
Chronologisch overzicht 
stadsverwarmingsproject   

 
 
Eind 2005, begin 2006 Onderzoek door Tebodin naar status stadsverwarmingdleidingen 

 
SVP heeft  een onderzoek naar de status van de stadsverwarmingsleidingen laten uitvoeren door de 
firma Tebodin. Conclusies: Warmteverlies (2x warmtegebruik), waterverlies (ong. 2000 m3), extra 
pompen noodzakelijk, halfjaarlijkse controle noodzakelijk, leiding slecht toegankelijk voor reparaties en 
vervanging, de leidingen hebben geen invloed op de stabiliteit van de dijk. 
 

Eind 2008, begin 2009 Vervolgonderzoek naar status leidingen door SVP 
 
SVP heeft de ligging van de leidingen bepaald en de randvoorwaarden voor de planmatige vervanging 
daarvan vastgesteld. De plaatsbepaling van de diverse meetbare lekken in de leidingen is uitgevoerd 
en het eerder door Tebodin geconstateerde warmteverlies bevestigd.  
 

Eind 2009, begin 2010 Leidingtoets door bureau Fugro 
 
Bureau Fugro heeft voor SVP de invloed van de leidingen op de stabiliteit van de Wheredijk 
onderzocht bij normale bedrijfsvoering en bij calamiteiten. Conclusie: In geen geval hebben de 
leidingen negatieve invloed op de stabiliteit van de dijk. 
 

15 oktober 2012 Informatieavond SVP/bewoners Wheredijk over beëindiging 
leverantie stadsverwarming 

 
Het einde van de technische levensduur (25 jaar) van de leidingen komt dichterbij. Er is sprake van 
een aangetoond bovenmatig warmte- en waterverlies en onderhoud en reparatie worden bemoeilijkt 
door slechte bereikbaarheid. HHNK wil echter geen leidingen meer in dijklichaam. Vervanging 
ondergronds elders, bovengronds of in het water is geen optie vanwege de onveiligheid en de 
onevenredig hoge kosten. Diverse alternatieven voor het leveren van warmte worden aan de 
bewoners voorgelegd, maar allemaal afgewezen. De bewoners zijn van mening dat voortzetting van de 
warmtelevering middels stadsverwarming hoe dan ook dient te worden voortgezet. Zij adviseren SVP 
daarom om, samen met de gemeente, opnieuw met HHNK in overleg te gaan. 
 

29 januari 2013 Verzoek van SVP om deelname bewonersafvaardiging in komend 
bestuurlijk overleg SVP/HHNK/Gemeente 

  
SVP heeft een bestuurlijk overleg tussen SVP, HHNK en gemeente gepland op 31 januari. SVP wil 
graag samen met de bewoners optrekken tegen HHNK en vraagt om deelname aan het overleg door 
een afvaardigingvan de bewoners. De door hen gehouden enquête onder de bewoners bevestigd 
dat de meerderheid wenst te blijven voorzien van warmtelevering middels stadsverwarming  Kosten 
voor onderhoud en vervanging zijn al in de goedgekeurde begroting van SVP opgenomen. 
 

31 januari 2013 Bestuurlijk overleg SVP/HHNK/Gemeente 
 
Dit overleg wordt bijgewoond door een tweetal vertegenwoordigers van de bewoners. SVP geeft aan 
dat HHNK geen vervanging van de leidingen toestaat.  Daarom zijn alternatieven voor 
warmteleverantie onderzocht, maar geen van allen geschikt bevonden. Het blijkt dat HHNK er geen 
problemen mee heeft dat de leidingen in de dijk worden vervangen, mits voldaan wordt aan NEN 
3650 en 3651: Bij het opnieuw leggen van de leidingen moeten deze op dezelfde plaats komen waar 
ze nu ook liggen en 10% sterker moeten zijn dan normaal. Afgesproken wordt dat gekeken wordt of 
de andere nutsleidingen ook aan vervanging toe zijn zodat ze eventueel in hetzelfde project kunnen 
worden meegenomen. Hierdoor kunnen de kosten worden gedeeld door de deelnemers, die 
daardoor zelf kosten kunnen besparen. SVP gaat de komende drie maanden een plan van aanpak 
maken  Uitvoering zal plaats vinden van april 2014 tot oktober 2014.  
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4 februari 2013 Oprichting Bewonersvereniging Wheredijk  
 
Overleggen door een vertegenwoordiging van de bewoners brengt beperkingen met zich mee. Een 
dergelijke vertegenwoordiging heeft geen bevoegdheid om te onderhandelen, zonder overleg met 
en/of terugkoppeling aan de bewoners. Er moet dus een rechtspersoon worden gevormd. Na overleg 
is door de bewoners besloten om te kiezen voor een verenigingsvorm, die op 4 februari 2013 met de 
oprichtingsvergadering van de BVW zijn beslag kreeg. 
 

25 februari 2013 Informatieavond SVP/bewoners over de uitkomsten bestuurlijk 
overleg met HHNK en Gemeente 

 
SVP koppelt de uitkomsten van het overleg met gemeente en HHNK op 31 januari terug naar de 
bewoners: Dat HHNK toch geen bezwaren heeft tegen het vervangen van de leiding op de huidige 
locatie, dat voor de vervanging van de overige nutsleidingen in principe hetzelfde geldt en dat een 
gezamenlijke aanpak middels een projectteam van gemeente, HHNK en SVP de voorkeur verdient. 
De verwachting is dat er in ca. 3 maanden zicht moet kunnen zijn op een technische oplossing en dat 
in 2014 met de uitvoering daarvan kan worden begonnen. 
 
november 2013 Nieuwsbrief SVP over de aanpak van de werkzaamheden 

 
SVP gaat het warmtenet in de Wheredijk aanpakken en gelijktijdig, voor de Gemeente, de riolering 
vervangen. Tenslotte gaat Liander (netwerkbeheerder elektriciteit) de aansluitleiding vervangen. Er 
is een projectleider benoemd en een bouwteam samengesteld. Kort wordt aangegeven waaruit de 
werkzaamheden bestaan en wat de gevolgen zijn: De werkzaamheden zullen plaatsvinden buiten 
het stookseizoen, de uitvoering van fase 1 (westelijk deel) zal plaatsvinden in 2014 en van fase 2 
(oostelijk deel) in 2015. Zo snel mogelijk zal met elke individuele bewoner van fase 1 een afspraak 
worden gemaakt voor een inventarisatie van de situatie in hun tuin.  
 

9 december 2013 Informatieavond SVP/bewoners over de planning en aanpak van 
de werkzaamheden 

 
De projectleider van SVP legt uit hoe en op welke wijze de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. 
Hij verduidelijkt de globale planning: Dat de uitvoering in twee fasen zal plaatsvinden, in 2014 het 
westelijk deel en in 2015 het oostelijk deel.  De eerste fase omvat vier delen: in december 2013 en 
januari 2014 de inventarisatie, in januari en februari 2014 de werkvoorbereiding, in februari en maart 
2014 de vooropname en in april t/m september 2014 de uitvoering. De tweede fase zal in het najaar 
van 2014 starten met de inventarisatie en voorbereiding en in april t/m september 2015 zal de 
uitvoering plaatsvinden. 
 

18 december 2013 SVP, Gemeente en PWN ondertekenen 
samenwerkingsovereenkomst 

 
SVP, gemeente en PWN hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. Om overlast te 
beperken is besloten om onderhoudswerkzaamheden aan de verschillende leidingen zo veel mogelijk 
te combineren. Alles zal in een keer worden aangepakt. Naast het werk aan de leidingen voor de 
stadsverwarming door SVP, vervangt de gemeente gelijktijdig de riolering en PWN een deel van de 
waterleiding. De wijze waarop de aansluitingen worden uitgevoerd wordt uitgelegd. De uitvoering van 
het werk zal starten in april 2014 en in 2 fases plaatsvinden. Communicatie zal plaatsvinden via 
nieuwsbrieven en bewonersbijeenkomsten.  
 

9 januari 2014 Overleg SVP/BVW over aansluitopties en eigendom 
aanvoerleidingen 

 
Het bestuur meldt de voorlichting van december een goed initiatief te hebben gevonden, maar de door 
SVP gekozen oplossing voor de aansluitingen kwam als een verassing voor de bewoners. Er leven 
dan ook veel zorgen bij de bewoners. SVP benadrukt dat zij haar maatschappelijke verantwoording 
zal nemen om bewoners blijvend van warmte te voorzien, ondanks het feit dat dit niet 
bedrijfseconomisch is. SVP ligt de aansluitopties toe. De optie met de afleverset in de walkast, valt in 
verband met de noodzakelijke aanpassingen in en aan de woonark af. De optie met de afleverset in 
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de ark verdient de voorkeur. Het bestuur van de Bewonersvereniging Wheredijk stelt voor om de 
eigendomsgrens dan wel vanaf de doorvoer in de ark te laten liggen (de aansluitslangen van walkast 
tot buitenzijde van de woonark blijven dan eigendom SVP). SVP gaat daarmee akkoord en zal de 
besproken aansluitoptie uitwerken in een addendum bij de leveringsovereenkomst, waarin de 
verplichtingen en verantwoordelijkheden van bewoners en SVP zijn vastgelegd.  
 

April 2014 Addenda leveringscontract worden aangeboden ter ondertekening 
 
Als gevolg van verkregen duidelijkheid over het eigendom van de aanvoerleidingen dient een 
addendum aan het bestaande leveringscontract te worden toegevoegd. Dit addendum wordt verstuurd 
naar de bewoners om te ondertekenen en te retourneren. Tekeningen eigendomsvarianten zijn 
bijgevoegd. 
 

8 april 2014 Gesprek Gemeente/BVW over de rioleringsputten 
 
Naar aanleiding van vragen van bewoners over een extra keerklep in de rioolput heeft het BVW 
bestuur een gesprek met dhr. J. Heining van de gemeente Purmerend. Bij de vernieuwing van het 
riool vervangt men de putten. Deze putten moeten toegankelijk blijven. In de rioleringsleiding komen 
doorspuitpunten, zodat de gemeente - indien nodig - het riool kan doorspuiten. Er komt geen  extra 
keerklep in de put, omdat een dergelijke klep bij voorkeur verticaal geplaatst moet worden en er is 
tegendruk nodig om de klep te sluiten. Dit is in de rioolpunt niet mogelijk, hetgeen bij navraag bij een 
leverancier van keerkleppen is bevestigd. Bovendien is een keerklep bij de pomp voldoende, omdat 
het riool nu kan worden doorgespoten en er geen verstoppingen/drukverhoging  zullen optreden,. 
 
28 april 2014 Nieuwsbrief SVP over de vorderingen 1e fase 

 
In de brief wordt verslag gedaan van de vorderingen in de eerste fase, het westelijke deel. De 
voorbereidende handelingen zijn inmiddels afgerond. In week 18 zullen de bewoners van de 1e 
fase een boiler krijgen en wordt de warmtelevering van stadverwarming bij hen onderbroken. In de 
daarop volgende week zullen de graaf- en vervangingswerkzaamheden van de aanvoerleidingen 
bij de Mercuriusweg beginnen. Daarnaast is de technische voorbereiding van de 2e fase gestart.  
 

5 mei 2014 Aanvang werkzaamheden westelijk deel Wheredijk 
 
Een maand later als de aanvankelijke planning (april) wordt op 5 mei 2014 met de werkzaamheden op 
het westelijk deel van de dijk begonnen. 
 

Juli 2014 Nieuwsbrief SVP over de voortgang werkzaamheden 
 
De uitvoering op de westelijke zijde verloopt nagenoeg gelijk aan de planning. Eind augustus zullen 
de voorbereidende werkzaamheden (zoals de inventarisatie van de situatie in de tuinen, het 
bodemonderzoek en de vooropname) aan de oostelijke zijde van start gaan. In augustus zal met 
elke individuele bewoner van fase 2 een afspraak hiervoor worden gemaakt. Met deze inventarisatie 
kan een goede werkvoorbereiding plaatsvinden en zal tevens de basis vormen voor de 
uitvoeringsplanning. 
 

18 mei 2014 Brief van SVP/Gemeente over heroriëntatie werkzaamheden fase 2 
 
In de brief wordt meegedeeld dat op basis van de uitkomsten van bodemonderzoeken en de 
evaluatie van de eerste fase (dan met name de opgetreden hoge kosten als gevolg van de 
obstakels op de dijk) een heroriëntatie noodzakelijk is. De geplande werkzaamheden voor 2015 in 
het kader van het vervangingsproject worden dus niet uitgevoerd. Er wordt onderzocht wat de 
mogelijke alternatieven zijn. Op een bewonersbijeenkomst die SVP gaat houden op 4 juni, zullen 
de bodemonderzoeken met de bewoners worden besproken en zal worden stilgestaan bij het ‘hoe 
nu verder’ met de stadsverwarmingsleidingen.  
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27 mei 2014 Gesprek SVP/BVW over het voornemen fase 2 niet uit te voeren 
 
Het bestuur wordt geïnformeerd over het feit dat SVP het voornemen heeft om het renovatieproject 
aan het oostelijke deel van de Wheredijk niet uit te voeren. De hoofdreden voor dit voornemen zijn 
de hoge kosten voor  de eerste fase van het project, waardoor het economisch niet rendabel is voor SVP 
om het project op de uitgevoerde wijze verder uit te voeren en de vervuilde grond. Een bijkomende reden 
is dat de gemeente heeft besloten om het riool aan de oostkant niet te vervangen, zoals dit wel aan 
de westkant is gedaan. Delen van kosten voor de grondwerkzaamheden is daardoor ook niet meer 
aan de orde.  
 

4 juni 2014 Informatieavond SVP/HHNK/Gemeente/bewoners over stoppen 
van het project 

 
SVP maakt duidelijk dat de planning was om dit jaar het oostelijk deel aan te pakken. In de 
werkvoorbereiding is men dingen tegengekomen die SVP er toe heeft doen besluiten dat het 
vervangen van de leidingen economisch niet verantwoord is. Op dit moment zijn de kosten die 
daarvoor geraamd zijn als gevolg van de bevindingen uit het eerste deel van het project 1 miljoen 
euro voor 25 woonarken. De vervuiling is erger dan eerder tegengekomen en hiervoor moeten extra 
maatregelen worden getroffen. Er is heel lang nagedacht en voor een deel neemt SVP zeker haar 
verantwoordelijkheid, maar ziet vier partijen die er met elkaar uit moeten komen. Dit zijn SVP, HHNK, 
de gemeente en de bewoners. Met bijvoorbeeld een vrij tracé zouden de werkzaamheden ongeveer 
de helft kosten. En in dat geval haakt de gemeente ook weer aan m.b.t. het riool. De bewoners 
zeggen toe om mee te denken bij het zoeken naar alternatieven, Voor dat doel zal een commissie 
worden opgericht. 
 

2 november 2015 Brainstromsessie BVW-commissie met als resultaat ‘de goot’ 
 
De leden van de BVW die zich hebben opgegeven voor de commissie NOZW (Nutsleidingen 
Oostelijke Zijde Wheredijk) komen bijeen met het bestuur. Gezamenlijk wordt de koers bepaald die 
de BVW zal voeren in de besprekingen van de commissie met SVP, Gemeente en HHNK, met als 
uiteindelijk doel om de vernieuwing van de nutsleidingen in de oostkant van de Wheredijk alsnog te 
laten uitvoeren. In de daarop volgende brainstormsessie wordt hiervoor een principe oplossing 
gevonden waarover de deelnemers heel enthousiast zijn. Maximaal gebruik van de vrije ruimte 
bovenop het dijklichaam en minder overlast voor de bewoners als bij de werkzaamheden op het 
westelijk deel, met andere woorden ‘de goot’.  Het voorstel hiervoor is voorgelegd aan SVP, die ons 
enthousiasme volledig konden delen. Het is daarom door hen aangeboden aan HHNK. 
 

December 2015 HHNK wijst voorstel bewoners/SVP af 
 
Na een periode van radiostilte en meerdere aansporingen door SVP is uiteindelijk antwoord 
ontvangen van HHNK. Helaas niet het antwoord waarop was gehoopt en ook eigenlijk wel een 
beetje was verwacht. Het 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.  
 

28 december 2015 SVP vraagt deelname BVW bij overleg met HHNK  
 
Het bestuur van BVW is door SVP gevraagd om met een afvaardiging aan het verdere overleg met 
HHNK deel te nemen. Na de nodige afwegingen is het bestuur bereid gevonden om aan dit verzoek te 
voldoen. In het overleg zal, tezamen met SVP en de Gemeente, getracht worden om HHNK definitief 
te overtuigen van de noodzaak om de nutsleidingen te laten vervangen op de wijze zoals wij eerder 
hebben voorgesteld, of met een andere – voor iedereen acceptabele – oplossing te komen.  
 

Januari 2016 SVP neemt de fa. Sweco in de arm voor deskundig advies 
 
Om deskundige advies te verkrijgen op het gebied van weg- en waterbouw heeft SVP de firma Sweco 
in de arm genomen om een onderzoek uit te voeren naar de eventuele gevolgen van het aanbrengen 
van een goot in het bovenste gedeelte van de dijk. De resultaten van dat onderzoek waren onverdeeld 
gunstig.   
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29 maart 2016 HHNK gaat (onder voorbehoud) akkoord met de gootoplossing 
 
Het eerder aan SVP gepresenteerde voorstel van de bewonersvereniging is nogmaals toegelicht aan 
HHNK. Vervolgens zijn de voor- en nadelen van het voorstel uitgebreid besproken in een open sfeer. 
De inbreng van de firma Sweco, die ook voor het overleg was uitgenodigd door SVP, bleek van grote 
meerwaarde. Uiteindelijk waren alle betrokken partijen het eens dat de goot voor het voortzetten van 
het project, met voorzichtig voorbehoud van HHNK, een haalbare oplossing zou zijn. HHNK gaat 
e.e.a. in overweging nemen. Bij een gunstig verloop is slechts een ambtelijke toets noodzakelijk. 
 

November 2016 Rioollucht na doorspoelen riool als gevolg van problemen  
 
In verband met problemen heeft de gemeente de rioolleiding in het oostelijke deel van de dijk op een 
aantal punten doorgespoten. Enige tijd daarna is er door bewoners op verschillende plekken stank 
waargenomen. Dit kan eigenlijk alleen maar op lekkages wijzen. Het riool is dus waarschijnlijk in een 
slechtere staat dan de Gemeente denkt. Mede in het belang van de voortzetting van het project voor 
het vervangen van de nutsleidingen heeft het bestuur van de BVW haar leden gevraagd hiervan 
melding te maken bij de Gemeente Purmerend.  
 
13 februari 2017 Bericht SVP > BVW met positiever nieuws over het project 

 
SVP heeft de BVW een update gestuurd met de laatste stand van zaken en acties die de komende 
weken zullen plaatsvinden: HHNK is eindelijk akkoord met de voorgestelde methode voor het 
vervangen van de nutsleidingen. Het project is in verschillende zones opgeknipt met ieder een 
specifieke manier van aanleg. Het conceptontwerp wordt verder gedetailleerd en onderbouwd. 
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 en de veiligheid van fietsers in 
combinatie met de goot in het fietspad. Verwachting is dat eind week 7 begin week 8 het voorlopig 
ontwerp gereed is en half maart het bestek kan worden opgeleverd, zodat de aannemer begin juni kan 
starten met de  werkzaamheden. 
 

16 februari 2017 Brief van SVP aan de bewoners, voorbereidingen zijn bezig 
 
In de brief wordt meegedeeld dat SVP en Gemeente bezig zijn met de voorbereidingen voor het 
vervangen van de riolering en de stadsverwarming aan het Oostelijk deel van de Wheredijk, Om een 
goed ontwerp te kunnen maken en de diverse locaties te kunnen bepalen wordt er digitaal 
ingemeten. Dit dient ter ondersteuning bij de voorbereiding om de riolering en stadsverwarming aan 
te kunnen sluiten. De planning is dat de metingen uitgevoerd worden tussen 21 en 24 februari 2017.  
 

16 maart 2017 Informatieavond SVP/bewoners over de projectvoortgang 
 
De stand van zaken in de voortgang van het project wordt meegedeeld. De als oplossing bedachte 
gootconstructie is daarbij een groot voordeel gebleken. Het projectplan is ter vergunning ingediend bij 
HHNK en er is vergunning verleend voor de eerste twee fasen van het project. Voor de goedkeuring 
van het laatste deel zijn SVP en HHNK nog in overleg. Resultaat hiervan kan zijn dat dit deel 
mogelijkerwijs pas in 2018 kan worden uitgevoerd, maar SVP zal er alles aan doen om dit te 
versnellen. Met de werkzaamheden voor de eerste twee fasen kan in ieder geval in het voorjaar 
worden gestart. SVP is nu bezig om het project aan te besteden en te vergunnen. Verwacht wordt dat 
de werkzaamheden in de periode juli tot en met november 2017 zullen plaatsvinden. 
 

9 juni 2017 Nieuwsbrief SVP/Gemeente over de stand van zaken van de 
werkzaamheden en de planning 

 
In de brief wordt gemeld dat er verschillende voorbereidende activiteiten zijn uitgevoerd, zoals het 
inmeten van de dijk en tuinen, het maken van proefsleuven en verschillende bezoekjes van SVP om 
de scope van het werk zo goed mogelijk vast te leggen. Al deze gegevens zijn vertaald naar 
ontwerptekeningen. Na een werksessie met HHNK is het omvangrijke kader voor indieningsvereisten 
voor de vergunning vastgesteld. Gezien de bijzondere situatie leidt dit tot veel beschrijvingen en 
berekeningen. Deze argumentatie ligt nu op tafel en lijkt voldoende te zijn om een vergunning te 
verkrijgen. Gemeente en SVP hebben gezamenlijk de aanbesteding voorbereid. Hierbij zijn de 
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aanbestedingsvorm, de samenwerkingsovereenkomst en de aanbestedingscontractstukken 
vastgesteld. Op financieel gebied zullen HHNK, gemeente en SVP nog afspraken met elkaar moeten 
maken. Met name het verkrijgen van de vergunning van HHNK heeft geleid tot uitstel van de 
uitvoerende werkzaamheden. De planning is nu dat het werk voor de bouwvak aan een aannemer 
wordt gegund; dat de uitvoering na de bouwvak (eind aug./begin sept.) wordt opgestart en dat 
werkzaamheden doorlopen tot eind maart 2018. 
 
17 augustus 2017 Nieuwsbrief SVP/Gemeente over het ‘on hold’ zetten project 

 
In de nieuwsbrief van juni is al geïnformeerd dat de oplossing van een warmteleiding en het riool in 
een goot in het fietspad niet voldoet aan de eisen voor veiligheid van fietspaden. Daarbij ging het met 
name om de aansluiting tussen de bovenkant van de goot en het fietspad. Van de mogelijke 
oplossingen hiervoor voldeed alleen de variant waarbij het fietspad aan de bovenkant bestaat uit 
compleet nieuw betonnen uitneembare elementen. Echter de kosten van deze oplossing liep in de 
tonnen. Een oplossing die het toch al kosten intensieve project niet kan dragen. Een zoektocht naar 
oplossingen hieromtrent heeft niet geleid tot een realiseerbaar alternatief. Dit heeft SVP gedwongen 
om het project/aanbesteding voor nu op hold te zetten en andere alternatieven voor aanleg van de 
warmteleiding en de goot te onderzoeken. Met HHNK gaan zij begin september om tafel om de  
alternatieven uit het Sweco-rapport te beschouwen en met hen naar een oplossing te zoeken. 
 

12 september 2017 Gesprek met Fred Beijert, raadslid Groen Links 
 
Op persoonlijke titel heeft een lid van het bestuur de heer Beijert benaderd om te pogen via de 
gemeentelijke politiek een extra ingang te verkrijgen om een en ander in versnelling te krijgen. Dat 
resulteerde in het gesprek op 12 september. Een ander lid van het bestuur was als toehoorder bij het 
gesprek aanwezig, In het kort is aan de heer Beijert, aan de hand van door de SVP aan bewoners 
gecommuniceerde informatie, chronologisch weergegeven hoe het project vernieuwing nutsleidingen 
Wheredijk vanaf eind 2012 t/m september verloopt. Sommige aspecten daaruit zijn op verzoek van de 
heer Beijert verder toegelicht. Kopieën van de documenten die ten grondslag liggen aan het 
chronologisch overzicht zijn vervolgens aan hem overhandigd. Aan het eind van het gesprek werden 
de volgende afspraken gemaakt : Voordat de heer Beijert een en ander binnen de gemeenteraad 
aanhangig maakt, zal hij op korte termijn een informeel oriënterend gesprek voeren met de heer de 
Man, directeur van de SVP. De heer Beijert houdt ons op de hoogte van het vervolg. 
 

25 oktober 2017 Gesprek BVW met de wijkmaneger Wheermolen en HHNK 
 
Hoewel dit gesprek met de wijkmanager en de heer de Rijk van HHNK in eerste instantie niet voor dit 
onderwerp was gepland, komt toch ook het stadverwarmingsproject ter sprake. 17 augustus heeft  
BVW te horen gekregen dat het project ‘on hold’ is gezet. De opgegeven reden ervoor, de veiligheid 
van de (brom)fietsers is vreemd, omdat alle partijen eerder enthousiast akkoord waren gegaan met de 
door de BVW voorgestelde oplossing voor  de plaats van de vervangende leidingen, de zogenoemde 
goot. Ook  HHNK schijnt nu opeens bezwaren te hebben. Ook een verzoek aan SVP om inzage in het 
rapport van Sweco is niet gehonoreerd. Dhr. de Rijk meent te weten dat HHNK de goot bij nader 
inzien toch liever onder het asfalt van het rijwielpad wil hebben. Dhr. Färber weet te melden dat de 
Gemeente het project mogelijk on hold heeft gezet in verband met de aanbesteding van het 
vervangen van de riolering in de wijk Wheermolen oost. De gemeente wenst beide projecten te 
combineren. De wijkmanager zal hierover een gesprek aangaan met de verantwoordelijke wethouder 
en in het begin van week 44 een terugkoppeling hiervan doen aan het secretariaat van de BVW. 
 

18 januari 2018 Gesprek BVW met HHNK over komende dijkverhoging 
 
Op uitnodiging van SVP heeft BVW een gesprek gehad met HHNK. Bij dit gesprek waren ook SVP en 
de gemeente vertegenwoordigd. In het gesprek heeft HHNK, bij monde van de heer Martin de Leeuw, 
nieuwe ontwikkelingen gemeld met betrekking tot de Wheredijk. Onlangs zijn, in het kader van de 
Waterwet, door  Provinciale Staten van Noord-Holland (PS) nieuwe normen opgesteld waaraan 
regionale waterkeringen in de komende jaren dienen te voldoen. Het hoogheemraadschap heeft 
daarom onder meer de dijk rondom de polder Zeevang gecontroleerd. Onze Wheredijk maakt daarvan 
deel uit. Gebleken is dat de 21 kilometer lange polderdijk niet voldoet aan deze nieuwe normen. Met  
het oog op het waarborgen van de veiligheid van de achterliggende gebieden, nu en in de toekomst, 
moet de dijk in 2025 zijn verhoogd en verstevigd. Ook de Wheredijk. HHNK gaat in de komende tijd in 
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een projectplan vastleggen hoe en welke maatregelen zij gaan nemen om de dijk weer aan de 
veiligheidsnorm te laten voldoen. Hoogstwaarschijnlijk wordt de Wheredijk als eerste aangepakt, 
aangezien dit gedeelte van de dijk het hoogste veiligheidsrisico heeft (IPO-klasse 5). Het 
hoogheemraadschap heeft bij monde van de heer Martin de Leeuw, de hiervoor aangesteld 
projectleider , duidelijk gemaakt dat zij bij de voorbereiding van het project graag in overleg willen 
komen met onze bewonersvereniging. Dit gegeven betekent wederom een enorme tegenslag voor de 
voortgang van het vervangen van de nutsleidingen aan de oostkant van de dijk. En dat niet alleen: een 
dijkverhoging  heeft natuurlijk ook andere, verstrekkende,  consequenties. 
 

22 januari 2018 Tweede gesprek met Fred Beijert, raadslid voor Groen Links 
 
Na enige tijd van radiostilte en verschillende herinneringen hebben de twee bestuursleden opnieuw 
een gesprek gehad met de heer Beijert. Hij gaf aan dat hij contact gelegd had met de heer de Man 
van SVP. Door omstandigheden was er echter nog geen overleg geweest. De bestuursleden hebben 
uitgebreid verslag gedaan van onze vergadering met het HHNK en ons ongenoegen en ongerustheid 
over opnieuw uitstel van het nutsproject geuit. De heer Beijert was niet bekend met het op stapel 
staande dijkverbeteringsproject van het HHNK en het opnieuw - als gevolg hiervan - gigantisch uitstel 
van het project. Aan de noodzaak van de dijkverbetering door het HHNK kan hij niets veranderen, 
maar hij wil wel pogingen ondernemen om te bewerkstelligen dat het HHNK in zijn plannen 
opneemt dat de Wheredijk prioriteit 1 krijgt en de dijkverhoging zo snel mogelijk wordt uitgevoerd. Ook 
wil hij druk zetten op de directeur van SVP om een gesprek aan te gaan en de mogelijke invloed van 
de SVP hierop te bespreken. 
 

Purmerend, 28 januari 2018 
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