NIEUWSBRIEF
Bewonersvereniging Wheredijk
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Algemene leden vergadering
De algemene ledenvergadering 2021 was gepland op 24 november. Helaas heeft corona
roet in het eten gegooid. De reservering die we voor die avond gemaakt hadden is geannuleerd en het lukt ons niet om voor een grotere groep een ruimte te reserveren. Het bestuur
heeft daarom besloten de algemene ledenvergadering uit te stellen. Zodra een en ander
weer mogelijk is ontvangt u een nieuwe uitnodiging.

Voortgang huur en huurvoorwaarden
Ten opzichte van de eerste berekeningen van de huur zijn de volgende verbeteringen bereikt:
Vlotten in het water hebben niet de functie wonen en worden als tuin beschouwd en worden
als zodanig berekend.
Het water tussen tuin en boot wordt niet meegerekend. Over een aantal andere punten is de
afgelopen week is weer een gesprek geweest met HHNK.
Op de agenda stonden de twee brieven die wij als bewonersvereniging naar HHNK gestuurd
hebben (zie bijlage). De antwoorden waren teleurstellend.
Op ons verzoek de vierkante meter prijs voor de tuin te verlagen tot een bedrag van
rond de € 4,- is afwijzend gereageerd.
Op ons verzoek de omlopen niet mee te rekenen is in eerste instantie afwijzend gereageerd.
Na het uitwisselen van een aantal argumenten gaat HHNK alsnog kijken of de omlopen niet
meegenomen kunnen worden bij de huurberekening.
Wij hebben nogmaals het advies van Barry Meruma (advocaat gespecialiseerd in waterwonen) naar HHNK gestuurd met de vraag de huurvoorwaarden aan te passen. Uit het gesprek
bleek dat aanpassingen slechts op een aantal ondergeschikte punten mogelijk is. Verder
hebben wij een pleidooi gehouden om maandelijkse betaling mogelijk te maken.
Wij hebben aan HHNK gevraagd schriftelijk op onze brieven en vragen te reageren.
Zodra wij deze reacties hebben kunnen we de volgende stap zetten. Dit zal mediation zijn,
zoals afgesproken in de laatste ledenvergadering.
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Vraag een ontheffing aan
De werkzaamheden naderen hun eind. Er rest nog een heikel punt: het verkeerscirculatie
plan.
Hierover zijn alleen mondelinge mededelingen gedaan. De dijk is een voet/fiets/brommer pad
waarop geen auto’s toegelaten worden. HHNK spreekt over het plaatsen van palen, gelijk de
toegangswegen tot de binnenstad (Koemarkt). Op onze vraag hoe het geregeld gaat worden met laden en lossen is het antwoord: ‘met een ontheffing’.
Wij adviseren de leden om op voorhand al een ontheffing aan te vragen. Dit kan via de site
van HHNK.
Log in op de algemene site van HHNK, klik op “vergunningen”, klik op “wegen-verkeerontheffing” en vul het formulier in. Een aantal leden heeft dit al gedaan

Watervergunning
HHNK heeft van 14 bewoners het verzoek ontvangen een correctie toe te passen op de bijgevoegde tekening . Daarnaast hebben 3 bewoners in zijn geheel bezwaar gemaakt tegen
de watervergunning.
Ter informatie hebben wij de twee brieven die eerder in deze nieuwsbrief brief genoemd zijn
bijgevoegd.

wheredijk@hotmail.com
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