Uitnodiging algemene ledenvergadering 2018

Bewonersvereniging

W h e r e d ij k

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. Bijgaand ontvangt u de benodigde vergaderstukken.

Wij verzoeken al onze leden dringend om deze vergadering bij te wonen.
Gezien de ontwikkelingen die de aangekondigde dijkverhoging met zich meebrengt en alle
ingrijpende gevolgen van dien, is het belangrijk dat u met ons meedenkt.
Wij kunnen dan in meerderheid bepalen hoe hiermee als vereniging om te gaan

VOORBEREIDING VERPLICHTE AGENDAPUNTEN
• Vaststellen van: de agenda, de notulen van de ALV van 2017 en het bestuurlijk jaarverslag
• Bevindingen van de kascommissie en vaststellen financieel jaarverslag en voorgestelde contributie
Naast deze punten hebben we een aantal veel belangrijker onderwerpen die we met u willen
bespreken. Daarom willen we zo effectief mogelijk met de vergadertijd omgaan. We hebben u daarom
al eerder per e-mail verzocht de conceptnotulen van de algemene ledenvergadering van 2017 door te
lezen. Uw eventuele op- of aanmerkingen en vragen heeft u aan de secretaris kunnen mailen.
Datzelfde vragen wij u voor de overige verplichte vergaderstukken te doen, zoals het financieel en
bestuurlijk jaarverslag die we hierbij hebben gevoegd. Ook deze verzoeken wij u goed door te lezen
en uw reacties voorafgaande aan de vergadering door te mailen. Daardoor kunnen we ons goed
voorbereiden en tijd besparen.
BELANGRIJKSTE AGENDAPUNT
• Bespreken van gevolgen van de komende dijkverhoging voor het stadsverwarmingsproject, het
beleid van HHNK en haar vergunningen, onze leefbaarheid en het uitzetten van een strategie voor
de BVW
Op donderdag 18 januari j.l. heeft het bestuur een gesprek gehad met het hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier (HHNK). In het gesprek hebben zij nieuwe ontwikkelingen gemeld met
betrekking tot de Wheredijk.
Onlangs zijn door Provinciale Staten van Noord-Holland nieuwe normen opgesteld waaraan regionale
waterkeringen in de komende jaren dienen te voldoen. HHNK heeft onder meer de dijk rondom de
polder Zeevang gecontroleerd om te bepalen of deze aan de nieuwe normen voldoet. Gebleken is dat
dit voor de 21 kilometer lange polderdijk niet het geval is. De dijk, waarvan onze Wheredijk deel van
uitmaakt, moet daarom in 2025 zijn verhoogd en verstevigd. Omdat de Wheredijk het hoogste
veiligheidsrisico heeft (IPO klasse 5) wordt deze hoogstwaarschijnlijk als eerste aangepakt. HHNK wil
bij de voorbereiding daarvan graag in overleg komen met onze bewonersvereniging.
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. Samen met u willen wij bepalen hoe wij als vereniging de
basis bepalen van een strategie voor dit nieuwe traject.
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VACATURE BESTUUR
• Verkiezing nieuw bestuurslid
Omdat Marianne Berkhouwer haar functie in het bestuur heeft neergelegd, zijn wij op zoek naar
vervanging. Een volledig bestuur is, zeker in de komende tijd, van groot belang. Omdat we nog geen
enkele kandidaatstelling hebben ontvangen, zullen we daarop in de vergadering op terugkomen, zodat
een eventuele gegadigde, alsnog door het bestuur kandidaat kan worden gesteld om verkozen te
worden.
ITEMS VOOR DE RONDVRAAG VOORAF AANMELDEN
• Rondvraag
Het is ook tijdrovend (en inefficiënt) om een onderwerp te behandelen dat onvoorbereid op de
proppen komt. Daarom hebben wij u ook verzocht om een item dat u graag in de ledenvergadering
besproken wilt hebben en waarvan u denkt dat het van belang is voor de vereniging, vooraf te melden.
Hiervan is geen gebruik gemaakt, zodat we daar ook geen tijd voor hoeven in te plannen. Mocht u
alsnog behoefte hebben aan het aanhangig maken van een bepaald onderwerp bij het bestuur, dan
kunt u dat na de vergadering even melden bij de secretaris.
Purmerend, 12 februari 2018
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