
 
 
Purmerend, 14 december 2013 
 
Beste bewoners, 
 
Tijdens de bewonersbijeenkomst van 9 december hebben we aan u gevraagd om ons te helpen met 
de inventarisatie van mogelijke actie- en aandachtspunten met betrekking tot de vernieuwing van de 
nutsleidingen en de onderwerpen die wij hebben samengevoegd onder het begrip “leefbaarheid”. 
Tot op heden hebben wij slechts één reactie mogen ontvangen. Wij maken u er nogmaals op attent 
dat wij zonder uw inbreng onze bestuurstaak niet goed kunnen uitvoeren.  
 
Daarnaast kwam in de bijeenkomst ter sprake dat Stadsverwarming Purmerend heeft besloten om de 
nieuwe leidingen aan te sluiten tot en met een walkast. Zij sluiten daarnaast weliswaar eenmalig de 
walkast aan op de ark voor hun kosten, maar daarna wordt het eigendom van deze 
leidingen  overgedragen aan de bewoners. Toekomstige problemen en onderhoud zijn dan voor 
eigen rekening. Gebleken is echter dat in het contract, dat wij per bewoner bij de oorspronkelijke 
aansluiting van stadsverwarming met Stadsverwarming Purmerend zijn aangegaan, sprake is van 
aansluiting op de verwarmingsunit, dus IN de ark. Er werd daar nogal makkelijk over gedaan door 
Stadsverwarming door te stellen dat er dan maar nieuwe contracten moeten worden afgesloten. Zo 
werkt dat natuurlijk niet. Een contract kun je niet eenzijdig aanpassen. Verder wordt elke andere 
woning in Purmerend aangesloten tot in de meterkast, dus waarom zou dat bij ons anders moeten 
zijn. Om beslagen ten ijs te komen in onze komende schriftelijke reactie op deze beslissing, willen wij 
graag weten hoe u daar over denkt en weten wij graag wie van de bewoners nog in het bezit is van 
de originele overeenkomst. Dat vernemen wij graag nog vóór de Kerst van u, omdat wij 9 januari 
weer een overleg hebben met de overkoepelende projectleider. Des te meer reacties en contracten 
wij kunnen overleggen, des te harder wij onze eisen namens en met toestemming van u kunnen 
maken.  

Voor wat betreft de leiding van de riolering zullen wij op een andere manier moeten onderhandelen. 
Helaas bleek uit het contract, dat indertijd is afgesloten met de Gemeente, dat het eigendom – en 
dus het onderhoud en eventuele vervanging - van de leiding voor de riolering van de ark naar de put 
in de dijk is overgedragen aan de bewoners. Hetzelfde geldt voor de waterleiding. 
 
Ook vernemen wij graag uw mening met betrekking tot de plannen van Liander om de aansluitleiding 
te vervangen en de meter te verplaatsen naar een walkast. 
 


