Email nieuwsbrief

Rioollucht na doorspoelen riool
In verband met problemen heeft de Gemeente onlangs de rioolleiding in het
oostelijke deel van de dijk op een aantal punten doorgespoten, ter hoogte
van de nrs. 52 en 64, alsmede bij de roeivereniging. Hierna is er door
bewoners op verschillende plekken stank waargenomen. Dit kan eigenlijk
alleen maar op lekkages wijzen. Het riool is dus waarschijnlijk in een
slechtere staat dan de Gemeente denkt.
Mede in het belang van de voortzetting van het project voor het vervangen
van de nutsleidingen in de Wheredijk lijkt het ons verstandig om, als u rioollucht waarneemt, hiervan
melding te maken bij de Gemeente Purmerend. Mocht u een dergelijke melding hebben gedaan (kan
overigens met behulp van de Buiten Beter app) wilt u dan zo vriendelijk zijn om het bestuur van de
BVW daarvan op de hoogte te stellen? Dat kan via wheredijk@hotmail.com. Hierdoor wordt het voor
het bestuur mogelijk om een dossier op te bouwen.
We hebben overigens naar aanleiding van nieuwe informatie aan Stadsverwarming Purmerend
gevraagd om een nieuwsbrief uit te brengen met de stand van zaken in het project tot op heden.

Onderhoud Wheermolenbrug
We hebben van de Gemeente Purmerend vernomen dat in januari
2017 de lagers van de brug worden gelicht en vervangen, evenals
de opleggingen. Ook wordt betonschade gerepareerd. Tijdens de
zomervakantie van 2017 wordt de brug gestraald en opnieuw
geconserveerd. De dekken gaan eraf en worden vervangen door
nieuwe. In genoemde periodes is uitgezonderd langzaam verkeer
ander verkeer niet mogelijk.
De planning, ijs en weder dienende, ziet er als volgt uit:
Januari 2017:
Vrijdag 20 januari 22.00 uur tot maandag 23 januari 05.00 uur.
Vrijdag 27 januari 22.00 uur tot maandag 30 januari 05.00 uur.
Zomervakantie 2017:
Maandag 24 juli 05.00 uur tot maandag 4 september 05.00 uur.

Collectieve woonarkenverzekering
Het bestuur wil graag weten of er interesse bestaat voor een
collectieve woonarkverzekering. Mocht dat zo zijn, dan zullen we als
BVW een aantal maatschappijen vragen offerte te doen. Dan kunnen
we op de algemene ledenvergadering van 2017 de resultaten
voorleggen aan de leden en gezamenlijk een keuze maken.
Mocht u interesse hebben, meldt dit dan even vóór 25 december aan
het bestuur (wheredijk@hotmail.com) en, als u daar geen bezwaar
tegen hebt, geeft u dan ook even op bij welke maatschappij u nu bent
verzekerd. Dan kunnen we in ieder geval ook de maatschappijen
benaderen waar meerdere leden zijn verzekerd.

WhatsApp buurtpreventie
Het bestuur stelt haar leden voor om een buurt WhatsApp op te
zetten voor de Wheredijk. Dat is een groep die zich richt op het
signaleren van verdachte situaties in een bepaalde wijk, buurt,
dorp of stad. Het is een burgerinitiatief en dient als moderne
vorm van buurtwacht.
Het doel van een buurt WhatsApp is het zorgen voor meer ogen
en oren voor de politie en andere toezichthouders. Zij kunnen nu
eenmaal niet op iedere hoek of straat staan. Door een buurt
WhatsApp kunnen burgers zelf een groot gebied in de gaten
houden. Met het melden van verdachte situaties in een buurt
WhatsApp, worden buurtbewoners snel gewaarschuwd en
kunnen zij de verdachte in de gaten houden. Ondertussen kan
de politie worden ingelicht en tot eventuele actie overgaan.
In Nederland zijn inmiddels meer dan 5300 buurten met een dergelijke WhatsApp-groep! In diverse
dorpen en steden in Nederland heeft de buurt WhatsApp inmiddels al tot succes geleid. Er zijn
criminelen aangehouden en het aantal woninginbraken is in sommige wijken gedaald.
Zodra wij de benodigde informatie en goedkeuring met betrekking tot het opzetten van een dergelijke
groep hebben verzameld, alsmede de spelregels hebben opgesteld, zullen wij u hierover informeren.
Als u dan deel wilt nemen, kunt u uw 06 nummer doorgeven. We zullen u dan toevoegen aan de
groep.

Lekkage waterleiding
Een van onze leden heeft te maken gehad met een niet
opgemerkt lek in de waterleiding onder de ark, als gevolg
van het doorschuren van de leiding door de rand van de
betonnen bak. De lekkage kwam pas aan het licht na het
doorgeven van de jaarlijkse watermeterstand aan het
waterleidingsbedrijf. Dat stuurde onmiddellijk het verzoek
om de stand nogmaals te controleren, omdat deze een
aanzienlijke afwijking aangaf met het normale verbruik. Bij
controle bleek dit inderdaad te kloppen. Er was bijna
800.000 liter drinkwater verloren gegaan.
Na reparatie van de leiding is getracht de schade te
verhalen bij de verzekering maar deze gaf helaas niet thuis. Wij adviseren dan ook de bewoners met
een waterleidingaansluiting onder de ark door en via een standpijp naar binnen, op een regelmatige
basis de watermeter te controleren om een dergelijke situatie te voorkomen.
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