Email Nieuwsbrief
Beste leden van de bewonersvereniging Wheredijk,
Na lang wachten kunnen we u als bestuur eindelijk positiever nieuws brengen ten aanzien van het
Stadsverwarmingsproject Wheredijk Oost. In de afgelopen weken/maanden is er intensief contact
gezocht met de leiding van Stadsverwarming Purmerend (SVP). Onderstaand een passage uit de mail
van de nieuwe projectleider Erik Hollman met de laatste stand van zaken en acties die de komende
weken, ook zichtbaar voor u als bewoners, zullen plaatsvinden.

Bij deze wil ik u graag een update geven van het project Wheredijk, vervanging stadsverwarmingsleidingen en riolering:
• SVP heeft de regie voor het vervangen van de stadsverwarmingsleidingen en riolering naar zich
toegetrokken. Zij verzorgt het projectmanagement en de engineering voor beide disciplines. Op de
achtergrond loopt de onderhandeling hoe wij kosten met elkaar verrekenen.
• SVP en gemeente hebben de scope van het project gedefinieerd. Hier is uitgekomen dat we het
project in verschillende zones hebben opgeknipt met ieder een specifieke manier van aanleg. Dit
houdt onder meer in dat vanwege technische redenen enkele arken niet via een goot aangesloten
kunnen worden, maar op een andere en beter passende manier. Dit heeft te maken met het feit dat
enkele arken rechtstreeks vanaf het primaire circuit worden gevoed. Dit circuit is warmer dan het
secundaire gedeelte en dient met stalen pijpen te worden uitgevoerd. De secundaire delen worden
net als de andere kant van de dijk uitgevoerd maar nu in een goot.
• Momenteel zijn we het concept ontwerp verder aan het detailleren en onderbouwen.
• Met HHNK hebben we op 9 februari een overleg gehad om de scope en het concept ontwerp te
bespreken. Dit was een positief gesprek en we zullen voor het gedeelte zonder goot aanvullende
mitigerende maatregelen moeten nemen om de aanleg zonder goot te kunnen verwezenlijken,
• Maandag 13 februari zit het ontwerpteam weer bij de gemeente om het ontwerp verder te
detailleren. Belangrijke punten zijn hier: hoe om te gaan met grondvervuiling, veiligheid van fietsers
in combinatie met de goot in het fietspad,
• De voorlopige planning is als volgt:
o Eind week 7 begin week 8 verwacht ik het voorlopig ontwerp gereed te hebben;
o half maart het bestek gereed,
o begin juni start werkzaamheden aannemer
Voor een goed ontwerp en uitvoering is het van belang dat wij het fietspad en de opstallen in tuinen,
water-rioleringsput en walkasten SV digitaal inmeten. Het is cruciaal voor de voortgang van het project
dat we dit zo snel mogelijk doen. De planning is om dit in week 7 (vanaf 15 februari!) en de weken 8
en 9 te gaan uitvoeren. Wij zullen bij mensen aanbellen en vragen om de inmeting te doen. Indien
bewoners niet thuis zijn, zijn wij zo vrij de opnames in de tuin te doen. Bij bewoners waar inmeten niet
gelukt is, zullen we deze persoonlijk benaderen voor een afspraak.
SVP zal de bewoners verder ook persoonlijk per brief informeren.
Erik Hollman, projectleider

Tot zover de informatie vanuit SVP. Op donderdagavond 16 maart om 19:30 op een nader te bepalen
locatie zal SVP de plannen verder presenteren en gelegenheid geven tot het stellen van vragen. Dit
zal samenvallen met een algemene leden vergadering. Ook de gemeente zullen wij dan uitnodigen
voor een update over de bouwlocatie Klein Where. Wij adviseren u deze datum vast in uw agenda te
blokkeren.
Het bestuur
13 februari 2017

