Aan de leden.
De Algemene Ledenvergadering die gepland stond voor 23 maart a.s. is uitgesteld naar een nader
te bepalen datum. Wij zullen u uiteraard tijdig van een uitnodiging voorzien.
De vergadering was vervroegd gepland in verband met de start van de vanaf 1 april geplande
werkzaamheden aan de oostzijde van de dijk. Wij waren van plan om u in de vergadering van de
laatste ontwikkelingen daarvoor op de hoogte te brengen. Tevens wilden wij medewerkers van
Stadsverwarming Purmerend, Hak en de Gemeente Purmerend uitnodigen om bij de vergadering
aanwezig te willen zijn. Eventuele vragen met betrekking tot de werkzaamheden konden dan meteen
door de juiste personen worden beantwoord. We hebben dan ook meerdere malen geprobeerd om
een afspraak te maken voor een vooroverleg tussen het bestuur en Stadsverwarming. Helaas is dat
tot op heden niet gelukt, ondanks herhaalde herinneringen. Na de laatste herinnering ontvingen wij
op 13 maart een mail van Stadsverwarming waarin onder meer het volgende werd gemeld:
“…., wij gaan dit jaar geen activiteiten uitvoeren aan de Wheredijk in het kader van het
vervangingsproject. Dit heeft een relatie heeft met de uitgevoerde bodemonderzoeken. Vorig jaar
waren we in de voortvarendheid verrast door de aangetroffen bodemverontreinigingen en dat heeft
voor ons in negatieve zin weerslag gehad op de uitvoering van het project, niet op het resultaat voor
jullie zoals je weet. We willen ons niet opnieuw laten verrassen, zoals je je kunt voorstellen. We zijn op
zoek gegaan naar doelmatige en efficiënte voorzorgsmaatregelen om het werk uit te voeren maar
hebben ze (nog) niet gevonden. Eind vorig jaar hebben we hierover overleg gehad met de gemeente
en zij zouden op hun beurt in overleg met HHNK er voor zorgen dat iedereen geïnformeerd wordt. Dat
is, voor zover ik weet, niet gebeurd. Ik heb daar recent nogmaals op aangedrongen en zal dat
volgende week, ook namens jullie, wederom doen.”
Op zondag 15 maart ontvingen wij een volgende mail met deze tekst:
“… afgelopen vrijdag de wethouder over onderstaande gesproken. Hij gaf aan dat de gemeente op
korte termijn de communicatie zal verzorgen.”
Omdat het bestuur van mening is dat het niet de taak van de vereniging is om dergelijke
mededelingen voor of namens Stadsverwarming of Gemeente te doen, hebben wij eerst de beloofde
berichtgeving afgewacht. Omdat dit nog steeds niet is gebeurd en de datum van de Algemene
jaarvergadering angstig dichtbij kwam, kunnen we er echter niet onderuit om deze taak over te
nemen.
Zodra wij meer informatie hebben gekregen van SVP of Gemeente, praten wij u weer bij.
Met vriendelijke groet namens het bestuur,
Bert Heldoorn, secretaris

