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 Bestemmingsplan Klein Where 2016 (voorontwerp) 
 

Zoals bekend, zeker bij de bewoners aan de oostelijke zijde van de 
Wheredijk, gaat het verouderde bedrijventerrein De Where plaats maken 
voor een nieuwe woonbuurt: Klein Where. Deze woonbuurt wordt omsloten 
door rivier de Where aan de noordzijde, de Purmerringvaart aan de 
oostzijde, de Purmerweg aan de zuidzijde en een sloot aan de westzijde. 
 
Voor de realisatie van Klein Where is een herziening van het 
bestemmingsplan noodzakelijk. Voordat de formele wettelijke procedure 
voor het bestemmingsplan wordt gestart, stelt de Gemeente Purmerend 
ons in de gelegenheid te reageren op het opgestelde voorontwerp voor het 

bestemmingsplan. Het voorontwerp is in papieren vorm te raadplegen van vrijdag 16 oktober tot en 
met donderdag 5 november 2015 tijdens openingstijden in de centrale hal van het stadhuis en op de 
website van de BVW, op de pagina “Documentatie”. 
 
De Gemeente ziet uw eventuele reactie graag tegemoet voor 6 november 2015. Reacties kunnen 
worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend, 
postbus 15, 1440 AA Purmerend, onder vermelding van ‘reactie bestemmingsplan Klein Where’. 
Degenen die een mondelinge reactie willen geven kunnen dat doen na het maken van een afspraak 
met mevrouw S. Koot van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, team Beleid, via (0299) 452 452. 
 
 
  
  
  
 
 
Op 2 november a.s. zullen de leden van de BVW die zich hebben opgegeven voor de commissie 
NOZW (Nutsleidingen Oostelijke Zijde Wheredijk) voor de eerste maal bijeenkomen met het bestuur. 
Doel van deze bijeenkomst is om gezamenlijk de koers te bepalen die de BVW zal voeren in de 
besprekingen van de commissie met SVP, Gemeente en HHNK, met als uiteindelijk doel om de 
vernieuwing van de nutsleidingen in de oostkant van de Wheredijk alsnog te laten uitvoeren. 
 
 
Wijkkerngroep beëindigt medewerking aan acties tegen hardrijden 
 
De wijkkerngroep Wheermolen zal de BVW niet langer ondersteunen bij haar 
inspanningen om het hardrijden op de Wheredijk een halt toe te roepen. In 
de vergadering van 16 september 2015 heeft het bestuur van de kerngroep 
daartoe besloten. 
 
In de vergadering van de wijkkerngroep van gisteravond (21 oktober 2015), 
waarbij een afvaardiging van het bestuur van de BVW aanwezig was, is een 
en ander in goed overleg doorgesproken. Door de indiensttreding van de 
nieuwe wijkmanager Wheermolen van de Gemeente Purmerend, Edwin 
Färber, is gekozen voor een nieuwe aanpak bij de werkgroep. Om de lijnen van overleg zo kort 
mogelijk te houden, zal overleg over zaken die zich beperken tot een bepaalde groep (bijvoorbeeld 
verenigingen van eigenaren, flatcommissies, bewonersverenigingen of buurtcommissies) rechtstreeks 
via wijkmanagers worden aangekaart. De wijkkerngroep zal zich meer gaan richten op de algemene 
zaken van Wheermolen. 
 
Binnenkort zal het bestuur dan ook een afspraak maken met Edwin Färber om de verschillende 
aspecten van onze leefbaarheid te bespreken. 


