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Purmerend, 16 december 2015 
 
 
Beste leden, 
 
In deze nieuwsbrief treft u de laatste ontwikkelingen aan m.b.t. de stadsverwarming en de voortgang 
in de zaken met betrekking tot onze leefomgeving. 
 

Stadsverwarming oostelijk deel Wheredijk 
 
In samenwerking met de leden van de commissie Nutsleidingen Oostelijke Zijde Wheredijk (NOZW) 
heeft het bestuur voldaan aan het verzoek van Stadsverwarming Purmerend (SVP), zoals gedaan in 
de bewonersbijeenkomst van 4 juni j.l.. Zij vroegen ons toen om mee te denken aan een oplossing om 
te komen tot een vrij tracé voor de te vervagen leidingen van de stadsverwarming en riolering in het 
oostelijke deel van de Wheredijk. 
 
In een brainstormsessie met de commissieleden en het bestuur is hiervoor een principe oplossing 
gevonden waarover wij heel enthousiast waren. Maximaal gebruik van de vrije ruimte bovenop het 
dijklichaam en minder overlast voor de bewoners als bij de werkzaamheden op het westelijk deel.  Het 
voorstel hiervoor is voorgelegd aan SVP, die ons enthousiasme volledig konden delen. Het  is daarom 
door hen aangeboden aan het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). 
 
Na een periode van radiostilte en meerdere aansporingen door SVP is uiteindelijk antwoord 
ontvangen van HHNK. Helaas niet het antwoord dat wij hadden gehoopt en ook eigenlijk wel een 
beetje hadden verwacht. Ons voorstel is afgewezen. Dat betekent dat SVP en Gemeente (die 
besloten hebben om toch weer mee te gaan in het project m.b.t. de riolering) opnieuw in 
onderhandeling moeten met HHNK. Mogelijk zullen wij daarin als vereniging ook nog een directe rol 
spelen. Wij houden u van de ontwikkelingen op de hoogte. 
 

Aspecten leefomgeving Wheredijk 
 
Een voortdurend punt van aandacht voor het bestuur zijn de irritatiepunten met betrekking tot de 
leefbaarheidsaspecten op en rondom de dijk. Eén van die aspecten (het harde varen op de Where) is 
onder meer aangepakt door het plaatsen van borden op de bruggen door onze vereniging. Op deze 
borden wordt gevraagd om de snelheid te beperken tot 6 km per uur en te letten op de golfslag.  
 
De borden hebben de aandacht getrokken van de watersportvereniging in Purmerend. Ook zij zijn 
actief bezig om het harde varen te beperken. Er is inmiddels contact met de voorzitter van de 
watersportvereniging, de heer Bosma. We hebben hem gevraagd op de volgende 
bestuursvergadering (8 februari 2016) aanwezig te willen zijn, zodat we afspraken kunnen maken om 
voortaan samen te werken bij de aanpak van dit onderwerp. Ook de wijkmanager van Wheermolen, 
de heer Edwin Färber, zal bij de vergadering aanwezig zijn. Met hem zullen we ook andere aspecten 
bespreken. 
 
Met betrekking tot de plekken van de afvalcontainers is door het bestuur besloten om voorlopig verder 
geen actie te ondernemen. We zien geen uitvoerbare mogelijkheden tot korte of langere termijn 
oplossingen voor andere, betere of meerdere verzamelplekken voor onze containers. 
 
Rest ons om u allen prettige feestdagen en een goed uiteinde te wensen. Ook in 2016 zullen wij ons 
onverminderd voor uw belangen blijven inzetten. 
 
Het bestuur    
 
  


