
Van: George van Keulen <george.vankeulen@raadmedemblik.nl>  
Verzonden: donderdag 23 januari 2020 14:27 
Aan: 'College@hollandskroon.nl' <College@hollandskroon.nl> 
CC: Hans Woudstra <Hans@kwmr.nl>; Lilian Peters <lilian_peters@yahoo.com>; Ria Manshanden 
<ria.manshanden@raadmedemblik.nl>; Bart Huisman <bart.huisman@raadmedemblik.nl>; 
GroenLinks Medemblik <info@groenlinksmedemblik.nl>; japvdijk@gmail.com 
Onderwerp: Rectificatie 
  
Geacht college, 
  
Namens GroenLinks Medemblik heb ik enige dagen geleden een verzoek tot handhaving bij u 
ingediend aangaande de lichtvervuiling in de Agriport. Daarbij is per abuis de naam Kwekerij De 
Wieringermeer genoemd. Gisteren heb ik de betreffende ondernemer gesproken en hij zegt dat hij 
als paprikateler niet over de verlichting beschikt, die nodig is om zo veel lichthinder te veroorzaken. 
Als hij dat met zo veel stelligheid zegt, geloof ik hem op zijn woord. 
  
Vanuit mijn slaapkamerraam in Opperdoes kijk ik dagelijks tegen het oranje schijnsel van de Agriport 
aan (zie bijgevoegde foto). Op de foto ziet u de Almersdorperweg, mijn straat in Opperdoes. Zoals u 
weet ligt aan het eind daarvan de Westfriese Omringdijk met daarachter direct de vuilstort van 
Middenmeer. Het schijnsel situeer ik een klein stukje links van de vuilstort. Op basis van mijn 
geografische gevoel, ben ik er jarenlang vanuit gegaan dat het afkomstig was van de nabijgelegen 
kassen aan de Oostlanderweg. Ik heb mij onvoldoende gerealiseerd dat de bron van al het licht zich 
waarschijnlijk 3x zo ver weg bevindt, namelijk aan het Wagenpad. Een sterk staaltje gezichtsbedrog... 
  
Vorig jaar heb ik al eens persoonlijk bij u aan de bel getrokken en toen ook ten onrechte op de 
Oostlanderweg gewezen. Uw ambtenaren hebben mij toen niet gecorrigeerd, maar zijn wel 
uitstekend in staat geweest om zelf de bron van de lichtvervuiling te achterhalen. Ik betreur het dat 
ik nu opnieuw met een beschuldigende vinger naar de verkeerde agrariër gewezen heb en wil dat 
hierbij rechtzetten. 
  
Samen met mijn collega’s van GroenLinks hoop ik dat u en uw ambtenaren de boodschap van de 
brief wel begrepen hebben: los van de vraag wie nu exact de lichthinder veroorzaakt, gaat het er om 
dat er serieus iets aan de overlast wordt gedaan. Als college van de gemeente Hollands Kroon bent u 
daarvoor verantwoordelijk. Wij rekenen er op dat u in actie komt en de illegale lichtvervuiling 
aanpakt. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
George van Keulen 
Commissielid GroenLinks Medemblik 
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