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Betreft: reactie concept-visie Westdijk 
 
Geachte lezer,  
 
De bewonersvereniging heeft kennis genomen van de concept-visie Westdijk. In deze brief 
geven wij onze reactie op het gepresenteerde concept. 
 
Reactie  
Wij zijn het niet eens met de onderdelen van het plan die ertoe leiden dat het aantal boten in 
het Rijk der Duizend Eilanden toeneemt. Het woongebied Rijk der Duizend Eilanden is geen 
toeristische attractie, maar een gebied waar de bewoners in rust kunnen genieten van hun 
omgeving. 
 
De zorgen en irritatie van de bewoners van het Rijk der Duizend Eilanden over de 
toenemende drukte en overlast op het water zijn al meerdere keren bekend gemaakt bij de 
bestuurders van de gemeente Langedijk.  
In een recente brief aan B&W hebben wij duidelijk gemaakt dat de bewoners steeds meer 
hinder ondervinden. 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. Adequate handhaving ontbreekt of 
schiet in ieder geval tekort. 
 
Hoewel de concept-visie direct betrekking heeft op het gebied rond de Westdijk en het 
kanaal, is er ook impact op het woongebied Rijk der Duizend Eiland. Wanneer de plannen 
worden uitgevoerd zullen er nog meer boten, inclusief bestuurders en passagiers, de 
Noorderplas en sloten als ‘recreatiegebied’ gaan gebruiken.  
Deze impact is specifiek gerelateerd aan de volgende zinnen in de concept-visie: 

- “Rijk der Duizend Eilanden is aantrekkelijk voor sloepen en kleine watersport en 
wordt daarvoor vaak gebruikt” 

- “Uitbreiden van de sluistijden zodat er ook ’s avonds door Oosterdel gevaren kan 
worden richting Noorderplas”. 

De bewonersvereniging Rijk der Duizend Eilanden is tegen elke verdere uitbreiding van 
vaarbewegingingen in ons woongebied. Woorden als ‘ waken voor overlast’ en ‘handhaven’ 
zijn al lange tijd vrijblijvend en ontoereikend gebleken. In de praktijk groeit de overlast, zowel 
in duur als in intensiteit. Dit is voor onze bewoners onacceptabel. Dat geldt in nog sterkere 
mate voor het langer openstellen van de sluis. Het beetje nachtrust dat de omwonenden nu 
nog gegund is, wordt dan ook nog eens bekort.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
Jaap Steenhuis, secretaris 



 
 
 

 


