikken. Zij krijgen deze Update in de 

brievenbus. Voorts heeft de penningmeester al 164 machtigingen voor automatische 

incasso van de contributie ontvangen (47%). Medio oktober wordt de contributie 

2009 ad € 10 geïncasseerd. Ter informatie: per 1 november a.s. kunt u tot 56 dagen 

na incasso de bank verzoeken een onterechte afboeking ongedaan te maken (was 

30 dagen).  Als u ons vanaf volgend jaar ook wil machtigen de contributie automa-

tisch af te schrijven kunt u contact opnemen met onze penningmeester via telefoon 

341943 of e-mail langedijk@nederland.net . De vereniging bespaart dan aanzienlijk 

op bankkosten en het versturen van betalingsverzoeken. Alvast hartelijk dank. 

Uit het ledenbestand 

Pagina 2 

In de vorige Update hebben we u al geïnformeerd over de te verwachten geluids-

overlast in delen van ons woongebied na realisering van de West-Frisiaweg.  De  

Provincie meldde destijds immers een verhoging van de verkeersintensiteit met ca. 

90%. Onder meer na vragen van de BGO heeft de Provincie aan bureau Goudappel 

Coffeng (GC) gevraagd om de intensiteit met hun verkeersmodel nauwkeuriger te 

bepalen. GC meldt geen exacte getallen te kunnen geven, maar berekent dat de in-

tensiteit nu varieert tussen 15.000 en 20.000 motorvoertuigen per etmaal en dat dit 

na realisering van de West-Frisaweg tussen 20.000 en 25.000 motorvoertuigen zal 

zijn. Zij geeft echter aan dat die cijfers “een minder grote betrouwbaarheid” hebben. 

De BGO houdt de ontwikkelingen dus goed in de gaten. 


