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Wijkschouw 2010
Als wijkraad hebben we een wijkschouw aangevraagd bij de gemeente Langedijk, om te kijken waar nog
de knelpunten wat betreft de leefbaarheid zijn in onze wijk. Hierover hebben we met de wijkbeheerders
Marlies Maat en Willem Duys een gesprek gehad. Hieruit bleek dat bijna alle aandachtspunten al bij hen
bekend zijn maar er is helaas door de gemeente geen budget beschikbaar gesteld om daadwerkelijk actie
te ondernemen. Het bestuur van de wijkraad heeft dan ook besloten om deze wijkschouw te annuleren.
De wijkbeheerders hebben bij de gemeente voorgesteld om in het voorjaar een informatie avond te houden.
De wijkraad staat hier positief tegenover en wil zich hier graag voor inzetten. Zodra er een definitieve datum bekend is,
wordt deze datum geplaatst in ‘t Slootje en op de website.
Voorzitter, Martin de Wit

Najaarsschouw van start
Van 1 september tot en met 11 oktober worden sloten en bermen in Langedijk weer onderworpen aan een schouw.
De aannemer begint in Oudkarspel en volgt de volgorde van het zogenaamde schouwboek waarin alle sloten en bermen
zijn benoemd en waar de aannemer zich aan moet houden.
Een ‘schouw’ is de jaarlijkse controle in het najaar op het onderhoud van de sloten. Dit betekent dat het waterschap
onder meer controleert of de sloten, duikers, dammen en kaden schoon zijn. En of de aan- en afvoer en de berging van
water is gewaarborgd. Dit is nodig omdat er planten, gras en riet langs en in de sloten groeien die een goede doorvoer
van het water kunnen belemmeren. Daar komt nog bij dat er in de herfst doorgaans veel regen valt. Samen met de
regenval zorgen de begroeiingen voor overvolle sloten en wateroverlast. De aannemer vaart bij de slootschouw om
obstakels heen om schade te voorkomen waarbij waterplanten (riet) soms blijven staan. Dit onderhoud is voor de
eigenaar van het obstakel (vaartuig).
Onderhoud sloten
Eigenaren zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van hun sloten. Dit onderhoud betreft de volgende zaken:
•
wallen en taluds maaien;
•
taluds in stand houden om te voorkomen dat de aan- en of afvoer van water wordt gehinderd;
•
kaden en dammen in goede staat brengen;
•
voorwerpen verwijderen die de afvoer, aanvoer en berging van het water hinderen;
•
begroeiing uit de sloot verwijderen;
•
het doorstroomprofiel van de eventueel aanwezige duikers schonen, zodat het water er vrij door kan stromen;
•
materialen die bij het onderhoud vrijkomen boven de insteek brengen, zodat ze niet weer in het water kunnen
glijden.
Belangrijk
In waterrijke gebieden zoals Mayersloot-West en het Rijk der Duizend Eilanden maar ook op andere plaatsen, is het
belangrijk dat er geen bootjes en kano's in het plantsoen liggen. Deze moeten worden weggehaald. Belangrijk is ook dat
vijverpompjes, waterslangen, rubberboten, touwtjes, kabels, paaltjes, gezonken bootjes, pennen en kettingen worden
verwijderd, zodat deze niet kunnen worden beschadigd of - andersom - schouwmateriaal kunnen beschadigen.
In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staan artikelen over het gebruik van het openbaar water en het
beschadigen van waterstaatswerken en oevers.
De aannemer begint met de schouwwerkzaamheden in Oudkarspel. Het bedrijf werkt
met meerdere machines om de schouwwerkzaamheden zo snel mogelijk af te krijgen.
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Dinsdag 16 augustus: ze stonden er allemaal! Alle 230 aangemelde kinderen.
In de stromende regen!
Met enorm veel enthousiasme stortten ze zich op de pallets en houtstapels.
Eerst moesten ze zoeken, slepen en overleggen, maar na een half uur werden de eerste timmerslagen al
gehoord. En om 12.00 uur stonden er al heel wat bouwsels. De kinderen gingen naar huis om te eten en om
droge kleding aan te trekken, want velen waren nat tot op de onderbroek. Ook ’s middags regende het weer,
toch werd er door iedereen hard gewerkt en aan het einde van de eerste dag werden we beloond met een
waterig zonnetje.
De volgende dagen hadden we prachtig Bouwdorp-weer: zon, niet te heet, weinig wind. Het humeur van de
kinderen was ook van Bouwdorp-kwaliteit: vrolijk, niet te uitbundig, weinig ruzie. Er werden 46 bouwsels
gemaakt, allen rond het thema “Kermis”. We zagen veel spookhuizen, schiettenten, ballengooikramen en
biertenten. Maar er was ook een prachtige Kop-van-Jut, een poffertjeskraam, een achtbaan en een draaimolen.
Vrijdag 19 augustus: in de ochtend werden de hutten door de kinderen versierd en voorzien van passende
attributen. Om 12.00 uur begon de jury, bestaande uit Lawrence Bosschaart, Arnold Henselmans en Piet de
Geus, aan een ronde over het terrein. Elke groep deed zijn best om deze heren ervan te overtuigen dat hun
bouwwerk wel heel bijzonder was. Om 13.00 uur kwam wethouder Jan Piet Beers het Bouwdorp officieel
openen en stroomde het publiek uit over het terrein.
Om 14.00 uur was de prijsuitreiking met de volgende uitslag:
1e prijs: de achtbaan van Matias Förrer, Noël van der Berg, Jort Merk, Thijs Alders en Diego Klamer.
2e prijs: de paardendraaimolen van Remon Duijn, Marilein Förrer, Leon Bakker, Koen Donker en Marit Latjes.
3e prijs: schiettent met patat/bier van Minka Berkhout, Bram Kloosterboer, Quinten Vermeulen, Daphne
Ligthart, Matthijs Wit en Delano Engel.
Originaliteitprijs: de schiettent met bar/wc van Amy de Rooy, Imme Kraakman, Pleun Koenis, Laura Lois Dekker,
Fleur Mahieu en Anne Sophie Hoedjes.
Het Bouwdorp was ook nu weer mogelijk dankzij de vele sponsors. Onze dank is groot!
Kijk op onze site voor de lijst van de sponsors van Bouwdorp 2010 en alle foto’s.
Bouwdorp commissie

Knutselmiddag
Woensdag 27 oktober (in de herfstvakantie) is er een knutselmiddag voor de
kinderen. We gaan een egeltje en/of een mooi fotolijstje maken.
De middag wordt gehouden in de vergaderruimte van de wijkraad,
ingang OBS De Phoenix.
Aanvang 14.00 uur.
Kosten € 1,50 (verder hoef je niets mee te nemen)
Geef je op via een e-mail, graag vóór 15 oktober via
e-mail: knutselmiddag@mayerslootwest.info
of bel Martha Wiersma 0226-722337
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Parkeerprobleem in de wijk
Regelmatig worden wij als wijkraad benaderd over het parkeerprobleem
in onze wijk, vooral in de “Groeten” en “Sloten”. Al diverse malen hebben
wij contact gehad met de politie en de gemeente.
Dit probleem is helaas niet zo eenvoudig op te lossen.
Wonen in een nieuwbouw met opgroeiende kinderen die langer thuis
blijven wonen en vaak ook een eigen auto hebben, maakt het er niet
makkelijker op.
Per woning is immers gerekend op één auto per gezin. Nu is het zo dat de parkeerplaatsen in de wijk openbaar
zijn en niet gereserveerd. Het zou fijn zijn als iedereen met een garage of eigen oprit deze ook gebruikt om zijn
auto te parkeren, dit gebeurt echter niet altijd. De politie beroept zich echter op de verantwoordelijkheid van
burgers tegenover burgers. Samen moet men in de wijk elkaar er op aanspreken om een leefbare situatie te
houden. Met andere woorden: er is geen echte oplossing voor, ook niet voor het parkeren van de caravan op
eigen terrein. Dit is toegestaan.
Navraag bij de gemeente levert het volgende op:
Er bestaat de mogelijkheid om via de dorpsbeheerder een anti-parkeerpaal aan te vragen. In sommige gevallen
bevordert een anti-parkeerpaal de verkeersveiligheid. Het gaat dan om plekken waarmee het zicht wordt
belemmerd. Ook kan het zijn dat bewoners een eigen inrit niet meer op kunnen rijden of omdat ze niet meer
op het voetpad kunnen lopen. Als men toestemming heeft gekregen om een anti-parkeerpaal te plaatsen, dan
moet deze nog bekostigd worden. Als deze paal geplaatst wordt alleen in het belang van de aanvrager, dan zijn
de kosten voor de aanvrager. Dient het plaatsen van een paal meerdere belangen, dan zal de gemeente deze
bekostigen.
Al met al blijft het een probleem, waar iedere nieuwbouwwijk mee te kampen heeft. Verdraagzaamheid,
solidariteit en rekening houden met elkaar, maken het makkelijker om met het probleem om te gaan.
Wijkraad Mayersloot-West

Last van waterplanten
De gemeente Langedijk laat weten dat er binnenkort weer schouw van het Hoogheemraadschap is. Daarom is
de, door de gemeente uitgekozen aannemer Klein Texas, vanaf 1 september begonnen (onze) sloten en plassen
van waterplanten te ontdoen. De aannemer werkt door tot 11 oktober.
Als het goed is komt elk watertje aan de beurt. Klachten over
waterplanten graag doorgeven aan het Service en meldpunt van de
gemeente met vermelding van plaats, datum en tijdstip en uw
adresgegevens zodat er kan worden nagebeld over wat er met uw
klacht is gebeurd. smp@gemeentelangedijk.nl
Op de foto ziet u hoe Pum zich door de waterplanten nabij de GANS
worstelt. Ook vissers melden last te hebben van de waterplanten.

Wilt u meer weten over de oorsprong van de Groetnamen? Kijk op onze website onder de rubriek Wist u dat?
Wilt u de foto van de oeverzwaluwwand (nog) beter bekijken? Kijk op onze website onder de rubriek Fauna.
Alles op www.mayerslootwest.info

Sponsors van
`t Slootje
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Op vrijwilligers kun je bouwen
Hun inspanningen voor verenigingen, instellingen en stichtingen zijn goud
waard. Een van uw vrijwilligers werkte bij Shell in Nederland. Shell waardeert
het zeer dat deze gepensioneerde Shell-medewerker zich op maatschappelijk en sociaal
gebied actief inzet.

Oostelijke
Randweg 4
Nrd-Scharwoude
Tel: 0226-312891
De Helling 2
Sint - Pancras
Tel: 072-5641307

Het Shell VrijwilligersFonds geeft donaties aan instellingen waar (gepensioneerde)
Shell-medewerkers als vrijwilliger actief zijn.
Ook u helpen wij graag!

Uw vrijwilliger weet ook veel over energie.

De oeverzwaluwwand

Dulleweg 4
B.O.L
Tel: 0226-313833
www.binkbouw.nl

NetTune bv
Schuit 16/K
1724 BD
Oudkarspel
www.nettune.nl

De oeverzwaluwwand in onze wijk is een succes aan het worden. Ongeveer 40 paartjes
vliegen er rond. Ze maakten 20 vlieggaten, waarin mogelijk gebroed werd. Een groot
succes. Dankzij een handige timmerman (die dagelijks een kijkje kwam nemen) kregen de
katten dit jaar geen kans meer om zonder natte voeten op het broedeiland te komen.
Eerder vergrepen de katten zich aan opvliegende vogels, waardoor broedsels verstoord
raakten.
In de weilanden hebben de kievieten afgelopen
seizoen genesteld. En aan hun gedrag te zien waren
er kuikens. Een bruine kiekendief neemt regelmatig
een kijkje op de plaats waar de gemeente de wijk
Westerdel gepland heeft. Als je zo zit uit te kijken
over de landerijen vanaf het bankje bij de zwaan
tegenover de warmtekrachtcentrale, bedenk je wat
zonde het is dat er allemaal huizen moeten komen in
dit prachtige levende schilderij waar talloze vogels
hun voedsel zoeken en wat ons eraan doet
herinneren dat we in een (heel mooi) dorp wonen.
Werkgroep natuur

Bent u nog geen lid van Wijkraad Mayersloot-West?
Vanaf € 5,- per jaar kunt u ons steunen en lid worden.
U kunt het bedrag overmaken naar rekeningnummer: 3108.67.827
Vergeet niet uw naam en adres te vermelden! Of via een machtigingskaart!
Voor meer informatie om lid te worden, kijk op onze website www.mayerslootwest.info

www.mayerslootwest.info
De Geus Sports Club

Bijlestaal 64
1721 PW
Broek op Langedijk

www.geus.nl

Wijkraad Mayersloot-West
Keppelsloot 4, 1721 HJ Broek op Langedijk
E-mail: secretaris@mayerslootwest.info
Redactie: webmaster@mayerslootwest.info

