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Dit kunt u doen met 75.000 euro: wandelbankjes plaatsen 
 
 
De bewonersvereniging is mede-initiatiefnemer van een plan om meer wandelbankjes te 
plaatsen op mooie uitzichtpunten in de gemeente. Er wordt gedacht aan bankjes in de oude 
dorpskernen en de groene een waterrijke gebieden waar veel bewoners wandelen, zoals het 
Rijk der Duizend Eilanden.  
 
Wij willen de bewoners en andere wandelaars en fietsers die even willen pauzeren graag de 
gelegenheid geven om vanaf een bankje te genieten van het moois wat onze omgeving te 
bieden heeft. 
 
Om meer bankjes echt mogelijk te maken willen wij u vragen dit initiatief te ondersteunen 
door naar de website www.samenwerkenlangedijk.nl/initiatieven te gaan (link staat in het 
mailbericht) te gaan en met uw stemcode, die u per brief van de gemeente heeft ontvangen, 
geld te doneren aan het plan voor de bankjes. 
 
 

Nieuw vaarbeleid en handhaving 
 
De gemeenteraad heeft op 8 juni het nieuwe vaarbeleid goedgekeurd. De belangrijkste 
punten zijn: 

- Registratieplicht voor alle vaartuigen in het gehele Rijk der Duizend Eilanden 
- Verbod om tussen 23.00 en 07.00 uur op het water te zijn 
- Verbod op het gebruik van waterscooters 

 
Een aantal bewoners, die de meeste overlast ervaren, kan niet wachten totdat dit nieuwe 
vaarbeleid daadwerkelijk wordt ingevoerd. Op elke mooie dag is het weer raak en zien we 
de overlast in de loop van de middag en de avond steeds verder toenemen. Het begint 
gezellig druk en eindigt met racende (rubber)bootjes en veel lawaai en harde muziek vanaf 
de rondvarende sloepen en koolvletten. Ook wordt er regelmatig gewaterskied. 
De bewoners en de bewonersvereniging roepen de gemeente op om, onafhankelijk van de 
invoering van het nieuwe beleid, meer en beter te handhaven. Dus ook ’s avonds! 
 
 

Het ecologisch maaien van de bermen gaat beginnen 
 
Gisteren, 21 juni, hebben twee leden van de werkgroep Duizend Eilanden Bloemrijk en de 
voorzitter van het bestuur, een overleg gehad over het aanstaande maaibeheer met 
vertegenwoordigers van de gemeente (de beheerder en de toezichthouder van dit gebied) 
en een vertegenwoordiger van de firma Bijlsma. 
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Het overleg betrof het ecologisch beheer van de Lepelaar en de Reiger. (De zijstraten 
worden uit kostenoogpunt dit jaar nog wel geklepeld, uitgevoerd door de firma van Diepen.) 
Hier wordt ook de bestrijding van de reuzenberenklauw meegenomen. 
 
We hebben allereerst onze frustratie over het afgelopen jaar neergelegd en meegedeeld dat 
we ons toch opnieuw gaan inzetten voor onze bermen en dat het in het belang van 
iedereen, en niet in het minst van de biodiversiteit, is dat het dit jaar beter gaat. We willen 
dat de bermen weer plaats gaan bieden aan planten en dieren die hier van nature 
thuishoren. 
 
Hoe gaat de firma Bijlsma dit aanpakken? 
 

- Er zal gewerkt worden met lichtere machines. In dit geval met een schotelmaaier, of 
een schijvenmaaier. Dit is volgens de vlinderstichting ecologisch gezien de beste 
keuze. Het verschil tussen de twee is de manier waarop het maaisel afgelegd wordt. 

 
- De bestuurders van de maaimachines hebben een opleiding gedaan en hebben 

kennis van de natuur. 
 

- Bijlsma zal voorafgaand aan het maaien (laten) monitoren. 
 

- Er wordt gestreefd naar een goede timing en flexibiliteit, bijvoorbeeld betreffende het 
weer. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met de bedrijfsplanning.    

 
- De in de te maaien bermen aanwezige reuzenberenklauw zal conform het 

maaibestek door de firma Bijlsma worden gemaaid en meegenomen. 
 

- Voor de overige berenklauwen heeft de gemeente extra geld uitgetrokken. Het gaat 
om een paar ruigte-eilanden. 

 
- De communicatie met Bijlsma loopt via de toezichthouder van de gemeente. 

 
Wij hopen dat het met al deze inzet komend jaar beter zal gaan, maar zullen het zeker 
kritisch blijven volgen. 
 


