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Aan de leden.
Zoals u weet is het bestuur nu al jaren bezig om de punten van ergernis met betrekking tot onze
leefomgeving onder de aandacht te krijgen van de gemeentelijke- en overheidsinstanties. Oplossingen
daarvoor, anders dan die wij zelf kunnen of mogen uitvoeren, moeten immers van hen komen. Zij
dragen uiteindelijk (wettelijke) verantwoordelijkheid voor het welzijn en veiligheid van hun
ingezetenen. Om voor ons onbekende redenen verloopt dit, om het voorzichtig te zeggen, moeizaam.
Reële klachten worden afgedaan met onzinnige argumenten, op de lange baan geschoven of zelfs
genegeerd, terwijl vergelijkbare problemen in de wijken rondom de Wheredijk onmiddellijk of op korte
dan wel middellange termijn worden aangepakt.
Nu hebben wij helaas, als waterbewoners en niet zoals alle andere Purmerenders, voor onze
leefomstandigheden te maken met één aanspraakpunt, de Gemeente, maar met meerdere. Omdat wij
met onze drijvende woningen ruimte innemen in het waterbeheergebied van het Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier (HHNK), hebben wij ook nog eens te maken met deze overheidsinstantie.
Eigenlijk zou je van lagere overheden als gemeente en hoogheemraadschappen mogen verwachten
dat zij, in het licht van hun verantwoordelijkheid voor die welzijn en veiligheid voor hun ingezetenen,
naadloos met elkaar zouden afstemmen en samenwerken. Jarenlange ervaring leert echter dat die
afstemming en samenwerking ver te zoeken is. Het wordt zelfs als afdoening van onze klachten
gebruikt: “U moet hiervoor niet bij ons wezen, maar bij HHNK” of “Nee hoor, dat is de
verantwoordelijkheid van de Gemeente”. Met andere woorden: Zoek het maar uit, bewonersvereniging
Wheredijk!
Om te trachten om toch, in ieder geval voor de kleinere ergernissen, beweging te krijgen in deze logge
instanties, willen wij nu juist gebruik te gaan maken van afstemming en samenwerking. Wij verzoeken
daarom onze leden om kleine problemen voortaan als individu te gaan melden bij Gemeente en
HHNK. Als voorbeeld: Door storm hangen half afgebroken takken gevaarlijk over het fietspad, of in de
herfst maken natte bladeren de opritten naar de dijk glad en glibberig, of mensen die hun hond op de
dijk uitlaten, ruimen de ontlasting van hun huisdier niet op terwijl dat wel moet. De dijk is geen
vrijgestelde zone zonder opruimplicht, dus u wilt dat de daarvoor bestemde paaltjes worden geplaatst.
Meldt dit voortaan per telefoon, app of email bij zowel Gemeente EN hoogheemraadschap. Laat het
daar dan niet bij! Vraag uw buren of zij hetzelfde willen doen en…. of zij dat weer aan hun buren
willen vragen. Dat levert voor elke klacht meerdere en misschien wel veel meldingen op. Mogelijk
krijgt dat het effect waarop wij hopen. Als u daarna nog even de moeite wilt nemen om uw acties even
te melden bij de secretaris, dan zullen wij de klacht ook nog eens als BVW indienen.
Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een schriftelijke klacht? De secretaris helpt u daar graag bij!
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