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Op 18 mei heeft de BGO een brief naar het College van B&W van Langedijk gestuurd, 

waarin wij onze zorgen hebben geuit omtrent de overdracht van het waterbeheer van 

de Gemeente Langedijk naar het Hoogheemraadschap. Dit met name omdat ons ter ore 

is gekomen dat het contract met de Gemeente en het Hoogheemraadschap nog niet is 

getekend omdat er onder meer sprake zou zijn van ‘achterstallig onderhoud’. Ook is er 

geen overeenstemming over het op diepte houden van het water, alsmede over de ver-

wijdering van waterplanten i.v.m. de doorvaarbaarheid.  

Wij hebben in de brief bovendien de volgende vragen gesteld aan het College: 

 - Welke partij is verantwoordelijk voor het op diepte houden van de wateren in het 

Oosterdel? Met name: wie is verantwoordelijk voor het besluit om tot baggeren over te 

gaan indien de sloten niet de vereiste diepte hebben? 

 - Gaat de overdracht aan het Hoogheemraadschap door en zo ja, welke afspraken wor-

den er gemaakt op het gebied van baggeren? 

 - Wordt het bestuur van de BGO betrokken worden bij het overleg over baggeren en 

onderhoud? 

 - Is het mogelijk dat er weer tripartiete samenwerking komt om de sloten op peil te 

houden? 

Wij wachten nu op een formeel antwoord van de Gemeente.  

We weten inmiddels dat de geschilpunten onder meer gaan over het aantal malen dat 

er geschouwd moet worden. In verband met de doorvaarbaarheid dient dat vaker te 

gebeuren dan het Hoogheemraadschap wil. Daarnaast is er natuurlijk het probleem dat 

veel vaarten niet op diepte zijn, maar als het Hoogheemraadschap de baggerplicht 

overneemt, zou dat misschien afgekocht kunnen worden. Langedijk heeft natuurlijk erg 

veel water, dus dat zal wel om veel geld gaan. We hebben nu echter de indruk dat de 

Gemeente niet van plan is om nog te baggeren. 

Particulieren dienen uiteraard zelf hun sloot te onderhouden. Wanneer wij onze sloot 

echter uit laten baggeren, zal de bagger van het openbare water er weer inlopen. Een 

vorm van samenwerking is dus noodzakelijk. Het kan immers niet zo zijn dat de strijd 

over de rug van de burgers wordt uitgevochten, dus willen we bij ze aan tafel! 

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. 

Bericht van de Penningmeester 

De leden die toestemming hebben gegeven voor automatische incasso informeren wij 

hierbij dat de contributie van € 10,00 begin juli 2010 zal worden afgeschreven. 

De overige leden worden verzocht in de eerste week van juli € 10,00 over te maken 

naar rekeningnummer 3466 85 095 ten name van BGO te Zuid-Scharwoude 
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Collectieve beveiliging 

Sinds onze Algemene Ledenvergadering is er verschillende keren contact geweest 

met Parkmanagement Noord-Holland, waarbij we in hun voorstellen voor een andere 

aanpak in ons gebied geen alternatief hebben gezien die naar verwachting qua vorm 

en prijs voor u acceptabel is. Opmerkelijk is overigens dat in hun voorstellen, die 

niet anders zijn dan in onze Ledenvergadering gepresenteerd, niet meer wordt ge-

sproken over de Collectieve Surveillance zoals die nu wordt uitgevoerd. Onduidelijk 

is dus of deze optie in het pakket voor volgend jaar blijft. De BGO zal derhalve     

onderzoeken of deze optie in het pakket blijft en welke alternatieven er eventueel 

zijn. Wij zullen u daarover ruim voor 1 januari 2011  informeren. 

Pagina 2 

In het verleden voerden de firma’s Klein Texas en Veldman de bagger- en schouw-

werkzaamheden voor Gemeente uit. Voor 2010/2011 heeft de Gemeente Langedijk 

het contract  aan Krinkels BV uit Alkmaar gegund. 

Daarnaast voert de firma Richard Bruin al jaren werkzaamheden uit om de sloten en 

waterkanten voor de particulieren in ons gebied te onderhouden. Als hij dit vorige 

jaar voor u heeft gedaan, komt hij dit najaar zonder tegenbericht weer.  

Mocht hij nog niet voor u gewerkt hebben, dan kunt u bellen naar 06-3495 6696 of 

072-571 3707. Een e-mail sturen kan ook: alma.bruin@quicknet.nl . 

Als u gaat verhuizen, of als u geen gebruik meer wilt maken van Richard Bruin, dan 

kunt u dat ook per e-mail aan hem doorgeven. 


