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‘Heerlijk Heerhugowaard’ voor 2015 geschrapt
Gert van der Maten
Heerhugowaard Het
culinaire
evenement ‘Heerlijk Heerhugo
waard’ gaat dit jaar niet door. Orga
nisator Rene van Elsland van Bureau
Levensgenieters heeft de stekker er
voor 2015 uitgetrokken. Hij hoopt
dat in zoi6 het feest wel weer van de
grond kan komen.
‘Heerlijk Heerhugowaard’ is een
zusje van ‘Bourgondisch Bergen’

dat eveneens door Levensgenieters
wordt georganiseerd. Beide zijn ver
gelijkbaar met het Alkmaarse Culi
nair Plaza dat jaarlijks van de Juni
orkamer Allunaar.
Het had de tweede editie van het
evenement moeten worden. Van
Elsiand vond de eerste een succes,
‘waar de horeca ook uit de kosten is
gekomen’. Maar toch haakt die hore
ca dit keer aL Dat is volgens de orga
nisator meteen hoofdreden voor dc

afgelasting. ,,Dat is nu eenmaal hun
beslissing, daar doe je niets aan.”
Norbert Smit van Wonder’s Heerhu
gowaard vindt echter dat vorig jaar
de organisatie gebrekkig was en de
promotie te summier. ,,Dat dreigde
zich ditjaar te herhalen met ook nog
een uitgekleed entertainment en
kindervermaak. Bovendien zou het
samenvallen met Indian Summer en
dan moet ik nog maar zien dat ik
voldoende personeel krijg. Dan

moet je een keuze maken.”
‘Heerlijk Heerhugowaard’ krijgt
een gemeentelijke bijdrage uit een
pot voor het aanjagen van activitei
ten in het Stadshart. Die wordt
maximaal vier keer verstrekt, en is
telkens lager. Vorig jaar kreeg het
evenement € 20.000, dit jaar zou
dat de helft zijn geweest. Mocht er
een doorstart komen in zoi6 met an
dere deelnemers, dan begint de cy
clus opnieuw, aldus dc gemeente.
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Kijken naar mogelijkheden op symposium tijdens Koolsail 2015

‘Water is ‘t goud van Langedijk’
• •

Arie Bergwerff

a.bergwerff@h~IIandmediacombinatie.nI
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Langedijk Niet alleen de tempe
ratuur maar ook het enthousiasme
steeg gistermiddag in de feesttent
op het Havenplein in Broek op
Langedijk. Daar werd, terwijl bui
ten de historische schepen een
plekje langs de kade zochten, het
symposium ‘Langedijk ontwikkelt
met water’ gehouden. ,,Water is het
goud van Langedijk. We moeten
het alleen nog delven”, aldus Peter
Wiersma van Langedijk Waterrijk.
Het symposium was een van de
vele activiteiten tijdens Koolsail
2015. Om de deelnemers alvast in
de stemming te brengen, werden
ze vanaf het winkelcentrum met
alckerschuiten door historisch
water naar het Havenplein geva
ren. Eenmaal binnen hield dagvoorzitter Aik van Eemeren er de
vaart behoorlijk in. Drie sprekers
kregen het woord: zelfstandig
architectuurhistoricus Dorine van
Hoogstraten, Sjoerd Feenstra van
het stedenbouwkundig bureau
Urhahn en wethouder Peter van de
Wiel van Boxtel. Ze gingen, ieder
vanuit eigen expertise, in op de
mogelijkheden voor Langedijk.
Doorvaarbaarheid
Want die zijn er volop. Doorvaar
baarheid staat hoog op de lijst van
het Langedijker college en van
Langedijk Waterrjk. Wethouder
Piet Jan Beers, die het symposium
opende, sprak van de langgekoes
terde wens om de Achterburg
gracht weer te verbinden met het
overige water. ,,Een levendige
Achterburggracht is voor iedereen
in Langedijk belangrijk.”
Sjoerd Feenstra liet met beelden de
kansen zien die er liggen. Net even
te vaak zag hij in het historische
lint dat mensen met hun rug naar
het water toe leven. Gammaschut
tingen in plaats van rustieke zitjes
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Historische schepen liggen er vanwege het evenement Koolsail
en steigertjes aan het water. ,,Water
past bij het DNA van deze plek”,
aldus Feenstra, ,,het hoort bij de
geschiedenis van deze regio.”
Van de Wiel wees op het belang om
bij de plannen zoveel mogelijk
partijen te betrekken. De gemeente
zelf kan het niet meer, dus moeten

2015

extra knap bij in de haven van Langedijk.

de inwoners, de ondernemers en
ook de provincie betrokken wor
den. ,,Heb lef, mobiliseer de ge
meenschap”, aldus Van de Wiel. En
als een en ander dan toch opgepakt
wordt, dan maar liefst in een bre
der, regionaal verband.
Voorzitter Wiersma maakte duide

lijk dat hij deze boodschap begre
pen had. ,,We moeten figuurlijk
bruggen slaan om letterlijk brug
gen te krijgen”, aldus de voorzitter
van Langedijk Waterrijk.
De dagvoorzitter pakte vervolgens
door en probeerde de verschillende
belanghebbenden bij elkaar te
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krijgen. En zo werden er links en
rechts eerste contacten gelegd.
Burgemeester Hans Cornelisse, die
het symposium afsloot, zegde
namens het college toe het enthou
siasme in de gemeenschap te zul
len bewaken. Hij beloofde over een
jaar een eerste bijpraatsessie.

Wethouder gaat nog niet
in op vragen Beestenboel

Wandelen langs
molens Langedijk

Sophie Jurriaans

Noord-Scharwoude Fit op Maat
en BeweegPromotie houden op
zaterdag 16 mei de Langedijker
Walk. Drie wandeltochten van io,
20 en 30 kilometer door en langs
het waterrijke gebied van Lange
dijken Waarland.
De start en finish is bij restaurant
De Burg aan de Dorpsstraat 571 in
Noord-Scharwoude. Inschrijven
kan tot en met 8mei via de websi

Langedijk Omdat de partijen nog
in onderhandeling zijn, kan wet
houder Bert Fintelman nog geen in
houdelijke mededelingen doen over
kinderboerderij De Beestenboel in
Zuid-Scharwoude.
Dat zei hij tijdens de raadsvergade
ring van gemeente Langedijk in be
antwoording op schriftelijke vragen
die eerder aan het college waren ge-

steld. De vragen van Kleurrijk Lan
gedijk, ChristenUnie en Hart voor
Langedijk/D66 waren volgens de
wethouder deels van toepassing op
het subsidietraject als accommoda
tiebeleid waar Langedijk nu midden
inzit. Daarom wildeFintelman daar
niet op in gaan.
De Beestenboel verkeert in financi
cle nood. Volgens het bestuur van de
kinderboerderij komt dat onder
meer doordat gemeentelijke post

(waarin wijzigingen in de subsidie
vermeld stond) bij de naastgelegen
moskee was bezorgd. De politieke
partijen wilden weten of het klopt
dat de moskee en de Beestenboel
hetzelfde adres hebben. ,,Dat klopt
niet”, volgens Fintelman.
Hij deed een oproep aan de raadsle
den: ,,Kunt u in het vervolg met dit
soort vragen een telefoontje plegen?
Dan kunnen we bepaalde sentimen
ten misschien voorkomen.”

Van onze verslaggever

te www.fitopmaatonline.nl.
Elke tocht passeert afhankelijk
van de afstand één, twee of drie
van de molehs die in het verleden
hun bijdrage hebben geleverd
aan het droogmaken van de pol
ders. Daarnaast voeren de tochten
over kades en dijken die zicht bie
den op het water en de omliggen
de natuur.
De routes komen vrijwel overeen
met die van de ‘Molenwandel
tocht’ van vorig jaar.

