Verslag Algemene Ledenvergadering 15 maart 2018 in Museum
Broekerveiling, aanvang 20:00 uur
Aanwezig: 42 leden, inclusief bestuursleden. Afmeldingen zijn ontvangen van
A.H.A. Bos, E. de Groot, L. Rijnja, R. van Schoorl, R.J. Vooijs, J. Schuijt, D.J.
Giskes, M. Eijtinger, L.C.P. van Dam en F.J. van Binsbergen.
Wethouder J. Nieuwenhuizen verzorgt vanavond een presentatie.
Notulist: P. Reijgersberg.
Opening
De heer A. Verburgt, voorzitter, opent de vergadering en heet de aanwezigen
welkom.
Voorstel tot statutenwijziging
De voorzitter deelt mee dat er een voorstel tot statutenwijziging is gedaan met
het oog op het moeilijk verkrijgen van bestuursleden. Deze wijziging betreft het
verlengen van de termijn van de zittende bestuursleden van twee naar drie
termijnen. Om hierover te kunnen besluiten dient volgens artikel 19 van de
statuten tweederde deel van de BGO leden aanwezig te zijn. Aangezien
vanavond 42 leden van de totaal circa 311 leden aanwezig zijn kan volgens de
statuten niet worden besloten tot statutenwijziging.
Conform artikel 19 sluit de voorzitter de algemene ledenvergadering.
De voorzitter opent de algemene ledenvergadering.
Opmerking vanuit de aanwezigen: fijn dat er mensen zijn die zich als bestuurslid
willen inzetten voor BGO.
De heer Vente merkt op dat de reden dat eerder werd besloten tot twee
termijnen te maken had met het streven naar constante nieuwe aanvoer van
bestuursleden. Hoewel de heer Vente de voorzitter zonder meer waardeert vindt
hij dit voorstel geen goede zet. Hierbij doet hij dan ook een oproep aan de leden
om zich kandidaat te stellen als bestuurslid voor BGO.
De leden geven aan in te stemmen met het voorstel tot statutenwijziging.
De voorzitter constateert dat het voorstel is aangenomen. De statutenwijziging
verloopt via de notaris.
Mededelingen
Er zijn geen mededelingen. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
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Goedkeuring notulen 16 maart 2017 (zie website)
De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld.
Jaarverslag 2017 (zie website)
De heer E. Barsingerhorn, secretaris, geeft een toelichting. In het
verenigingsjaar 2017 heeft plaatsgevonden:

Overleg met de gemeente met betrekking tot veiligheid, onderhoud van
wegen en groenvoorziening.

Overleg met het Dorpsplatform. Het Dorpsplatform is inmiddels opgeheven.

Overleg met HHNK over overhangend groen. De secretaris deelt mee dat de
heer Koppens, aanspreekpunt, zich voor vanavond heeft verontschuldigd.

Diverse mail- en briefwisseling met de wethouders.

Het uitbrengen van nieuwsbrieven.

Het flyeren van 300 niet-leden. Dit heeft geleid tot 7 nieuwe leden.
Afgelopen twee jaar heeft in het gebied meer doorstroming plaatsgevonden.

Onderhouden van de website BGO. BGO is sinds kort ook op Facebook.
Financieel jaarverslag 2017 (zie website)
De heer K.J. Schouten, penningmeester, geeft een toelichting. Voor 2018
verwacht de penningmeester een vergelijkbare begroting.
Benoeming leden kascommissie 2018
De penningmeester deelt mee dat de heren Eijtinger en Timmerman de
administratie hebben gecontroleerd en goedgekeurd. De kascommissie heeft
voorgesteld om decharge te verlenen aan het bestuur voor het gevoerde beleid.
De heer Timmerman is aftredend.
De voorzitter meldt dat een aanmelding voor de kascommissie 2018 is
ontvangen van de heer L. van Dam.
De leden stemmen in met de benoeming van de heer L. van Dam als lid van de
kascommissie 2018.
Bestuur (aftredend en benoeming)
De penningmeester deelt mee dat volgens het rooster van aftreden de heer
Verburgt aftredend is als voorzitter van BGO. Er zijn geen nieuwe kandidaten
naar voren gebracht. De penningmeester constateert dat ook vanavond niemand
zich als voorzitter of mede bestuurslid BGO aanmeldt. Hij stelt namens het
bestuur voor de heer Verburgt voor de derde termijn te benoemen als voorzitter.
De leden stemmen hiermee in.
Rondvraag en sluiting
Vraag vanuit de aanwezigen: hoe staat het met het ophalen van vuilnis?
De secretaris meldt dat er een proef heeft plaatsgevonden op de Smient en
Dodaars. Volgens de gemeente is deze proef geslaagd. Op de vraag van BGO of
deze proef wordt uitgebreid heeft men nog geen antwoord ontvangen.
Vraag vanuit de aanwezigen: wat zijn de normen om te zeggen dat de proef is
geslaagd? Is er rekening gehouden met de maximaal te lopen afstand?
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De secretaris deelt mee dat dit punt naar voren is gebracht. Hierover is nog geen
duidelijkheid. Het ontbreken van evaluatie neemt men mee naar de gemeente.
Opmerking en vraag vanuit de aanwezigen: het is zaak om hier als bewoner op
tijd bij te zijn. Anders is het geregeld voordat je het weet. Waarom is de nieuwe
vuilniswagen niet rondom voorzien van camera’s?
Wethouder Nieuwenhuizen zet uiteen dat uitbreiding van camera’s niet betekent
dat het rijden per se veiliger wordt. De chauffeur moet het wel zien. Twee
chauffeurs is duurder en vanwege de afleiding ook niet per se veiliger. Het is niet
goed geweest dat de proef niet is teruggekoppeld. Indien de gemeente besluit
om de proef door te zetten dan wordt eerst een inloopavond voor de bewoners
georganiseerd. Er wordt niet zomaar een besluit doorgevoerd.
Opmerking vanuit de aanwezigen: beperk zoveel mogelijk inspraak van
bewoners. Laat een vertegenwoordiger vanuit de gemeente, de BGO en de
chauffeur bepalen waar de meest praktische plaatsen liggen.
Wethouder Nieuwenhuizen geeft aan dat een inloopavond geen inspraakavond is.
Iedereen kan op de inloopavond alles inzien en praktische puntjes aangeven.
De secretaris deelt mee dat voor wat betreft het dompelen van ganzeneieren
vrijwilligers zich kunnen aanmelden bij de heer Dingler.
De heer Dingler benadrukt dat het de bedoeling is dat het gebied wordt verdeeld
onder vrijwilligers. Vrijwilligers varen in hun eigen boot en dompelen de eieren,
met uitzondering van een ei per nest, zelf in een emmer met maisolie. Het
betreft een individueel initiatief.
De heer Wouda geeft aan dat met uitzondering van de nijlgans de ganzen op de
exotenlijst staan. Dat betekent dat de ganzen afgeschoten mogen worden.
Vraag vanuit de aanwezigen: zijn er ideeën over het aanleggen van
glasvezelkabel in de gemeente en in onze wijk?
Wethouder Nieuwenhuizen antwoordt dat die ideeën er zijn. Maar het is nog niet
zover om daar concreet over uit te weiden.
Vraag vanuit de aanwezigen: is het mogelijk om een geluidswal te plaatsen langs
het kanaal? In verband met de nieuwe Westfrisiaweg neemt de drukte toe.
De voorzitter deelt mee dat hij dit punt meeneemt op de actielijst BGO.
Er zijn geen verdere vragen of opmerkingen. De voorzitter sluit de vergadering.
Presentatie door wethouder J. Nieuwenhuizen
Water
Wethouder Nieuwenhuizen meldt dat de gemeente inzet op handhaving op het
water. Er wordt ook gekeken naar effectiever handhaven, waarover de gemeente
in gesprek is met grotere gemeenten.
Vraag vanuit de aanwezigen: is de gemeente zelfstandig bevoegd om sancties te
bepalen?
Wethouder Nieuwenhuizen antwoordt dat de gemeente geen eigen beleid voert.
Opmerking vanuit de aanwezigen: van geldboetes wordt men niet zenuwachtig.
Spreker weet dat een zekere gemeente bij een overtreding de boot een maand
uit het water haalt.
Wethouder Nieuwenhuizen deelt mee dat dit punt heel interessant is. Hier wordt
bestuursrecht toegepast. Hij hoort graag om welke gemeente dit gaat.
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Opmerking vanuit de aanwezigen: de meeste overlast wordt ervaren van jonge
jongens met een Zodiac bootje. Sprekers ervaring is dat het aanspreken van de
jongelui aan het begin van het seizoen helpt.
Opmerking vanuit de aanwezigen: het helpt pas als de BOA zich regelmatig bij
de steiger laat zien en de jongelui op hun gedrag aanspreekt. De BOA kan de
veelplegers fotograferen om de groep in beeld te brengen.
Wethouder Nieuwenhuizen merkt op dat het zo niet werkt in verband met
regelgeving. Maar de gemeente staat altijd open voor suggesties.
Weginrichting
Wethouder Nieuwenhuizen geeft aan dat indien het huidige 30 km gebied wordt
veranderd in een 50 km gebied er volgens de wet sprake is van een nieuwe weg.
Dit houdt in dat de weg dan aan de nieuwe normen moet voldoen. Maar het
wegenonderhoud in dit gebied is pas over 10 jaar gepland. Dit is volgens de
wethouder een vraagstuk voor de nieuwe gemeenteraad.
Vraag vanuit de aanwezigen: waarom staan er geen 30 km borden meer.
Wethouder Nieuwenhuizen antwoordt dat de 30 km borden aan het begin van de
wijk staan en gelden voor de hele wijk. Beleid is om zo min mogelijk
verkeersborden te plaatsen. Een Smiley geeft inzicht in het verkeersgedrag,
maar deze is kostbaar. Indien BGO wil bijdragen aan de aanschaf van een eigen
Smiley, dan kan het gezien de huidige ontwikkelingen zo zijn dat het nieuwe
college dat een goed idee vindt.
De voorzitter merkt op dat het een probleem is dat er soms 70 of 80 km/uur
wordt gereden. En dat geen voorrang wordt verleend aan verkeer van rechts.
De voorzitter vraag of BGO inzage kan krijgen in de onderhoudsplanning.
Wethouder Nieuwenhuizen antwoordt dat er een meerjarenplanning is voor alle
wegen. Dit gaat de gemeente delen in het overleg met BGO.
Opmerking vanuit de aanwezigen: er is ons eerder toegezegd dat wij inzage
zouden krijgen.
Wethouder Nieuwenhuizen deelt mee dat hij kennis heeft genomen van het
betreffende verslag. Actiepunten komen normaal gesproken aan de orde in het
vooroverleg. Maar dit overleg heeft vanwege omstandigheden niet
plaatsgevonden.
Vraag vanuit de aanwezigen: kan de parkeergelegenheid bij de informatieborden
worden verbeterd?
Wethouder Nieuwenhuizen zegt dit toe. Maar wanneer kan hij niet zeggen.
Opmerking vanuit de aanwezigen: kunnen voor de brievenbussen bij de Reiger
tegels geplaatst worden? Kunnen wij dit als bewoners ook zelf doen?
Wethouder Nieuwenhuizen antwoordt dat daar afspraken over gemaakt kunnen
worden.
Vraag vanuit de aanwezigen: kan er worden gekeken naar de belabberde en
gevaarlijke situatie bij de botenhelling? Een optie is het draaien van de helling.
Wethouder Nieuwenhuizen antwoordt dat deze optie niet mogelijk is.
Desgevraagd geeft hij aan dat er gedacht kan worden aan versteviging van de
ondergrond met een markering zodat duidelijk wordt waar auto’s en trailers
geparkeerd kunnen worden. Grastegels is een goede suggestie. Het is goed om
het punt van de veiligheid op te pakken.
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Opmerking vanuit de aanwezigen: het is mogelijk om een deel grondwater te
dempen indien hetzelfde aantal m2 wateroppervlak wordt gecreëerd. Het is dus
mogelijk om een verbreding bij de botenhelling van 15/30 meter te maken.
Wethouder Nieuwenhuizen antwoordt dat dit een suggestie is van een wat groter
project. Dit past meer in het project Langedijk ontwikkelt met water.
Groenbeheer
Wethouder Nieuwenhuizen deelt mee dat het maaien gebeurt volgens het plan
buitengebied. Dat wordt periodiek vastgesteld en staat voor mei op de agenda.
De wethouder meldt dat men over het “right to challenge” in breder verband met
BGO van gedachten wil wisselen. Dit is voor het volgende college om te gaan
uitwerken. De gemeente heeft zich bij het ministerie aangemeld als
pilotgemeente.
Vraag vanuit de aanwezigen: kan er iets worden gedaan aan de berenklauwen?
Wethouder Nieuwenhuizen antwoordt dat onderscheid wordt gemaakt tussen de
gewone berenklauw en de grote berenklauw (>1,50 meter). De eerste wordt niet
bestreden, de tweede wel. Graag melden bij het klantcontactcentrum.
Overige zaken
Met betrekking tot de ganzenproblematiek meldt de wethouder dat voor het
onderdompelen van de eieren een ontheffing noodzakelijk is. Zonder ontheffing
is het mogelijk strafbaar. Ganzenoverlast melden bij het klantcontactcentrum.
Vraag vanuit de aanwezigen: kan er periodiek onderhoud gevoerd worden op de
zwemsteiger bij de Noorderplas? Deze zit voortdurend onder de uitwerpselen.
Wethouder Nieuwenhuizen antwoordt dat de gemeente hier iets mee gaat doen.
Vraag vanuit de aanwezigen: in hoeverre heeft de gemeente een
handhavingsplicht om overlast van ganzen te voorkomen?
Wethouder Nieuwenhuizen antwoordt dat het een taak is van de Provincie om
bijvoorbeeld jachtvergunningen af te geven. De gemeente heeft een
signalerende functie richting de Provincie. Op de vraag wanneer het
ganzenprobleem wordt aangepakt kan de wethouder nu geen antwoord geven.
Hij neemt deze vraag wel mee om uit te zoeken wat de criteria zijn voor de
aanpak.
Vraag vanuit de aanwezigen: wat te doen aan het voetpad bij de Noorderplas?
Wethouder Nieuwenhuizen antwoordt dat dit punt de aandacht heeft van de
afdeling. In het volgende overleg met BGO wordt dit punt weer meegenomen.
Vraag vanuit de aanwezigen: hoe zit het met de samenwerking HHNK /
gemeente?
Wethouder Nieuwenhuizen zet uiteen dat op dit moment onderling wat discussie
is, wat helaas heeft geleid tot deels niet uitvoeren van onderhoud. Binnenkort
heeft dit punt bestuurlijke aandacht. Dus dat wordt opgelost. De wethouder
bedankt BGO voor de gastvrijheid.
De voorzitter bedankt de wethouder voor zijn bijdrage en sluit de bijeenkomst.
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