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Beste allemaal, 

In de algemene ledenvergadering van 21 april jl. heb ik het stokje 
mogen overnemen van onze vorige voorzitter Joke Brouwer. Joke 
heeft in de afgelopen jaren haar voorzitterschap met verve uitgevoerd 
en samen met het bestuur goede contacten gelegd met de gemeente 
en omringende netwerken. Ik wil Joke hierbij bedanken voor haar inzet 
en ik hoop dat ik de ingeslagen weg in positieve zin voor onze wijk en 
vereniging kan continueren.  

Kort na onze ALV hebben wij met Nils Langedijk een ontmoeting gehad 
met een afvaardiging van het bestuur en de werkgroep N242. De 
ontmoeting was deels kennismaken, bespreken van de diverse BGO-
onderwerpen en specifiek de N242-ontwikkelingen. Later in de 
nieuwsbrief meer over dit thema. Mijn afdronk van deze ontmoeting 
was dat wij zeker gehoord worden als BGO maar dat van ons wel wordt 
gevraagd om continu scherp te blijven op de ontwikkelingen die er 
spelen. Zowel als bestuur als vanuit onze leden en bewoners. Dát 
blijven we dus ook doen.  

Dijk en Waard heeft meerdere opgaves en daarin zijn onze thema’s een 
deel van. Ik zie het als een uitdaging om het goede gesprek te blijven 
voeren om de beweging voorwaarts te houden, want ons gebied heeft 
veel raakvlakken met de onderwerpen die binnen Dijk en Waard 
spelen. Verder hebben we dinsdag 30 mei jl. kennis gemaakt met het 
voltallige college B&W waarin plezierig was te ervaren dat de BGO in 
positieve zin bekend is bij het college. Een voornemen dat in de pen 
zit, is om onze nieuwe burgemeester Maarten Poorter uit te nodigen 
om kennis te maken met ons gebied.  

Verder heb ikzelf als wens dat we in de aankomende jaren ook meer 
betrokkenheid en initiatieven vanuit onze jongeren uit de wijk mogen 
ontvangen, wat ook een gespreksonderwerp is geweest tijdens de 
laatste ALV. Mijn ervaring is dat er veel creativiteit en denkkracht is bij 
deze groep welke kan bijdragen in het behouden van een fijn woon- en 
leefklimaat in onze wijk voor alle bewoners. Verder vertrouw ik erop 
dat het respectvol met elkaar omgaan in de wijk geen doel hoeft te 
worden van ons allen maar dat we dit als een groot goed omarmen. 
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Tot slot, wie ben ik? Ik ben Clementine en een geboren en getogen Langedijker. Sinds 2011 woon ik 
aan de Reiger met mijn man, 2 kids en schoonmoeder. Mede omdat ons woongebied een lange 
historie kent, wil ik mij inzetten voor de wijk. Met deze inzet hoop ik, samen met jullie allemaal, dat 
onze wijk in al haar facetten een gezond gebied blijft voor prettig wonen en leven voor zowel de 
bewoner als de flora en fauna.   
Met vriendelijke groet, Clementine Schuurman 

 

Algemene Ledenvergadering 21 april 2022 
 

De Algemene Ledenvergadering heeft plaatsgevonden op donderdagavond 21 april in Museum 
Broekerveiling. Het bestuur heeft verslag gedaan van de activiteiten van de vereniging. Joke Brouwer 
heeft de ‘voorzittershamer’ aan Clementine Schuurman overgedragen. Tai-Chow Andrae en Nico 
Pereboom zijn gekozen als nieuwe bestuursleden.  
 
Tijdens gesprekken aan een aantal ontmoetingstafels 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. 
De volgende Algemene Ledenvergadering van onze vereniging zal waarschijnlijk plaatsvinden in 
maart 2023. 
 

Hoe staat het met het nieuwe vaarbeleid? 
 
Tijdens een gesprek met de gemeente en een aantal bewoners zijn de ervaringen betreffende de 
overlast en handhaving in het vaarseizoen 2021 uitgewisseld. Ook is vooruitgeblikt op het komende 
vaarseizoen. Er is aangegeven dat de handhaving iets verbeterd zal kunnen worden doordat de boa-
capaciteit enigszins is uitgebreid. Er zal structureel geen politie worden ingezet, anders dan op een 
paar vaste momenten. Ook de provincie Noord-Holland onderzoekt de mogelijkheden van een 
registratie. Zie hier het verslag van de bijeenkomst. 
 
In de rubriek Gemeentenieuws in het Nieuwsblad Dijk en Waard van 8 april 2022 is een artikel te 
vinden over de regels en boetes voor het vaarseizoen 2022. 
 
 

 

https://bgolangedijk.nl/over-ons/ledenvergadering/
https://bgolangedijk.nl/wp-content/uploads/2022/04/Vaarbeleid-verslag-evaluatie-17032022.pdf
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Oosterdel, Kanaalpark, Museum en ………. 

 
Bijpraten over de toekomst van het Oosterdel, het Kanaalpark, museum Broekerveiling en allerlei 
andere visies en plannen. 
Er is altijd goed nieuws en er zijn zaken die ons minder aanspreken of in verwarring brengen. 
Het goede nieuws betreft het Oosterdel. Uit allerlei bronnen en geschreven notities, ook van 
gemeentewege, blijkt dat het behoud van het Oosterdel in zijn huidige vorm door vrijwel iedereen 
heel erg belangrijk wordt gevonden. En dat het behoud in een duurzame vorm prioriteit krijgt en dat 
er dus ook fondsen beschikbaar moeten komen om dat te realiseren. En hier stappen wij over naar 
het rapport Kanaalpark. 
 
Kanaalpark, een visie voor de komende twintig jaar. Nuchtere mensen als we zijn, kijken we met 
nogal gemengde gevoelens naar de visie Kanaalpark. Enerzijds prima dat gepoogd wordt een lijn uit 
te zetten voor de komende decennia maar anderzijds wordt wel heel kwistig gestrooid met wat je 
allemaal in dit gebied zou kunnen ondernemen. Een duidelijke richting ontbreekt.  
 
Uiteraard worden recreatieve voorzieningen en meer horeca voorgesteld, ook in het Oosterdel. En 
daar moeten wij als inwoners heel erg waakzaam worden. Want al die voorzieningen verdragen zich 
niet met een gebied dat juist gewaardeerd wordt vanwege de rust en dat het gewoon een beetje 
leeg is. Vandaar ook verwarring bij alles wat ik lees. Het wachten is op de zogenaamde reactienota 
waarin samengevat wordt wat wij als bewoners ervan vinden. 
 
De laatste twee jaar zijn er nogal wat rapporten verschenen.  De toekomst van het 
Geestmerambacht, de ontwikkeling van het haventerrein in BOL, het museum Broekerveiling, de 
visie Westdijk en nu ook het Kanaalpark. Ze hebben, ook in financiële zin allemaal met elkaar te 
maken. Veel inwoners blijken helemaal niet op de hoogte te zijn van wat er allemaal speelt. Dat zal 
wel zo blijven. Daarom een oproep aan onze leden: volg actief kranten en publicaties over ons 
mooie gebied. Want vandaag kan het lijken alsof de bedreigingen weg zijn, maar morgen kan het 
allemaal anders zijn. En reageer dus als je denkt dat het nodig is.  
 
Ik begon dus met redelijk goed nieuws, houd dat vast maar blijf opletten. 
 
Met vriendelijke groeten, Nico Pereboom 
 
 
 

 
 
 

Meer informatie kunt u vinden op de 
website van het kanaalpark en in het 
document Gebiedsvisie Grenzeloos Dijk en 
Waard   
 
Het bestuur van de bewonersvereniging 
heeft op het concept gereageerd. Deze 
reactie is ook opgenomen in een brief aan 
het college van Burgemeester en 
Wethouders. 
 
 

https://www.dijkenwaard.nl/wonen-en-leven/bouwprojecten/kanaalpark
https://www.dijkenwaard.nl/fileadmin/bestanden/Wonen_en_leven/Heerhugowaard_in_ontwikkeling/Kanaalpark/Gebiedsvisie_Grenzeloos_Dijk_en_Waard_Kanaalpark_220302.pdf
https://bgolangedijk.nl/wp-content/uploads/2022/04/Kanaalpark-reactie-11042022.pdf
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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. 
 

 
Geluidsoverdracht N242 

 
 

 
 

 

De werkgroep heeft in de afgelopen maanden nauw contact kunnen onderhouden met de gemeente 
welke is vertegenwoordigd in de kerngroep N242-ontwikkeling met de provincie Noord-Holland. 
Vanuit dit contact heeft de werkgroep op 12 mei jl. met Nils Langedijk de zorgen over de 
geluidsontwikkeling N242 besproken. De gemeente heeft de participatie van de bewoners niet 
onbenoemd gelaten in de planontwikkeling van de N242. In het verlengde daarvan, gaat de werkgroep 
in juni een vervolggesprek aan met de contactpersoon van de provincie om de laatste ontwikkelingen 
door te nemen. Binnenkort wordt er een omgevingsmanager aangesteld om alle belanghebbenden te 
spreken t.a.v. de herinrichting van de N242. Wij willen van deze ontwikkelingen op de hoogte blijven 
en ook informatie over het akoestisch onderzoek ontvangen. Dit allemaal in voorbereiding op de 
aanbesteding vanuit de provincie. Als werkgroep blijven we kort op de bal zitten om ons geïnformeerd 
te houden incl. gesprekspartner te blijven. Uiteraard beraden wij ons ook op een scenario, dat als de 
ontwikkelingen ‘negatief’ uitvallen richting het woongebied, hoe we ons daarin opstellen en wat 
daarbij nodig is. Uiteraard hopen wij dit scenario niet te hoeven toepassen en blijven we ons 
inspannen een prettig resulterende samenwerking te onderhouden met alle partijen.	

 
 
 

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. 
 
 

https://bgolangedijk.nl/
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Groenbeheer: wij willen graag met de gemeente samenwerken 
 
Tijdens de ALV op 21 april j.l. heeft Joke Brouwer aangegeven dat een delegatie, bestaande uit 
bestuursleden van de BGO (Joke Brouwer en Peter Dekker) en een lid van de werkgroep (Danny 
Disma), op 10 maart 2022 een bespreking heeft gehad op het gemeentehuis van Dijk en Waard met 
leidinggevenden op het gebied van groenbeheer in de gemeente. 
De werkgroep is voorafgaand aan deze bespreking bij elkaar gekomen om te bepalen welke 
onderwerpen zij ter sprake wilde brengen en heeft daarna regelmatig contact gehouden. 
Ook met de Gemeente hebben we contact gehouden, al hadden we verwacht dat we sneller tot een 
goede samenwerking zouden komen op het gebied van voorbereiding, planning en werkzaamheden 
op het gebied van groenonderhoud in onze wijk. 
 
Het onderhoud van het groen  
De wijze waarop het onderhoud uitgevoerd wordt en vooral de visie die hieraan ten grondslag ligt, 
zijn ons niet duidelijk en stroken niet met onze visie hoe ecologisch beheer toegepast zou moeten 
worden. Daarom plannen wij (Peter Dekker en Danny Disma) binnenkort een gesprek met de 
afgevaardigden van de Gemeente, die in het groenonderhoud van het Oosterdelgebied een leidende 
rol spelen. Wij zijn nu bezig om dit gesprek voor te bereiden. 
 
Onderwerpen die wij hierbij ter sprake willen brengen, zijn: 
• Visie Gemeente met betrekking tot het ecologisch beleid en beheer in dit gebied; 
• Plannen Gemeente ten aanzien van de uitvoering (wijze waarop, tijdspad voor 2022 en daarna);  
• Onze visie op wat kwalitatief goed ecologisch beheer inhoudt en onze bevindingen ten aanzien 

van de wijze waarop dit al een aantal jaren uitgevoerd wordt; 
• Samenwerking Gemeente en BGO/ werkgroep. 
 
Door regelmatig in contact te blijven met de afdeling Groenbeheer van de Gemeente Dijk en Waard 
hopen we onze samenwerking te versterken met als resultaat een bloemrijk eilandenrijk. 
 
 

 
Informatie over de natuur in het Oosterdelgebied 

 
Om bewoners te attenderen op, te informeren over en te enthousiasmeren voor de natuur in dit 
prachtige Oosterdelgebied maakte Danny Disma ook de afgelopen maanden weer een aantal 
artikelen die op onze website zijn geplaatst. Als u hierop wilt reageren kunt u uw reactie plaatsen in 
de rubriek “Voor en door bewoners”. 
 

https://bgolangedijk.nl/

