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Van de voorzitter, 
 
Na een plezierige algemene ledenvergadering in september zijn 
we als bestuur niet stil blijven zitten. 
Het slechte onderhoud van de bermen in het afgelopen jaar is 
besproken met de gemeente, waarbij ditmaal ook de werkgroep 
bermen vertegenwoordigd was. We hebben dat als een positief 
gesprek ervaren. De gemeente gaat zelf ook evalueren hoe dit 
nu zo gekomen is en ze gaan proberen geld te vinden om een 
ecoloog in te schakelen voor een advies over hoe het in onze 
wijk beter kan. Het wonderlijke is namelijk dat elders de bermen 
er veel verzorgder bij liggen dan bij ons, terwijl dezelfde 
aannemers dezelfde opdracht hadden. 
 
We zijn positief over de nieuwe wandelpaden. Ze zijn een stuk 
breder en lijken vooralsnog sterker. 
 
Nu de verkiezingen achter de rug zijn, staan we voor de opgave 
om ook met de nieuwe gemeente Dijk en Waard goede 
contacten op te bouwen. Om ons als bewonersvereniging 
zichtbaar te maken hebben we een gesprek gevoerd met het 
Noordhollands Dagblad. We hebben benadrukt dat wij het 
belangrijk vinden om door te gaan met wat wij in de afgelopen 
jaren hebben bereikt: adviseren aan de voorkant van het beleid 
en praktische zaken met de verantwoordelijke ambtenaren 
regelen. 
 
Het bestuur heeft deelgenomen aan de (Zoom)Bijeenkomsten 
over de plannen voor het kanaalpark. Zie verder in deze 
nieuwsbrief. 
 
Rest mij nog iedereen namens het bestuur een fijne kerst en 
een goed 2022 te wensen. 
 
Joke Brouwer 
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Algemene Ledenvergadering 22 september 2021 
 

 
 

 
 

 
Website bewonersvereniging 

 
Neemt u eens een kijkje op onze vernieuwde website. Regelmatig worden nieuwe artikelen 
over diverse onderwerpen geplaatst, bijvoorbeeld het verslag van de ALV, de bijeenkomsten 
over het kanaalpark, de plannen voor de Westdijk 
Ook de bijdragen over de natuur en biodiversiteit in onze woonomgeving zijn zeer 
lezenswaardig en voorzien van vele foto’s. 
 
Eén van de rubrieken op de website is ‘voor en door bewoners’. Deze rubriek is specifiek 
bedoeld om bewoners met elkaar in contact te brengen. Bijvoorbeeld voor oproepen en 
belangstelling voor samen wandelen, fietsen, sporten en tuinbezoeken, delen van 
gereedschap, kinderoppas en vele andere onderwerpen. 

 
 
 
 
 
 

De Algemene Ledenvergadering heeft plaatsgevonden op woensdagavond 22 september in 
Museum Broekerveiling. Het bestuur en trekkers van twee werkgroepen (Duizend Eilanden 
Bloemrijk en Geluidsoverdracht N242) hebben uitgebreid verslag gedaan van de activiteiten 
van de vereniging. Er zijn waardevolle suggesties, vragen en informatie van leden 
ontvangen. Deze zullen door de werkgroepen en in de gesprekken van het bestuur met de 
gemeente worden meegenomen. Meer informatie kunt u lezen in het verslag van de ALV en 
de presentatie die te vinden zijn op de ledenvergadering pagina van de website. 
 

 
Hoe staat het met het nieuwe vaarbeleid? 

 

 
 

Het is weer rustig op de Noorderplas, maar 
……… 

 

Na een veel te lange voorbereidingsperiode 
door de wethouder en ambtenaren heeft de 
Gemeenteraad op 8 juni een nieuw 
vaarbeleid goedgekeurd. 

De uiteindelijke evaluatie van het nieuwe 
beleid staat gepland na het vaarseizoen 
2022. Maar, we krijgen binnenkort wel een 
update van de stand van zaken.  

Bent u geïnteresseerd? Kijk dan ook even 
naar het item vaarbeleid of de pagina van 
de werkgroep varen op de website. 

 

https://bgolangedijk.nl/over-ons/ledenvergadering/
https://bgolangedijk.nl/algemeen/hoe-staat-het-met-het-nieuwe-vaarbeleid/
https://bgolangedijk.nl/werkgroepen/werkgroep-varen/
https://bgolangedijk.nl/
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N242 ‘We willen het nu in één keer goed doen’ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Het maaien van de bermen is zeer slecht uitgevoerd 
 

 
 

Wanneer wij kijken hoe de bermen er aan het einde van dit jaar uitzien, is maar één woord 
van toepassing: ‘slecht’. Of misschien twee woorden: ‘zeer slecht’  

De leden van de werkgroep Duizend Eilanden Bloemrijk, het bestuur van de 
bewonersvereniging en een groot aantal bewoners zijn zeer ontevreden over de uitgevoerde 
maaiwerkzaamheden. Wij begrijpen niets meer van de wijze waarop de 
maaiwerkzaamheden zijn uitgevoerd. Er is veel te laat begonnen met het maaien; bepaalde 
delen zijn helemaal niet gemaaid en delen die niet gemaaid moeten worden zijn wel 
gemaaid. Ook zijn de reuzenberenklauwen veel te laat en voor een deel niet verwijderd. 

Lees meer over de activiteiten van de werkgroep op de pagina van de werkgroep Duizend 
Eilanden Bloemrijk 

 

De kop van het artikel in het Noordhollands 
Dagblad van zaterdag 20 november is zeer 
toepasselijk voor onze Werkgroep 
Geluidsoverdracht N242. 
De werkgroep wil namelijk dat in de plannen 
voor de aanpassing van de N242-Westerweg 
vanaf het begin rekening wordt gehouden 
met de bewoners van onze wijk. De overlast 
mag niet groter worden, maar moet juist 
worden verminderd. Het realiseren en 
behouden van een leefbare woonomgeving 
moet wat ons betreft onderdeel uitmaken van 
de plannen. 
 
Lees meer over de activiteiten van de 
werkgroep op de pagina van de werkgroep 
geluidsoverdracht N242 

https://bgolangedijk.nl/werkgroep-geluidsoverlast/
https://bgolangedijk.nl/werkgroep-duizend-eilanden-bloemrijk/
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Kanaalpark Dijk en Waard en visie Westdijk 
 

 
 
De gemeente Dijk en Waard is gestart met het ontwikkelen van een gebiedsvisie voor het 
gebied langs het kanaal waar Langedijk en Heerhugowaard samenkomen.  
 
Er zijn inmiddels twee online-bijeenkomsten gehouden waarbij het bestuur en een aantal 
bewoners aanwezig zijn geweest. Tijdens de eerste bijeenkomst zijn verhalen en ideeën 
uitgewisseld. Vervolgens is in de tweede bijeenkomst dieper ingegaan op de ideeën voor de 
verschillende verhaallijnen en een basis gelegd voor het uitvoeringsplan.  
 
Meer informatie over de plannen kunt u vinden de kanaalpark pagina van de website of op 
de website van de gemeente Langedijk 
 

Visie Westdijk 
 
Op de website en in afzonderlijke e-mails hebben wij aandacht besteed aan de plannen voor 
de Westdijk. 
 
De bewonersvereniging is tegen elke verdere uitbreiding van vaarbewegingen in ons 
woongebied en het dus 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 pagina westdijk bevat onze uitgebreide reactie op de plannen. 
 
 
Eén van de rubrieken op de website is ‘voor en door bewoners’. Deze rubriek is specifiek 
bedoeld om bewoners met elkaar in contact te brengen. Bijvoorbeeld voor oproepen en 
belangstelling voor samen wandelen, fietsen, sporten en tuinbezoeken, delen van 
gereedschap, kinderoppas en vele andere onderwerpen.  

 
 
 

https://bgolangedijk.nl/algemeen/kanaalpark-dijk-en-waard-bijeenkomsten-op-18-11-en-6-12/
https://www.gemeentelangedijk.nl/Inwoners/Projecten/Kanaalpark
https://bgolangedijk.nl/algemeen/rijk-der-duizend-eilanden-is-geen-toeristische-attractie/
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Wandelbankjes 
 

Weet u nog dat het initiatief ‘Wandelbankjes’ de meeste stemmen heeft gekregen en dat in 
alle kernen en wijken in Langedijk’ een aantal nieuwe bankjes geplaatst gaan worden. 

In het Rijk der Duizend Eilanden zijn inmiddels twee bankjes geplaatst. Echter nog niet naar 
onze tevredenheid. Inmiddels is met de gemeente afgesproken dat één bankje zal worden 
omgedraaid en dat een ander bankje wordt verplaatst. Ook zal nog een vernield en 
verdwenen bankje worden teruggeplaatst.  

 
Een positief slot: de wandelpaden zijn verbeterd, maar ….. 

  

 
 
 
 
 

 

De vernieuwde wandelpaden zijn een grote 
verbetering voor de vele wandelaars. Wij hopen dat 
met het juiste onderhoud van de bermen, de paden in 
alle jaargetijden goed begaanbaar blijven voor 
bewoners en bezoekers. 

Helaas hebben wij ook gezien dat al tijdens de 
werkzaamheden de net vernieuwde paden op een 
aantal plaatsen waren beschadigd door geparkeerde 
auto's. Deze zeer vervelende situaties zijn bij de 
afdeling handhaving van de gemeente gemeld. De 
BOA's hebben ons laten weten dat zij hebben 
opgetreden en het parkeren op de paden in de gaten 
houden. Ook zijn er inmiddels afspraken gemaakt met 
opdrachtgevers en aannemers om vernielde bermen 
na afronding van de werkzaamheden te herstellen. 

Wij willen alle bewoners oproepen om ervoor te 
zorgen dat er geen auto's op de voetpaden worden 
geparkeerd. Dit niet alleen om beschadigingen te 
voorkomen, maar ook voor de veiligheid van de 
wandelaars 


