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Inhoud

Nu de lente in 2006 haar intrede heeft gedaan, presenteert de Wijkraad Mayersloot-West
de derde versie van `t Slootje.
Er zijn inmiddels weer fors wat ontwikkelingen geweest rond het wel en wee van onze
wijk. Zo is de wijk uitgebreid door de oplevering van een aantal nieuwe woningen aan de
Tollenaarsgroet, de Breesloot en de Binnemikke. Ik maak hierbij graag van de gelegenheid
gebruik om deze nieuwe wijkbewoners van harte welkom heten in onze wijk.
Inmiddels is de wijkraad formeel als vereniging ingeschreven. Door de heer De Vries van
notariskantoor Actus te Langedijk is bij het maken van de oprichtingsakte en de inschrijving
in de Kamer van Koophandel geheel belangeloos medewerking verleend.
Op 15 oktober 2005 is in samenwerking met de gemeente Langedijk wederom een
wijkwandeling door de wijk gemaakt. Hierbij is aandacht gegeven aan vragen op het gebied
van groen, blauw (water), grijs (straten) en speelvoorzieningen. De gemeente heeft n.a.v. de
bij de wijkwandeling aan de orde gekomen problematiek, op 5 december schriftelijk
antwoord gegeven (Zie hiervoor onze webpagina www.mayerslootwest.onweb.nl).
In het kader van “Dorpsgericht werken” zijn ook de voorbereidingen getroffen om het 2e
deel van Zuid-Scharwoude en Broek op Langedijk op te nemen in het derde, nog te
vormen dorpsplatform. Vanuit de wijkraad zal een afvaardiging deel gaan nemen aan het
dorpsplatform. Door deze ontwikkelingen zal voor juli 2006 opnieuw een wijkronde
(wijkschouw) worden gehouden in onze wijk. Binnenkort ontvangt u namens de gemeente
Langedijk meer bijzonderheden over het aanleveren van onderwerpen die u tijdens de
wijkronde besproken wilt hebben. Als het u leuk lijkt om als lid van de wijkraad en/of als lid
van het dorpsplatform mee te denken over de ontwikkelingen in de wijk, daag ik u uit om u
aan te melden als lid van de wijkraad. Op onze website en in `t Slootje kunt u zien hoe u
zich aan kunt melden als lid. Indien u meer wilt weten over het in oprichting zijnde Dorpsplatform verwijs ik u naar de website van de gemeente Langedijk www.gemeentelangedijk.nl
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Op 22 december 2005 is bij notariële akte de oprichting van de Wijkraad Mayersloot-West
als vereniging een feit geworden. Dit betekent voor u, als bewoner van deze wijk, dat u
verzekerd bent van een officiële -ook door de gemeente Langedijk erkende- 'spreekbuis' en
overlegorgaan naar de gemeente Langedijk. In de afgelopen jaren hebben wij ons ondermeer beziggehouden met aller- hande zaken die u misschien niet ontgaan zijn.
Voorbeelden zijn o.a.: 't Slootje, de sportactiviteiten, de knutselclub, de wijkrondgang met
afgevaardigden van de gemeente Langedijk, bouwdorp, inspraak betreffende de aankleding
van de diverse speeltuintjes, enz., enz.
Binnenkort kunt U een briefje verwachten van de penningmeester, waarin u wordt
geïnformeerd over de manier waarop u uw lidmaatschapsgeld voor 2006 kunt overmaken.
U geeft ons dan de mogelijkheid bovenstaande activiteiten te continueren.
C. Touw, Penningmeester
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Groetnamen

Groet, unieke veldnaam uit oud- Geestmerambacht herleeft in Zuid-Scharwoude. Hierbij een
stukje geschiedenis van de naamgeving en de waarschijnlijke betekenis van het achtervoegsel
“groet” in de nieuwe straatnamen van de Mayersloot-West fase 1 te Zuid-Scharwoude.
Het woord ‘groet’ heeft behalve de betekenis van begroeting of eerbewijs (Koenen-Endepols) volgens de bekende Dr. Jan Pannekeet nog de betekenis van: aanslibsel, aangroeisel. In Geestmerambacht had men oorspronkelijk
inderdaad veel grote stukken laagliggend grasland, die zo heetten en soms deden denken aan met gras begroeide
kwelders. Toen de tuinbouw na het einde van de 19e eeuw, door betere bemaling en grotere behoefte aan groente in de steden, de veeteelt verdrong, werden de groeten “gescheurd” (omgeploegd) en de percelen verkleind
om tot een betere drainage en bereikbaarheid te komen. Maar een blok akkers, ontstaan uit zo’n groot weilandstuk bleef onder de naam groet voortleven. Vaak genoemd naar de boer die oorspronkelijk de eigenaar was geweest van het betreffende weiland.
Voor meer informatie over dit artikel, kijk op onze website, www.mayerslootwest.onweb.nl
Ger Kalverdijk, Secr. St. C.O.O.G.

GAAN DE HUISZWALUWEN IN MAYERSLOOT-WEST VERDWIJNEN?
Aan alle bewoners,

De wijk Mayersloot-West is bijna af. Voor de (toekomstige) bewoners is dat heel prettig. De laatste woningen
zijn bijna opgeleverd, het groen in de buurt gaat groeien, ieder jaar wordt de wijk weer een stukje mooier. Voor
één medebewoner dreigt de voltooiing van de wijk het einde van diens aanwezigheid te betekenen: de huiszwaluw. Deze prachtige vogel leeft al sinds eeuwen tussen de mensen. Enige tientallen jaren geleden kon hij nog overal terecht waar mensen leefden. Tegenwoordig niet meer. De huiszwaluw maakt zijn nest namelijk van modderige
klei of leem of klei houdend zand. In de moderne stad en ook in de meeste dorpen ligt dit nergens meer zomaar
aan de oppervlakte. Vandaag de dag wordt alles bestraat of we zorgen dat er een net gazon of een keurig park
ligt. Toch heeft Mayersloot-West op dit moment huiszwaluwen. Die profiteren namelijk van de bouwactiviteiten,
waardoor wel overal geschikt zand en natte klei voorhanden is. Deze situatie gaat nu door de voltooiing van de
wijk veranderen. Als niemand iets doet zullen binnen een jaar de huiszwaluw verdwijnen. De faunabeheergroep
Mayersloot-West, een initiatiefgroep van mensen uit de omgeving die de oeverzwaluwwand en de vleermuiskelder in de wijk beheert, heeft daarom besloten de huiszwaluwen te helpen. Van Landschap Noord-Holland heeft
de faunabeheergroep een veertiental kunstnesten voor huiszwaluwen gekregen. Deze moeten nu op geschikte
plekken onder de daklijsten van huizen in de wijk worden bevestigd. Bewoners die interesse hebben om de nesten aan hun huis te bevestigen kunnen contact opnemen met:
Gerard Langedijk, Papegroet 8, 1722 Zuid Scharwoude, tel. 0226-314322
Wanneer is uw huis geschikt voor huiszwaluwen? U moet een huis hebben met aan de voorzijde een brede
houten daklijst die ten minste 20 cm uitsteekt. De kleur moet wit of grijs zijn., heel ligt bruingeel kan ook. Als u
zo’n huis heeft en het staat bovendien met de voorzijde naar het noorden of oosten dan is het geschikt. Juist in
Mayersloot-West is er een goede kans dat een kunstnest geaccepteerd wordt. De zwaluwen komen namelijk bij
voorkeur terug in het gebied waar ze geboren zijn of al eerder gebroed hebben. Het is aan te bevelen op een
stukje onder het nest een plankje te bevestigen. Dit voorkomt overlast door uitwerpselen van de broedende
zwaluwen.

Binnenmikke geopend
Vrijdagmiddag 31 maart werd onder grote belangstelling het multifunctionele centrum
Binnemikke door wethouder Hersbach geopend. De naam komt van de Westfriese uitdrukking: “We wazze
net voor de bui binnemikke”. Hetgeen betekent: veilig binnen zijn, thuis zijn. Behalve 47
seniorenwoningen biedt het complex onderdak aan het zogenaamde Wijksteunpunt Plus. Hierin zijn de volgende
instellingen gehuisvest: Omnizorg Noord-Kennemerland (dagverzorging voor ouderen), RIMA (maatschappelijk
werk), Stichting Welzijn Ouderen, Wonen Plus, Vluchtelingenwerk Nederland, GGD en Thuiszorg. Tevens zijn er
een huisartsenpraktijk van de heer Sonnenberg en een verloskundigenpraktijk De Zon gevestigd.
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Nieuw in onze wijk

Begin maart 2006 is Laura van der Beek gestart met verloskundigen praktijk
“De Zon”. De praktijk is gevestigd in het wijksteunpunt in de Mayersloot-west,
“De Binnemikke”. In dit wijksteunpunt worden nu zowel huisarts, verloskundigen
zorg, als consultatiebureau aangeboden, wat zorgt voor een uitermate compleet
centrum. Verloskundigen praktijk “De Zon” is actief in de gemeente Langedijk,
Waarland, ’t Veld, Barsingerhorn, Haringhuizen, Zijdewind en Lutjewinkel. Omdat
de praktijk een sterke binding heeft met deze wijk, wordt het wijkblad ’t Slootje
gesponsord. Verloskundigen praktijk “De Zon” is een solo praktijk, die de volledige
steun van buurtpraktijken Heerhugowaard en Warmenhuizen geniet. Hierdoor is
een goede zorg en continuïteit gewaarborgd. De praktijk staat juist in deze hectische maatschappij voor extra tijd en aandacht voor de zwangere en haar partner.
Er wordt geprobeerd om de persoon achter het gezicht te leren kennen, zodat de
juiste persoonlijke begeleiding kan worden aangeboden. Ook zijn de zwangere
vrouwen vrij te bevallen op de manier en de plaats waar zij zich het prettigst bij
voelen. Thuis, in het ziekenhuis, op de baarkruk, in bad of in bed, alles is bespreekbaar. Met een goede voorbereiding en de juiste begeleiding kan de zwangerschap zo
een positieve ervaring zijn.

Sporttoernooi 2006

Het sporttoernooi van vorig jaar was een groot succes. Acht jeugdvoetbalteams en
vijf volwassen volleybalteams streden een sportieve strijd en zij
trokken daarmee veel belangstelling. Daarom organiseert de werkgroep sport opnieuw een voet-/ volleybaltoernooi voor de wijk Mayersloot-West. We
strijden om twee prachtige wisselbekers die vorig jaar gewonnen werden door de
voetbalploeg van de Amelsgroet en de volleybalgroep Ad hoc. Zij zullen hun
beker dit jaar moeten verdedigen en rekenen daarbij op geduchte tegenstand!

Sponsors van
`t Slootje

Verloskundigen praktijk
De Zon
Pompesloot 114
(De Binnemikke)
1721 HH
Broek op Langedijk
Tel: 0226-345730
Fax: 0226-345740
Spoed: 020-5923881
www.
dezonverloskunde.nl
E-mail: info@
dezonverloskunde.nl

Datum:
Plaats:
Leeftijd:

zondag 2 juli 2006
sportveld aan de Bosgroet / Lagegroet
voetbalteams jonger dan 16 jaar, minimaal 6 personen
volleybalteams ouder dan 16 jaar, minimaal 6 personen
Opgeven bij: Mark Bakker, Troostesgroet 9 te Zuid-Scharwoude.
Tel: 06-53718605
Opgeven voor: 24 juni 2006
Probeer met andere sporters uit je straat een team te vormen en
geef je op! De deelname is gratis!
De winnende voetbalploeg Amelsgroet 2005

Verslag van bespreking met de afdeling afvalverwerking
De ingebruikname van een nieuw type vuilnisauto heeft verregaande consequenties voor de wijze waarop de afvalbakken dienen te worden aangeboden (lees geplaatst op de hiervoor bestemde opstelplaatsen).
De huidige plekken volstaan niet meer, omdat nu alle bakken op voorgeschreven wijze in slagorde opgesteld moeten gaan worden. Hiervoor moet veel extra betegeling resp. straatwerk worden aangebracht. In onze wijk betekent
dit dat het in de meeste gevallen ten koste gaat van nogal wat openbaar groen. In enkele situaties, waarin nu reeds
een relatief smalle groenstrook aanwezig is, zal deze strook in het geheel dienen te verdwijnen.
De gemeente zal, om te beginnen, een demo opstelplaats inrichten welke een beeld geeft hoe overige locaties er
uit kunnen gaan zien, alsmede hoeveel ruimte dit in beslag neemt. Tevens wordt door de gemeente een overzichtstekening uitgewerkt met een
situeringsvoorstel m.b.t. de nieuwe opstelplaatsen. Deze tekening wordt zo gauw hij beschikbaar is geplaatst op de
website van de wijkraad.
N. Stet en I. Bonsel

Sponsors van
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Wenst de wijk
Mayersloot West veel
succes met alle
activiteiten!
Oostelijke Randweg 4
Noord-Scharwoude
Tel: 0226-312891
De Helling 2
Sint - Pancras
Tel: 072-5641307

Dulleweg 4
Broek op Langedijk
Tel: 0226-313833
www.binkbouw.nl

Nexite Internet
Webhosting
Domine registratie
Webhosting
ADSL
Bosgroet 104
Zuid-Scharwoude
Tel: 0226-340009
www.nexite.nl
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Hondenbeleid: Net als de wijkraad is ook de gemeente aan het bekijken of er iets

gedaan kan worden aan de ergernissen veroorzaakt door hondenpoep. Dit stukje is een
samenvatting van wat in de laatste wijkkrant van het project 'Dorpsgericht Samenwerken' staat. Omdat op dit moment de wijkkrant alleen bezorgd wordt in het deel van onze
wijk dat in Zuid Scharwoude ligt, plaatsen wij dit stukje voor de Broekers onder ons
(en de anderen die de wijkkrant niet gelezen hebben). De gemeente wil afhankelijk van
de plaatselijke overlast naar oplossingen gaan zoeken. Hiervoor is uit de opbrengst van
de hondenbelasting € 5.000- beschikbaar gesteld. Inmiddels is er gekeken naar de effectiviteit van maatregelen die in andere gemeenten zijn genomen. De gemeente wil u borden
en speciale afvalbakken gaan plaatsen op de meest urgente plekken: bij speelweiden en
rond scholen. Ook zal de gemeente actiever gaan communiceren over de regels en
aansturen op een mentaliteitsverandering. Hier horen wij de dus meer van!
De vaarsnelheid: Het wordt weer lekker vaarweer en daarom brengen we nog
even de belangrijkste vaarregel onder de aandacht:
De maximum vaarsnelheid in Langedijk is 6 km/u!!!
De politieboot zal ook deze zomer weer regelmatig rondvaren en hierop controleren,
en bij overtreding een bekeuring uitschrijven. Houdt u aan de maximumsnelheid zodat de
bewoners van de wijk met een tuin aan het water geen overlast van de motorbootjes
hebben en de oeverbeplanting niet wordt beschadigd.
Marina de Vries

De Knutselclub

Een tijdje geleden hebben de kinderen deze
vissen geschilderd. Karin had gipsen malletjes
gemaakt, ze zijn erg leuk geworden.
We zijn benieuwd of ze thuis nog aangestoken zijn.
De volgende "Knutselclub"is op 19 april, we gaan dan
porseleinen bekers beschilderen. Op 10 mei gaan we
iets voor moederdag maken. Zijn er verder nog vragen, dan kan men contact opnemen met Karin Deijlen,
tel.: 0226-320832. Tot ziens op 19 april,
Anita & Karin

Bouwdorp 2006: Ook dit jaar wordt er weer een bouwdorp georganiseerd in de

Dulleweg 1
1721 CT
Broek op Langedijk
Tel: 0226-321353
Fax: 0226-313708

info@deknuffel.nl

Dulleweg 1
1721 CT
Broek op Langedijk
Tel: 0226-321378
F: 0226-313708

info@
tapijtengordijncentrum.nl

laatste week van de zomervakantie. De wijkraad heeft al om tafel gezeten met de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk. Dat was nodig, want we moesten op zoek naar een nieuw
terrein waarop gebouwd kan worden. Volgens de planning zal op het veld waar we de
afgelopen twee jaar getimmerd hebben, nog voor de zomer begonnen zijn met de bouw
van het Cultureel Educatief Centrum. Van de gemeente hebben we een nieuw veld voor
het bouwdorp toegewezen gekregen. Dat ligt tussen "Binnemikke", het winkelcentrum
Broeker Veiling en de rotonde. Het is dus nog net in de wijk en voor de kinderen veilig
te bereiken. Dus noteer alvast op de kalender: Bouwdorp Mayersloot-West van 29 augustus t/m 1 september.
Bent u nog geen lid van wijkraad Mayersloot -West?
Vanaf € 5,- per jaar kunt u lid worden. U kunt het bedrag ook overmaken
naar rekeningnummer: 3108.67.827, voor meer informatie om lid te worden,
Bezoek onze website
www.mayerslootwest.onweb.nl

Wijkraad Mayersloot-West
Amelsgroet 3
1722 KN Zuid-Scharwoude
E-mail: info@mayerslootwest.onweb.nl

