Bestuur:
Andries Verburgt
Voorzitter
Portefeuille algemeen

Van de bestuurstafel.

Peter Dekker
Portefeuille Infrastructuur
Ed Barsingerhorn
Secretaris
Portefeuille redactie
Kees Jan Schouten
Penningmeester en Vice
Voorzitter
Portefeuille financiën
Peter Wouda
Website

Secretariaat:
Sperwer 27
1722 PS Zuid-Scharwoude
Secretariaat.bgo@gmail.com
Bankrekening BGO
NL40RABO0346.685.095

Redactie BGO Nieuws
Ed Barsingerhorn
Kascommissie
M. Eijkerner
L. Timmermans

Beste leden,
Uw bestuur is recentelijk bijeen geweest om een aantal lopende
zaken door te nemen en middels deze nieuwsbrief willen wij U
daarvan verslag doen.
Wij hebben kennis gemaakt met onze nieuwe burgemeester
Kompier en wethouder Jongenelen. We hebben van die
gelegenheid gebruik gemaakt om een aantal onderwerpen onder
de aandacht te brengen. Wij hebben inmiddels een volgende
afspraak aangevraagd met Wethouder Reijvens om tot een paar
duidelijke afspraken en akties te komen, inclusief ook punten zoals
besproken tijdens de Algemene Leden Vergadering.
Zoals gebruikelijk danken wij u voor uw regelmatige e-mails met
commentaar, vragen en zorgen. Wij proberen hier altijd zo goed
mogelijk vervolg op te geven en wij blijven zoals altijd
geïnteresseerd in uw commentaar.
Namens het bestuur BGO
Andries Verburgt
Voorzitter
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Statuten Wijziging
Zoals verwoord in de Algemene Leden Vergadering, het onderwerp Bestuur
(aftredend en benoeming) is een standaard onderwerp op elke jaarvergadering. Dit
uiteraard volgens onze statuten en wel voornamelijk Artikel 9, welke aangeeft dat elk
bestuurslid na uiterlijk 3 jaar aftreedt. Aftredende bestuursleden zijn herbenoembaar
maar oorspronkelijk slechts voor twee termijnen. Ons voorstel voor de statuten
wijziging was gericht op het veranderen van die beperking van maximaal 2 termijnen
naar 3 termijnen. Dit werd door de aanwezigen goedgekeurd. Inmiddels is ook het
proces via de notaris afgerond. Voor de goede orde, Artikel 9 ziet er nu als volgt uit:
“Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het
bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is herbenoembaar maar
kan slechts voor drie termijnen als bestuurslid worden benoemd. Wie in een
tussentijdse vacature wordt benoemd neemt op het rooster de plaats van zijn
voorganger in”
Het formeel vastleggen middels de notaris betekent ook dat Andries Verburgt het
voorzitterschap van onze ‘tijdelijke’ voorzitter Kees Jan Schouten heeft overgenomen.
Dit zoals in de laatste Algemene Ledenvergadering besloten. Met dank aan Kees Jan!
Dit onderwerp staat uiteraard ook verwoord in de notulen van de Algemene Leden
Vergadering welke te vinden zijn op onze website.
Contact Gemeentelijk Bestuur
Wij zijn uiteraard voor diverse zaken aangewezen op de contacten met het
Gemeentelijk Bestuur. Zoals U weet was Wethouder Jasper Nieuwenhuizen wederom
aanwezig op onze Algemene Leden Vergadering. Daarnaast heeft een aantal leden
van uw bestuur een afspraak gehad op het gemeentehuis met onze nieuwe
Burgemeester, mevrouw Kompier. Bij dit gesprek was ook de wethouder Jongenelen
aanwezig. Op zowel de Algemene Leden Vergadering als tijdens het gemeentelijk
overleg zijn uw punten onder de aandacht gebracht. We hebben nu, na de laatste
veranderingen binnen de gemeente een nieuw aanspreekpunt, Wethouder Reijvens.
Er staat een afspraak gepland voor overleg en wij zullen uw daarover apart berichten.
Volgend op onze laatste bestuursvergadering hebben we getracht een overzicht te
maken van de diverse onderwerpen, wanneer en welke toezeggingen hierover gedaan
zijn en wat er inmiddels is (of niet is) gebeurd. Wij hopen hiermee duidelijkheid te
scheppen tussen de diverse punten van overleg en tevens de noodzaak voor akties te
onderstrepen.
De onderwerpen die dit voornamelijk betreft zijn wegen en veiligheid en onderhoud
groen en onderhoud wegen.
Wij stellen Uw commentaar op prijs, dat kunnen reacties zijn op hetgeen vermeld
staat in deze nieuwsbrief of opmerkingen over andere zaken die ons allen aangaan.
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AED
Een aantal leden heeft gevraagd of de BGO een rol zou kunnen spelen in het
uitbreiden van de beschikbaarheid van AED binnen onze gemeente. Dit prima initiatief
heeft geleid tot overleg met de gemeente en dat heeft uiteindelijk tot resultaat gehad
dat er binnen ons gebied een extra AED is geplaatst op Grasmus 9. Wij danken
uiteraard nogmaals de bewoners die hierbij betrokken waren en de responses die we
mochten ontvangen. U kunt een volledige lijst van de aanwezige AED in de gemeente
vinden op de website van de gemeente.
Zwerfvuil
De gemeente heeft een initiatief gestart om gezamenlijk het probleem van zwerfvuil
aan te pakken. U kunt hier de nodige gegevens over vinden op de website van de gemeente (zie: zwerfafval)
Geluidsoverlast / Bomen
Zoals inmiddels wellicht ook bekend bij U (publicaties in kranten) zijn er discussies op
gang gekomen over de bomen (op de dijk) langs de N242. De omvang van diverse
bomen blijkt dusdanig te zijn dat er een gevaar bestaat dat bij het omvallen (door
storm) van een boom de schade aan de dijk aanzienlijk zou kunnen zijn. Om dit risico
te beheersen zouden de bomen weggehaald moeten worden. Dit in combinatie met
het toegenomen verkeer (van/naar Hoorn) zou ook een verhoging van eventueel
geluidsoverlast kunnen geven. Wij zijn hier ook over benaderd door andere partijen
en wij zullen hierover in overleg gaan met de gemeente.
Sloepennetwerk
Het Hoogheemraadschap heeft vergunning verleent aan Recreatie Noord Holland NV,
voor het plaatsen van bebording in en langs diverse vaarwegen (Gedeelte Oosterdel
en Hargervaart Schoorl) De complete gegevens hiervan zijn te vinden op de website
van Sloepennetwerk
Contributie
Onze penningmeester, Kees Jan Schouten, zal de komende weken het proces van
contributie inning (Euro 10,00) wederom opstarten.
Tot slot
In deze nieuwsbrief heeft U opnieuw kennis kunnen nemen van de diverse activiteiten
die vanuit het bestuur van de BELANGGROEP GROOT OOSTERDEL worden ontplooid.
Dat er namens een zo groot mogelijke achterban kan worden gewerkt is voor jullie
bestuur een belangrijk gegeven. Meer dan de helft van de bewoners in onze wijk HET
RIJK DER DUIZEND EILANDEN geeft ons ook die steun in de vorm van een hele kleine
bijdrage van € 10,- per kalenderjaar.
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Omdat het dorpsplatform Broek op Langedijk/Zuid Scharwoude met haar activiteiten
is gestopt zijn wij uw directe communicatielijn naar de Gemeente geworden waardoor
een zo groot mogelijke draagvlak in de wijk onzes inziens van nog meer van belang is
geworden. Om die reden is er in het voorjaar 2018 door alle bestuursleden een behoorlijke (tijds)investering gepleegd in de vorm van een huis-aan-huis flyeractie op
de adressen waarvan wij geen lidmaatschap hebben. Er werden er enkele honderden
uitgezet.
Helaas was het resultaat met een uitbreiding minder dan een 10-tal leden extra
mager te noemen mede gezien het feit dat we nogal wat nieuwe bewoners hebben
zien komen in de afgelopen jaren.
Onze vraag aan u is mee te willen denken over de achtergrond hiervan:
Heeft een groot aantal bewoners geen belangstelling voor de directe woonomgeving?
(kan haast niet, denken wij!) / is men tevreden over de status quo (die blijft echter
zonder initiatieven vanuit onze belangengroep beslist niet bestaan!) Is € 10,- teveel
of is de NAAM wellicht onvoldoende herkenbaar (wat is Groot Oosterdel eigenlijk/moeten we een duidelijker link met het “Rijk der 1000 eilanden” in onze naam
zien / wij denken van wel).
Wat dit laatste betreft willen heel graag uw mening over een
eventuele naamsverandering vernemen met zo mogelijk ook concrete voorstellen.
Mail svp uw reactie naar onze secretaris Ed Barsingerhorn en op de eerstvolgende
ALV nemen we een besluit daarover. (secretariaat.bgo@gmail.com)
En alstublieft, praat ook eens over de BGO met buren die geen lid zijn of misschien
nieuwkomer in de wijk en attendeer hen op onze website www.bgolangedijk.nl
NB: Als we de naam aanpassen met uw idee vormt de BELONING 5 jaar gratis lidmaatschap
En, zoals altijd, mocht U andere zaken, verzoeken of opmerkingen hebben die op de
website geplaatst kunnen of zouden moeten worden, laat ons dat ook graag weten,
we proberen deze met uw reacties zo actueel mogelijk te houden
Met vriendelijke groeten,
Secretariaat BGO
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