Nieuwsbrief BWV Wheredijk 22-06-20.
Beste leden, hierbij een nieuwsbrief om jullie op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen.

Voortgang. Zoals jullie gemerkt zullen hebben is het project van het HHNK vanaf eind maart in

een stroomversnelling terecht gekomen. Dit heeft tot gevolg dat het aantal bijeenkomsten van het
bestuur behoorlijk toegenomen is. Kwamen wij voorheen 1x per maand bijeen. Op het moment is dat
bijna 1x per week. Het gaat dan om bestuursvergaderingen en of gesprekken met de projectleider
HHNK of andere medewerkers zoals juristen. Daarnaast hebben we regelmatig contact met onze
coach en op het moment hebben we de eerste contacten met taxateurs. Vanaf maart zijn we in
totaal 10x keer bijeengeweest.

Uit het overleg met HHNK. Wij verwachten op korte termijn een rapport van de door het

HHNK aangestelde (onafhankelijke) taxateur. Deze maakt een inschatting van een marktconforme m2
prijs. Ondertussen werkt het HHNK aan een derde nieuwsbrief. De verwachting is dat deze begin juli
uit komt en meer informatie bevat over de legalisering.

Wheermolen -Oost. Toevalligerwijs kwamen wij op het spoor van een conceptplan voor de

renovatie van de wijk Wheermolen Oost. Het plan is in oktober 2018 opgesteld. Een deel van de wijk
wordt opnieuw ingericht. Het meest opvallend vinden wij de inrichting van twee fietsstraten waarbij
het plan is om het bruggetje bij de roeivereniging te verplaatsen naar de Hannie Schaftstraat. Als dit
inderdaad gaat gebeuren zou het tot effect kunnen hebben dat het fietsverkeer op de dijk afneemt.
Dat zou een gunstige ontwikkeling zijn!
Zie ook: https://issuu.com/beaucom020/docs/pur_wheermolen_oost_ontwikkelvisie_en
https://www.purmerend.nl/wheermolen-oost-ontwikkelplan

Jaarvergadering. Uit contact met Triton/Whereplein blijkt dat de grote zaal maximaal 20

personen kan herbergen binnen de 1,5 meter afspraken. Daarmee is een ledenvergadering niet
mogelijk. Wij zoeken naar verdere mogelijkheden.

Vragen ? Om jullie goed te kunnen vertegenwoordigen is het belangrijk dat we weten welke

vragen en opmerkingen er leven. Wij zullen daarom binnenkort ook bij jullie langs komen. Heb je een
dringende vraag: gebruik dan ons emailadres: wheredijk@hotmail.com of stop een briefje in de bus
bij nr 98.
Omdat een deel van onze bewoners niet over internet of E-mail beschikken willen wij jullie vragen
om deze nieuwsbrief met hen te delen, zodat zij ook op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen op
onze dijk.

