Van: Bewonersvereniging Wheredijk <wheredijk@hotmail.com>
Verzonden:
Aan: Bewonersvereniging Wheredijk <wheredijk@hotmail.com>
Onderwerp: ledenraadpleging

Beste allen,
Binnekort starten de gespreken met het Hoogheemraadschap HHNK over de betaling voor
ligplaats en tuin.
Bij een aantal van u leeft de vraag of HHNK dit kan en mag doen. In de Waterwet staat dat een
hoogheemraadschap rechten mag heffen als er gebruik gemaakt wordt van grond en water dat
zij in bezit of beheer heeft.
Naast het heffen van huur zijn er meer mogelijkheden om het gebruik van grond en water te
regelen.
Dit loopt van het kopen van een ligplaats, het uitgeven in erfpacht van een ligplaats tot het in
bruikleen geven van een ligplaats. We zullen al deze opties met HHNK bespreken.
Echter in de onderhandelingen met de arkbewoners in de Wijde Wormer (Neck) houdt HHNK
star vast aan een huurovereenkomst.
Om in de gesprekken met HHNK u beter te kunnen vertegenwoordigen is het belangrijk dat wij
uw wensen en mogelijkheden weten.
Het is daarom zeer belangrijk dat zoveel mogelijk bewoners de bijgaande enquête invullen.
De enquette is anoniem en de gegevens worden vertrouwelijk behandeld.
Voordat u op onderstaande link klikt is het goed om de volgende gegevens uit te verzamelen en
uit te rekenen.
•
•
•

vermenigvuldig de lengte en breedte van uw ark, dit is het oppervlak en vermenigvuldig
dit met €13,- en u heeft het bedrag dat HHNK voor de ligplaats vraagt.
vermenigvuldig de lengte en breedte van uw tuin, dit is het oppervalk en vermenigvuldig
dit met € 9,75 en u heef het bedrag dat HHNK vraagt voor uw tuin
zoek de WOZ waarde 2020 of 2019 van uw ark op. Dit bedrag staat op de aanslag RZB
die u van de Gemeente Purmerend heeft gehad. Dit bedrag heeft u ook nodig bij de
aangifte van uw inkomstenbelasting.

Voorts moet u nadenken over hoeveel u maximaal wilt en kunt betalen. Het klinkt dan logisch
om €0,00 in te vullen, maar met die informatie kunnen we helaas niet veel. We willen graag de
grenzen weten van wat u reeel vindt.
Als u op de onderstaande link klik komt u in de enquête. Vast dank voor het invullen.
De informatie over de perikelen rond de overeenkomst met de Stadsverwarming volgt later.
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