Notulen van de bijzondere ledenvergadering van 16 maart 2017
De agenda voor de vergadering luidt als volgt:
1. Opening door en mededelingen van de voorzitter
2. Wijziging Huishoudelijk Reglement
3. Bespreken van de voortgang in het verbeteren van onze leefbaarheidsaspecten
4. Eventueel toegevoegde agendapunten
5. Rondvraag.
6. Sluiting
Ad 1.
De voorzitter opent de vergadering om ca. 20.30 uur en heet de aanwezigen welkom. Hij deelt mee dat
door het houden van deze vergadering de mogelijkheid is geschapen om met een 2/3 meerderheid van de
aanwezige leden een besluit tot het wijzigen van het Huishoudelijk Reglement te nemen.
Ad 2.
In de aan deze vergadering voorafgaande algemene ledenvergadering heeft de voorzitter de leden
voorgesteld om artikel 14 van het Huishoudelijk Reglement aan te passen (Zie hiervoor de betreffende
notulen). Doordat er geen meerderheid van de leden op deze vergadering aanwezig was, kon het voorstel
echter niet in stemming worden gebracht. Hij brengt het voorstel daarom in deze vergadering opnieuw in
e
e
stemming. Het voorstel om het eerste lid van artikel 14 te laten vervallen en het 2 en 3 lid te wijzigen in
e
e
respectievelijk 1 en 2 lid wordt unaniem door de aanwezige leden aangenomen, waarmee het besluit is
bekrachtigd. Publicatie van het gewijzigde reglement zal zo spoedig mogelijk plaatsvinden via de website.
Ad 3.
De drie grootste ergernissen met betrekking tot de leefbaarheid op en rond onze dijk, de hard rijdende
brommers, de herrie van de Wheermolenbrug en het harde varen op de Where, zijn nog steeds onder
aandacht van het bestuur. Waar we, met betrekking tot het harde rijden op de dijk, dachten een goede
invalshoek te hebben gevonden in de wijkmanager, de heer Färber, blijkt dat in de praktijk tegen te vallen.
De toezeggingen van de wijkmanager zijn nog lang niet allemaal feit gebleken. Daardoor wordt de boel
steeds meer vertraagd en de woonarkbewoners worden steeds meer gezien als lastig. Dit is te merken
aan de vervelende reacties, ook van andere kanten, zoals het Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier (HHNK). De voorzitter memoreert nog maar eens aan de door de verschillende instanties
tegen ons gemaakte opmerkingen over de schuttingen die te dicht op het fietspad staan en dat er maar
eens gehandhaafd moet gaan worden bijvoorbeeld. Hij vraagt zich af of het zo langzamerhand niet tijd
wordt om de pers in te schakelen. Dit vindt bijval vanuit de leden en zal verder in het bestuur worden
besproken.
De heer Haas meldt dat zijn verzekering sterk adviseert om een schutting voor zijn tuin te plaatsen in
verband met een door hem geclaimde van schade door diefstal uit de tuin. Dit is een punt dat zeker mee
zal worden genomen in de argumentatie van het bestuur bij volgende onderhandelingen. Het spreekt voor
zichzelf dat het bestuur de vinger aan de pols blijft houden. Het wordt een kwestie van de langste adem.
Marianne Berkhouwer meldt dat de bewoners van Middelie zelf actie aan het voeren zijn met betrekking
tot verkeersoverlast en dat we daar misschien lering uit kunnen trekken. De voorzitter vraagt haar om, als
het mogelijk is, om wat foto’s te maken van de maatregelen die er zijn genomen, zodat deze kunnen
worden meegenomen in het bestuur.

Nadat Harrie Westerhuis - de grootste aanjager achter dit punt van ergernis - uit het bestuur is getreden,
is het onderhoud van de Wherebrug onverwacht ter hand genomen. In het voorjaar gaat de brug
nogmaals een periode dicht voor het vervangen van het rijdek. De verwachting is dat het lawaai door het
verkeer hierdoor aanzienlijk zal afnemen en dit actiepunt van de lijst kan worden geschrapt.
Met betrekking tot het harde varen hebben we al wat kleine succesjes kunnen boeken door het plaatsen
van de borden en het aanleveren van flyers bij de watersportvereniging. Toch blijft dit nog steeds een punt
van aandacht waarmee het bestuur verder zal gaan.
De voorzitter antwoordt op een daartoe gestelde vraag over de eerder ter sprake geweest zijnde buurtapp
voor de Wheredijk, dat Martin Strop bezig is om de feiten met betrekking tot twee in aanmerking komende
apps te vergelijken. Het bestuur heeft een paar eisen gesteld, zoals het feit dat de telefoonnummers van
aangesloten leden niet voor derden zichtbaar zijn en dat er regels moeten komen met betrekking tot het
gebruik, zodat er geen onzin wordt verzonden. Zodra hier duidelijkheid over is, zal het resultaat aan de
leden worden gepresenteerd.
Ad 4.
Van dit agendapunt behoeft geen gebruik te worden gemaakt. De voorgestelde agenda heeft volstaan.
Ad 5.
De heer Broekema vraagt naar de voortgang met betrekking tot de gezamenlijke woonarkenverzekering.
De secretaris geeft aan dat er op de meerdere verzoeken om reactie, er naast de bestuursleden, slechts
drie reacties zijn binnengekomen. De voorzitter vertelt dat zijn eigen verzekeringsmaatschappij al bereid is
om op een bewonersavond hun aanbieding te presenteren. Dit onderwerp zal weer op de agenda van de
volgende bestuursvergadering worden geplaatst. Daarnaast heeft ook Winder pomptechniek een aanbod
gedaan met betrekking tot een gezamenlijk onderhoudscontract voor de rioolpompen. Ook hierop komt
het bestuur terug.
Mevrouw Ammerlaan vraagt naar de toezegging van SVP over de gezamenlijke barbecue na afloop van
het project. Het bestuur zal ze er zeker aan herinneren. Zo nodig organiseren we zelf wel iets.
Ad 6.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter om 20.54 uur de vergadering.

Opgesteld te Purmerend, 19 maart 2016, laatst aangepast 23 maart 2017.
Vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 26 februari 2018.

