
 

 

Baggeren 

Plattegrondbord gerepareerd 

Na de vernieling van het plattegrondbord aan de Lepelaar is het bord inmiddels ge-

repareerd, maar het is helaas nog niet helemaal in orde. We hebben de leverancier 

gevraagd om de foutjes te herstellen. Voorts hebben we de Gemeente gevraagd 

om, net als in andere wijken, het beheer van de borden over te nemen. 
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Onlangs is er contact geweest met de heer Miedema van de Gemeente Langedijk. De 

Gemeente gaat haar waterlopen overdragen aan het Hoogheemraadschap, dat verder 

ook voor het onderhoud zal zorgen. Uiteraard is het Oosterdelgebied het belangrijkste 

watergebied. Om dit water over te dragen heeft een inventarisatie plaats gevonden en 

zijn alle waterlopen op diepte  gepeild, de samenstelling van de te baggeren grond on-

derzocht en het geheel in kaart gebracht.  Er wordt verwacht dat de Gemeente het wa-

ter nog in december 2009 of in januari 2010 zal overdragen. Daarna zullen wij met het 

Hoogheemraadschap contact opnemen over de baggerplannen. We houden u op de 

hoogte! 

Speeltoestellen bij Winterkoning en Noorderplas 

Onlangs ontving de BGO een voorstel van de Gemeente Langedijk om op het veldje 

aan de Winterkoning, waar al 2 doelpalen staan, een speeltoestel te plaatsen . Tevens 

heeft zij voorgesteld om nog 2 speeltoestellen te plaatsen aan de Noorderplas bij de  

Reiger. In beide gevallen werd de BGO om advies gevraagd. Na raadpleging van in de 

omgeving van de voorgestelde speeltoestellen wonende BGO-leden hebben wij positief 

geadviseerd met de aantekening dat er wel iets moet worden gedaan om te voorko-

men dat honden daar hun behoefte doen. De Gemeente heeft toegezegd een bord 

plaatsen dat dit gebied bedoeld is om te spelen en geen hondenuitlaatplek is. 

Naar aanleiding van klachten van enkele bewoners dat de Lepelaar tussen de Reiger en 

de Roerdomp te donker zou zijn zal de Gemeente de lantaarnpalen herschikken en er 

komt 1 lantaarnpaal bij. 

Winterkoning 

 

                  Noorderplas 

Herschikking lantaarnpalen Lepelaar 



 

 

Noteer alvast in uw nieuwe agenda: Jaarvergadering BGO , dinsdag 22 april, aan-

vang 20.00 uur  Naast de gebruikelijke formaliteiten zorgen wij na de pauze voor 

een interessant programma. De uitnodiging en agenda volgen in maart 2010. 

Wegonderhoud 

Jaarvergadering 2010 
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Collectieve beveiliging 

In november hebben enkele bestuursleden van de BGO verder contact gehad met 

Parkmanagement Noord-Holland (PNH) over hun ideeën voor betere beveiliging van 

onze wijk, doch tot nu toe heeft PNH geen concreet voorstel ter zake aan ons voor-

gelegd. Wij houden u echter op de hoogte van eventuele ontwikkelingen . 

Er zijn  plannen om op 30 januari vanaf 20.00 uur een Nieuwjaarsbijeenkomst te 

houden voor de bewoners uit ons gebied. 

Dit is een particulier initiatief. Het bestuur van de BGO is echter bereid om in januari 

een uitnodiging per e-mail te verzenden, onder voorwaarde dat de financiële afwik-

keling door de initiatiefnemers geregeld zal worden. 

Nieuwjaarsbijeenkomst 
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Wij zijn blij dat wij van de Gemeente veel gehoor krijgen op onze aanbevelingen. 

Zoals u zult hebben gezien, is de Gemeente bezig om zijstraten van de Lepelaar en 

Reiger te verbeteren en de bochten zodanig aan te passen, dat er geen diepe kuilen 

meer ontstaan. Voorts hebben wij bij de Gemeente de vraag neergelegd om het 

wegdek van de Reiger te vernieuwen. 

 

Mede namens het voltallig bestuur, wenst het secretariaat u 

 Fijne Kerstdagen  

en  

een goed begin van 2010.  


