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Afgelopen zaterdag is het bestuur van de vereniging bij elkaar geweest om de laatste ontwikkelingen
met betrekking tot de lopende zaken en de ontvangen mailtjes te bespreken en de verdere voortgang
daarvan te plannen.
Er spelen al veel onderwerpen: Het vervangen van de leidingen van de stadsverwarming, het te
wijzigen beleid van het Hoogheemraadschap ten aanzien van de ligplaatsen, de ontwikkeling van het
bouwproject Klein Where (de bestemming van het industriegebiedje aan de overkant van de oostzijde
van de dijk wordt gewijzigd naar bewoning), de overlast van bromfietsen, onduidelijkheid met
betrekking tot de voorrangsregeling Wheredijk/Churchilllaan, het baggeren van de Where, het harde
varen in de Where en de lawaaioverlast van de Wheermolenbrug. Gezien deze hoeveelheid is
besloten is om voor een efficiënte behandeling ervan een gefaseerde aanpak te kiezen.
Ten eerste zijn de bovengenoemde onderwerpen verdeeld in twee categorieën. Eén voor de zaken
die onze voortdurende aandacht en inzet behoeven en één voor de zaken die op een minder
intensieve manier kunnen worden behandeld. In de eerste categorie vallen de onderwerpen
stadsverwarming, beleid Hoogheemraadschap en het bouwproject Klein Where. Daarna is er voor
gekozen om voor elk onderwerp een apart bestuurslid te benoemen, die als trekker en aanspreekpunt
voor zijn aandachtspunt zal fungeren. Daardoor wordt de werklast doelmatig verdeeld. Zo nodig zal
een beroep worden gedaan op ondersteuning vanuit de leden. Voor het onderwerp Stadsverwarming
is Bert Heldoorn aangewezen, voor het onderwerp beleid Hoogheemraadschap Hans Ammerlaan en
voor het onderwerp project Klein Where Chris Brugman. Om de communicatie voor de leden over
deze zaken te vergemakkelijken zal Harrie Westerhuis (nr. 52) fungeren als persoonlijk
aanspreekpunt. Natuurlijk kunt u uw vragen, opmerkingen en/of voorstellen ook kwijt via de email:
wheredijk@hotmail.com. U krijgt dan zo spoedig mogelijk bericht.
De onderwerpen die in de tweede categorie vallen kunnen volgens het bestuur op een andere wijze
worden benaderd. Zoals u weet is de overlast van bromfietsen op verschillende manieren al uitputtend
met de verschillende instanties (Gemeente, Hoogheemraadschap, politie, politiek) opgenomen,
zonder dat dit tot op heden tot een voor ons bevredigende oplossing is gekomen. Het bestuur heeft
dan ook besloten om dit onderwerp opnieuw aan te kaarten onder het hoofdstuk leefbaarheid. Samen
met de onderwerpen voorrangsregeling, het harde varen en de brugoverlast zullen we de
verantwoordelijke wijkwethouder en/of –beheerder met deze problemen belasten en nogmaals in
gesprek gaan voor een goede afhandeling. Hans Ammerlaan zal hem/hen daartoe uitnodigen tot een
gesprek, al dan niet in een bewonersbijeenkomst. We hebben begrepen dat vanuit de leden ook al
wat persoonlijke activiteiten zijn ontplooid, onder andere naar de politiek.
Zodra het bestuur meer duidelijkheid heeft over de ontwikkelingen met betrekking tot de vervanging
van de leidingen van de stadsverwarming en de andere nutsvoorzieningen, zullen wij weer een
bewonersbijeenkomst beleggen. Hierin zal ook ruim aandacht worden besteed aan het bouwproject
Klein Where. De verwachting is dat we deze bijeenkomst eind november, begin december kunnen
houden, in ieder geval voor het sluiten van de inspraaktermijn op het bouwproject, zoals vermeld op
de website van de Gemeente Purmerend. Mocht de stadsverwarming later dan deze termijn met
concrete informatie komen, dan zullen we ons in de bijeenkomst beperken tot het bouwproject en voor
de stadsverwarming op een latere datum een aparte bewonersbijeenkomst houden.

