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Verslag Algemene Ledenvergadering (ALV) 22 september 2021 in Museum 
Broekerveiling, aanvang 19:30 uur 

 
Aanwezig: 39 leden, inclusief vier bestuursleden. Afmeldingen zijn ontvangen van 25 leden.  
Notulist: Jaap Steenhuis.  
 
1. Opening  
Joke Brouwer (voorzitter) opent de vergadering om 19:30 en heet de aanwezigen welkom. 
Zij vertelt dat door de bijzondere omstandigheden als gevolg van Corona de ALV is 
uitgesteld van maart naar september. Ook is een aantal activiteiten van de vereniging door 
Corona enigszins vertraagd.  
 
2. Mededelingen en agenda 
Wethouder Nils Langedijk kan als gevolg van andere afspraken helaas niet aanwezig zijn.  
 
3. Goedkeuring notulen 3 september 2020 (zie website en afzonderlijk toegezonden 
document) 
De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld 
 
4. Algemeen Jaarverslag 2020/21 – korte terugblik (zie presentatie) 
Joke geeft een kort overzicht van de activiteiten die in het afgelopen jaar zijn uitgevoerd. Het 
was opnieuw jaar met Corona, maar ook met mondkapje heeft het bestuur zich flink geroerd. 
Veel tijd en aandacht is besteed aan de bermen, het varen en het geluid. 
Via nieuwsbrieven en nieuwsflitsen (voor actueel spelende zaken) hebben we de leden 
regelmatig geïnformeerd. Om de leden beter te informeren en om onze activiteiten te 
ondersteunen, hebben we de sterk verouderde website vervangen door een nieuwe, waarbij 
we meteen de huisstijl hebben aangepakt. Daar is flink wat tijd in gaan zitten. We zijn 
benieuwd naar wat u ervan vindt en wat u eventueel nog mist.  
  
Om onze belangen beter te kunnen behartigen, hebben we een oproep gedaan aan 
bewoners met deskundigheid om actief te worden op de gebieden groen, geluid of varen. 
Daarmee zijn de werkgroepen voor groen (werkgroep Duizend Eilanden Bloemrijk), 
geluidsoverdracht en varen tot stand gekomen. 
 
Met wethouder Nils Langedijk is eind vorig jaar afgesproken dat we aan de voorkant van het 
beleid mee willen praten i.p.v. steeds achteraf te reageren op voldongen feiten. 
Dat betekende concreet dat we over allerlei praktische zaken direct konden overleggen met 
het Hoofd Beheer Ruimte van de werkorganisatie Langedijk-Heerhugowaard. Hierbij was 
vaak ook de groenbeheerder van onze wijk aanwezig. Onderwerp was grotendeels het 
onderhoud van de bermen en het voetpad. 
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Als voorbeeld van het meedoen aan de voorkant van het beleid, hebben we korte enquêtes 
gehouden over geluidsoverlast en vaaroverlast. De uitkomsten hiervan hebben we in 
kaartjes verwerkt zodat snel te zien was waar de meeste overlast wordt ervaren. Voor 
vaaroverlast heeft die als input voor beleid van de gemeente gediend. 
Wij hebben ook nog gereageerd op of geparticipeerd in de bespreking van divers plannen 
van de gemeente, zoals grenzeloos Dijk en Waard, Stationsgebied, Museum Broekerveiling 
en Westdijk. 
 
Een aantal bewoners spreken waardering uit voor alle activiteiten van het bestuur, maar stelt 
ook voor dat de bewonersvereniging zich op een aantal punten actiever gaat opstellen, 
sneller naar de pers gaat en mogelijk juridische expertise gaat inhuren. 
Het bestuur antwoordt dat zij geen actiegroep willen worden, maar vooralsnog willen 
investeren in het opbouwen van contacten met de nieuwe gemeente. Wij willen een goede 
wereld (en ook onze wijk) voor onszelf, onze kinderen en kleinkinderen. 
 
Een bewoner stelt voor om ook mede met het oog op fusie Dijk en Waard mogelijk contact 
met de pers te zoeken over de wijze van samenwerking met de gemeente. Afgesproken 
wordt dat wij dit onderwerp met de betreffende bewoner gaan bespreken. 
 
Peter Dekker geeft een korte toelichting op het wandelbankjes-initiatief. Wij verwachten dat 
een aantal nieuwe bankjes (mogelijk 3) in onze wijk geplaatst gaan worden. Na een vraag 
van een bewoner over het verdwenen (=vernielde) bankje bij de Noorderplas wordt 
afgesproken dat de bewonersvereniging de gemeente vraagt om het oude bankje terug te 
plaatsen. 
 
Peter Dekker geeft ook nog een toelichting op de bestrijding van de Reuzenberenklauw door 
de gemeente. Wij hebben de gemeente regelmatig gevraagd om deze plant effectief te 
bestrijden. Duidelijk is geworden dat de gemeente ook hier steeds te laat en onvolledig 
acteert. Wel heeft de gemeente gezegd dat zij een lange-termijn plan gaan maken.  
 
Een bewoner vertelt dat tijdens het maaien (op het verkeerde moment) de hele Vink tussen 
de nrs 15 en 16 is besproeid met zaden van de gewone berenklauw. Wij zullen deze 
vervelende situatie meenemen in de evaluatie-bespreking met de gemeente. 
 
Jaap Steenhuis vertelt dat er volgende week wordt begonnen met de verbetering van de 
voetpaden langs de Lepelaar en de Reiger. De paden zullen 1.40 breed worden. Met de 
gemeente is afgesproken dat zij de bewoners tijdig informeren en bij de werkzaamheden 
duidelijk aangeven dat er twee weken niet op de paden mag worden gelopen. 
 
5. Bermen 
Joke Brouwer geeft een overzicht van de activiteiten op dit gebied (zie presentatie). 
Ondanks de vele overleggen van het bestuur en de werkgroep met de gemeente is de 
conclusie dat het onderhoud door de gemeente en de aannemer ook dit jaar weer slecht is 
uitgevoerd.  
De vorig jaar gestarte werkgroep Duizend Eilanden Bloemrijk heeft zich enorm ingespannen 
voor een beter beheer en bijvoorbeeld ook geïnventariseerd waar wel en niet gemaaid hoeft 
te worden 
 
6. Ecologisch groenbeheer 
Danny Disma vertelt wat ecologisch beheer is (zie presentatie). 
Ecologisch groenbeheer is gericht op het beheer (onderhoud) van “het groen” waarbij de 
inheemse flora en fauna centraal staan 
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De meest optimale situatie is als bewoners niet alleen geïnformeerd maar ook betrokken 
worden bij dit hele gebeuren. Een werkgroep kan bijvoorbeeld samen met een ecoloog 
monitoren en rapporteren over dingen die opvallen en ook een deel van de 
informatieverstrekking voor haar rekening nemen. Er zijn gemeentes waar bewoners zelf de 
handen uit de mouwen steken en in overleg bepaalde werkzaamheden verrichten. Uiteraard 
gebeuren dit soort activiteiten in goed overleg met Gemeente en uitvoerende bedrijven. 
 
Een bewoner vraagt of het beleid voor ecologisch beheer ook daadwerkelijk is vastgesteld. 
 
Een bewoner vraagt of de gemeente echt bereid is om ecologisch beheer op de juiste wijze 
uit te voeren. Of moeten wij als bewonersvereniging ons plan veranderen?  
 
Een bewoner vraagt of wij zelf een ecoloog kunnen inschakelen. 
 
De bewonersvereniging vindt dat de gemeente de benodigde expertise zelf moet inhuren. 
Wij verwachten dat er in de nieuwe gemeente mogelijk meer expertise aanwezig zal zijn. 
Ook is al een aantal keren aangegeven in de gesprekken die wij met de gemeente 
(wethouder) voeren en ook in de pers dat er meer aandacht zal worden besteed aan het 
ecologisch groenbeheer. 
 
7. Varen en ontwikkelingen op en aan het water 
Kees Jan Schouten vertelt dat we intensief betrokken zijn bij alle ontwikkelingen op en aan 
het water (zie presentatie). 
Uit de dit voorjaar gehouden enquête is gebleken dat ruim 50% van de bewoners regelmatig 
veel of erg veel overlast ervaart. Wij hebben deze uitkomsten met de burgemeester 
besproken en haar ook aangesproken op het voortdurend uitstellen van het nieuwe 
vaarbeleid en het verbeteren van de handhaving. Ook hebben wij duidelijk aangegeven dat 
wij geen ‘Giethoorn’ willen worden. 
 
Een bewoner vraagt wat er met de botenhelling aan de Lepelaar gaat gebeuren.  
Het antwoord is dat ook de gemeente vindt dat deze gesloten zou moeten worden, maar een 
alternatief is nog niet gevonden. 
 
Een bewoner die aan de snelweg naar de benzinepomp woont wil een oproep doen aan alle 
ouders om hun kinderen aan te spreken op dit onverantwoordelijke en te snel varen. 
Een bewoner vraagt om hem aan te spreken als zijn zoon veel te hard vaart. 
Afgesproken wordt dat wij ook de ouders van de jonge vaarhufters en ook de oude 
vaarhufters via onze Nieuwsbrieven en de website blijven aanspreken. 
 
Een bewoner vindt dat er nog veel intensiever moet worden gehandhaafd en vraagt de 
bewonersvereniging om zich op dit punt harder op te stellen. 
Wij vinden effectieve handhaving ook zeer belangrijk. Hier is ook al vaak met de gemeente 
gesproken. Maar wij moeten ons ook realiseren dat de gemeente Dijk en Waard een beperkt 
aantal BOA’s (=10) ter beschikking heeft voor alle handhavingsactiviteiten. De gemeente 
heeft ons wel laten weten dat een aantal BOA’s met vaarbewijs wordt uitgebreid 5. Ook 
zullen ze vaker en tot later in de avond in onze omgeving aanwezig zijn.  
 
8. Geluidsoverdracht N242 
Werkgroep-voorzitter Clementine Schuurman geeft een presentatie over de activiteiten, 
doelstellingen en plannen van de in de in januari 2021 gestarte werkgroep (zie presentatie). 
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Op basis van de in het voorjaar gehouden mini-enquête is vastgesteld dat ongeveer 30% 
van de bewoners regelmatig veel of erg veel overlast ervaart van het geluid van de 
Westerweg/N242. 
De werkgroep heeft op 24 september 2021 een eerste bespreking met de provincie Noord-
Holland over de plannen die zij hebben voor de Westerweg. Wij vinden het belangrijk om 
onze zorgen en verzoeken om geluidswerende maatregelen zo vroeg mogelijk kenbaar te 
maken. Tijdens onze verkenning is een lange lijst met mogelijke oplossingen ontstaan. 
Mogelijk kan een aantal van deze maatregelen ook op kortere termijn worden toegepast. 
 
Een bewoner adviseert de werkgroep om tijdens het planproces voor de aanpassing van de 
Westerweg gebruik te maken van de participatiemogelijkheden die worden geboden. Dit kan 
bijvoorbeeld door een zienswijze in te dienen of bezwaar te maken. 
 
9. Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) 
Jaap Steenhuis geeft een toelichting op de nieuwe wet die vanaf 1 juli 2021 voor ons van 
toepassing is (zie presentatie). 
Het bestuur heeft een document gemaakt waarin is vastgelegd op welke wijze wij aan de wet 
voldoen. Een aantal punten zal in de statuten en het huishoudelijk regelement moeten 
worden opgenomen of gewijzigd. Dit zal in de komende maanden worden uitgewerkt en de 
volgende ALV in 2022 in stemming gebracht. 
 
10. Financieel verslag 2020 (zie presentatie) 
Kees Jan Schouten geeft een toelichting op de exploitatierekening en de balans van de 
vereniging. Het aantal leden en dus ook de ontvangen contributie is nagenoeg gelijk 
gebleven. Wel is het aantal leden in 2021 inmiddels fors gegroeid, maar dit is uiteraard nog 
niet zichtbaar in de cijfers van 2021. De kosten zijn beperkt.  
 
De kascommissie bestaande uit de heren Eijtinger en Poortman heeft de stukken 
gecontroleerd en geen onrechtmatigheden aangetroffen. De commissie heeft de volgende 
twee suggesties gedaan: 

- overstappen van de RABO naar een duurzame bank, bijvoorbeeld ASN. Het bestuur 
neemt deze suggestie over en zal een overstap onderzoeken. 

- contributie verhogen om meer te kunnen investeren in de contacten met de nieuwe 
gemeente en mogelijke juridische procedures. Het bestuur wil de contributie voorlopig 
niet verhogen omdat er voldoende geld in kas is en er (nog) geen juridische 
procedures worden voorzien. Wij willen uiteraard wel graag investeren in een goede 
relatie met de gemeente door zoveel mogelijk aan de voorkant van het beleid 
betrokken te zijn. Dit is ook de afspraak die wij met de gemeente hebben gemaakt. 
 

De kascommissie wordt bedankt voor haar inzet. 
 
11. Benoeming leden kascommissie 2019 
Voor het jaar 2021 worden de heren Nico Pereboom en Arjen Pater gekozen als 
kascommissieleden 
 
12. Décharge Bestuur 
Aan het bestuur wordt décharge verleend. 
 
13. Bestuursverkiezing 
Hans Bommer is eind vorig jaar gestopt als bestuurslid. Dit betekent dat het bestuur nu uit 
vier personen bestaat. Dit is te weinig voor alle activiteiten die op de agenda staan. Het 
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bestuur wil graag uitbreiden naar 6 leden en roept aanwezigen op om zich kandidaat te 
stellen. 
 
14. Rondvraag 
Een bewoner wil alle bewoners oproepen om hun (tuin)afval niet te storten in de bermen en 
bosjes die door de gemeente worden onderhouden. Deze oproep zal in een Nieuwsbrief en 
op de website worden opgenomen. 
 
15. Website 
Jaap Steenhuis geeft, gezien het late uur, een korte toelichting op het proces van de 
ontwikkeling van de nieuwe website. Er is gekozen om MEO in Alkmaar de website te laten 
ontwikkelen. De belangrijkste redenen waren dat zij werken met medewerkers met een 
arbeidsbeperking en/of afstand tot de arbeidsmarkt en dat zij een mooie website hebben 
ontwikkeld voor Stichting Veldzorg Oosterdel. Wij wilden echter wel een heel andere website 
dan Veldzorg. 
Doordat de verbinding tussen de laptop en de beamer niet meer werkte kon de website 
helaas niet worden getoond. 
Eén van de rubrieken op de website is ‘voor en door bewoners’. Deze rubriek is specifiek 
bestemd voor bewoners om met elkaar in contact te komen. Bijvoorbeeld voor oproepen ene 
belangstelling voor samen wandelen, fietsen, sporten en tuinbezoeken, delen van 
gereedschap, kinderoppas en vele andere onderwerpen. Er kunnen zelfs oproepen gedaan 
worden aan specifieke doelgroepen, bijvoorbeeld bewoners van een straat, liefhebbers van 
tuinieren of wandelaars.   
 
16. Sluiting 
De ALV wordt om ongeveer 22.15 uur gesloten. Alle aanwezige leden worden bedankt voor 
hun aanwezigheid en waardevolle inbreng. 
 
Een bewoner bedankt de bestuursleden voor alle inspanningen om de wijk mooier te maken 
en de voor de bewoners belangrijke zaken op de agenda van de gemeente te krijgen.  


