E-mail nieuwsbrief januari 2018
Wheredijk moet worden verhoogd en verstevigd

Op donderdag 18 januari j.l. heeft het bestuur, op uitnodiging van Stadsverwarming Purmerend
(SVP) een gesprek gehad met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Bij
dit gesprek waren ook SVP en de gemeente vertegenwoordigd. In het gesprek heeft HHNK
nieuwe ontwikkelingen gemeld met betrekking tot de Wheredijk.
NIEUWE NORMEN Onlangs zijn, in het kader van de Waterwet, door Provinciale Staten van NoordHolland (PS) nieuwe normen opgesteld waaraan regionale waterkeringen in de komende jaren dienen
te voldoen. Het hoogheemraadschap heeft daarom, vanuit haar verplichting om periodiek te toetsen of
deze keringen aan de normen voldoen, 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 andere woorden: 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.
SAMENWERKING MET BVW HHNK gaat in de komende tijd in 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. In ieder geval zullen
SVP en de gemeente Purmerend als belanghebbenden deel uitmaken van het projectteam. Mogelijk
worden ook andere nutsbedrijven aangesloten.
CONSEQUENTIES VOOR ALLE BEWONERS Zoals u zult begrijpen, betekent dit gegeven 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 verstrekkende consequenties voor
ALLE bewoners van de dijk, zowel aan de oost- als aan de westzijde.
Wij hopen u in de algemene ledenvergadering van 2018 meer informatie te kunnen verstrekken.

Gesprek met de wijkmanager Wheermolen
Zoals aangekondigd in de nieuwsbrief van oktober 2017 heeft het bestuur een gesprek gevoerd
met de heer Färber, wijkmanager Wheermolen van de Gemeente, over de leefbaarheid op en
rond de Wheredijk. Op diens verzoek was ook de heer de Rijk, adviseur wegen van het
hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), bij het gesprek aanwezig.

ERGERNISSEN WEDEROM DUIDELIJK GEMAAKT Onze voorzitter heeft bij de aanvang van het
gesprek duidelijk gemaakt dat Gemeente en HHNK zich weinig constructief opstellen naar de
bewoners van de Wheredijk. Zij voelen zich zo langzamerhand tweederangs burgers. Daarom werden
de ergernissen van de bewoners met betrekking tot de leefbaarheid nog maar eens een keer aan de
orde gesteld. In de ogen van de bewoners zijn er bepaalde starre zienswijzen en standpunten bij
zowel gemeente als HHNK gevormd. Om onduidelijke of onbegrepen redenen, lijken deze in beton
gegoten en derhalve onwrikbaar. Zelfs de politie wil daarom niet handhaven op overtredingen van de
maximum snelheid op de dijk. Meerdere verzoeken om een gesprek hierover tussen de BVW en de
daarvoor verantwoordelijken zijn keihard afgewezen. De wijkmanager heeft toegezegd het bestuur
daarover allereerst in contact brengen met de wijkagent Wheermolen. Verder is afgesproken dat de
overige punten m.b.t. de leefomstandigheden, waarop bij sommigen nog steeds een reactie van de
wijkmanager moet komen, nogmaals schriftelijk aan hem worden aangeleverd. De wijkmanager gaf bij
voorbaat al aan dat voor sommige punten geen oplossing vanuit de Gemeente kan worden geboden,
bijvoorbeeld de verspreiding van het Purmerends Nieuwsblad, waarin de gemeentelijke informatie aan
de burgerij wordt aangeboden, en al tijden niet meer op de Wheredijk wordt bezorgd. Dit is allemaal
uitbesteed aan Rodi Media...
VERGUNNINGEN BIJ VERKOOP Vervolgens is aan dhr. De Rijk gevraagd of hij iets wist over een
aantal nieuwe en onbekende eisen die HHNK volgens makelaars en hypotheekverstrekkers stelt aan
bewoners die hun ark willen verkopen. Dhr. de Rijk kon daar op dat moment niet veel over vertellen.
Hij heeft daarom belooft contact op te zullen nemen met een collega van de afdeling vergunningen
van HHNK en het bestuur daarover terug te melden.
AFSPRAKEN Naast de toezegging van de wijkmanager om de BVW in contact te brengen met de
wijkagent, is ook afgesproken dat de wijkmanager de afdeling Toezicht en Handhaving zal verzoeken
om in het vervolg ook op de Wheredijk te patrouilleren en dat hij vóór de zomer alsnog een overleg zal
plannen tussen de brugwachters en het bestuur van de BVW.

Algemene ledenvergadering 2018
In verband met alle ontwikkelingen die op ons af zijn gekomen, of nog zullen komen, heeft het
bestuur besloten om de algemene ledenvergadering van 2018 vervroegd te laten plaatsvinden.
We hebben zaal Spoorzicht in het Tritongebouw op maandagavond 26 februari 2018 kunnen
boeken en willen om 19.30 uur beginnen. Uiterlijk 12 februari ontvangt u de uitnodiging en de
benodigde vergaderstukken.
VOORBEREIDING Gezien het aantal belangrijke onderwerpen die we met u moeten bespreken wil
het bestuur zo effectief mogelijk met de beschikbare tijd omgaan. We willen daarom de voorbereiding
voor de algemene ledenvergadering van 2018 anders aanpakken dan tot nu toe gebruikelijk was. U
heeft allemaal, kort na de vorige ledenvergadering, de conceptnotulen ontvangen. Deze moeten –
conform de statuten van de vereniging – in de vergadering worden goedgekeurd en vastgesteld door
de leden. De tijd daarvoor in de vergadering kunnen we verkorten. Wij verzoeken u daarvoor het
concept goed door te lezen en uw eventuele op- of aanmerkingen en vragen vóór 5 februari aan de
secretaris op wheredijk@hotmail.com te mailen. Het conceptverslag vindt u overigens ook, evenals de
overige vergaderstukken, op de website van de vereniging (www.bvwheredijk.nl). Datzelfde geldt voor
de overige verplichte vergaderstukken zoals het financieel en bestuurlijk jaarverslag. Ook deze
stukken verzoeken wij u vooraf goed door te lezen en uw reacties voorafgaande aan de vergadering
door te mailen.
ITEMS VOORAF AANMELDEN Omdat het ook tijdrovend (en inefficiënt) is om een onderwerp te
behandelen waar iemand opeens mee op de proppen komt, maar waarover niemand iets heeft
voorbereid, verzoeken wij u eveneens het volgende: Heeft u een item dat u graag in de
ledenvergadering besproken wilt hebben en waarvan u denkt dat het van belang is voor de vereniging
en het waarschijnlijk niet op de agenda zal staan? Mail dit dan ook even vóór 5 februari aan de
secretaris. Dat geeft ons de gelegenheid een en ander vooraf met u te overleggen en zo nodig in de
agenda op te nemen.
VACATURE BESTUUR Omdat Marianne Berkhouwer haar functie in het bestuur vacant heeft gesteld,
zijn wij op zoek naar vervanging. Voor een evenwichtige verdeling wat betreft vertegenwoordiging van
het oostelijke en westelijke deel van de dijk, geeft het bestuur de voorkeur aan een kandidaat vanuit
het westelijke deel (nrs. 2 t/m 50a).

