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Tweede huurvoorstel 
Onlangs hebben wij van HHNK een tweede voorstel 
voor de huur van ligplaats en tuin ontvangen. De 
bedragen zijn iets lager te weten  € 10,40 per 
vierkantemeter voor het water in plaats van € 13,- en € 
7,80 per vierkantemeter voor de tuin in plaats van € 
9,70.

In het overleg met HHNK hierover hebben wij 
aangegeven  dat deze tarieven voor veel bewoners van 
de Wheredijk te hoog zijn en hebben een aantal 
argumenten aangevoerd (zie nieuwsbrief van 9 maart) 
om tot aanmerkelijk lagere bedragen te komen. 
HHNK heeft dit in beraad genomen. 

Fietspad 
Het voorstel om van de Wheredijk een fietspad te 
maken is door de verkeerscommissie van de Gemeente 
Purmerend afgewezen. De enige manier om hier nog 
beweging in te krijgen is via gemeenteraadsleden. Als 
er arkbewoners zijn die een contact hebben met een 
gemeenteraadslid  willen we daar graag gebruik van 
maken. Laat ons weten wie wij kunnen benaderen.

Herziening 
omgevingsplan 
In het huidige omgevingsplan is het toegestaan om een 
schuur van max. 8 vierkantemeter te hebben. Op ons 
verzoek om het omgevingsplan aan te passen en in 
overeenstemming te brengen met de actuele 
bebouwing is door de gemeente negatief gereageerd. 
Gezien het feit dat er al jaren niet gehandhaafd wordt, 
zien wij voorlopig af van verder acties.  
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Bestuurlijke zaken 
Op dit moment is het houden van een 
algemene ledenvergadering waarbij de 
leden fysiek aanwezig zijn nog niet 
mogelijk. Er moeten echter nog wel 
een aantal bestuurlijke punten 
geregeld worden t.w.: vaststellen van 
de contributie, herbenoeming één 
bestuurslid, instellen kascommissie

Herbenoeming 
De bestuurstermijn van Henk 
Heemeijer loopt deze maand af.  Henk 
heeft zich herkiesbaar gesteld  en het 
bestuur stelt voor hem te herkiezen. 
Bezwaren tegen deze herverkiezing 
kunnen kenbaar gemaakt worden via 
de website. 

Financiën 
Het boekjaar 2020  is m.n. door het 
inhuren van externe ondersteuning 
afgesloten met een tekort van € 360,-.   

Het bestuur stelt voor de contributie 
voor het jaar 2021 te stellen op € 30,- 
Bezwaar tegen deze contributie 
vaststelling via kan via de website 
kenbaar gemaakt worden.

Kascommissie lid gezocht 
Voor de controle van de jaarrekening 
2020 zoeken wij een lid voor de 
kascommissie.  Uw zittingstermijn is 
twee jaar. Aanmelden kan via de 
website.

NIEUWSBRIEF 
Bewonersvereniging Wheredijk
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Enquête 
Vorige maand hebben wij een enquête uitgezet  om er 
achter  te komen hoe de leden aankijken tegen de kosten 
van de toekomstige huur voor ligplaats en tuin.

Er  waren 24 respondenten waarvan er 2 niet bruikbaar 
waren. De enquête gaf goed inzicht in de afmetingen van 
de tuin en woonark. De kleinste ark is 49 m2  (netto 
oppervlak in het water) de grootste arken 108 m2. De 
kleinste tuin is 60 m2 en de grootste 133 m2 Hiermee 
kunnen we berekenen wat de kosten worden bij welke 
vierkantemeterprijs . Duidelijk is ook geworden wat men 
maximaal zou willen of kunnen betalen in relatie tot  de 
oppervlakte van tuin en woonark.

 7 respondenten gaven aan een deel of de gehele tuin te 
willen opgeven om kosten te besparen.

Daarnaast kwam uit de laatste, open vraag veel nuttige 
suggesties,  hartenkreten en gevoelens over deze 
woonlasten verzwaring.

Alle respondenten: dank voor de tijd die jullie er in 
geïnvesteerd hebben.

In memoriam 
15 maart j.l. is Ans Kooijman, bewoonster van Wheredijk 
22 overleden. Namens het bestuur wensen wij haar familie 
en vrienden veel sterkte bij het verwerken van dit verlies. 
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Dijkverbetering  

De werkzaamheden aan de 
Oostkant liggen op schema.

Van nr 52 tot 80 ligt de dijk open en 
is het asfalt verwijderd en worden 
voorbereidingen getroffen voor het 
leidingtracé. 

Het is af en toe behoorlijk blubberig 
met de regen van de laatste dagen en 
we hebben een keertje zonder 
stroom gezeten (let dan op: je 
rioolpomp doet het niet meer!),  
maar de overlast is te doen en de 
aannemer doet zijn best om 
rekening met ons te houden.

Bewonersverening Wheredijk 
bewonersverenigingwheredijk@hotmail.com
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