Bewonersvereniging Wheredijk

Bestuurlijk jaarverslag t.b.v. de Algemene Ledenvergadering van 2017
Periode: vanaf de Algemene ledenvergadering van 9 mei 2016 tot heden.
Hiermee bieden wij u het bestuurlijk jaarverslag van de Bewonersvereniging Wheredijk aan. Door
middel van dit verslag willen wij inzichtelijk maken hoe het bestuur van de vereniging zich na de
Algemene Ledenvergadering van 2016 heeft ingezet voor haar leden.
In het verslag worden de samenstelling van het bestuur beschreven, de doelstelling en de
taakstellingen, alsmede de communicatie daarover. Er wordt informatie gegeven over vergaderingen,
het financiële beleid, de website en de vergaderingen. Bij vragen over het verslag of andere zaken
kunt u altijd een e-mail sturen naar de secretaris op wheredijk@hotmail.com.
Bestuur
De zittingsperiode van een aantal bestuursleden liep af op de algemene ledenvergadering van 2016.
Zij hebben zich, met uitzondering van Harrie Westerhuis, herkiesbaar gesteld. Harrie had aangegeven
zijn kandidatuur beschikbaar te willen stellen. Op verzoek van het bestuur heeft Anneke Dijkers zich
kandidaat gesteld en is door de leden gekozen. Het bestuur bestaat op dit moment dus uit: Hans
Ammerlaan, voorzitter, Bert Heldoorn, secretaris en vicevoorzitter, Anton Schouten, penningmeester,
Marianne Berkhouwer, Chris Brugman, Anneke Dijkers en Martin Strop.
Doelstelling en taakstellingen:
De doelstelling van de vereniging luidt: “Het behouden en bevorderen van het woongenot van de aan
de Wheredijk in de gemeente Purmerend woonachtige personen in de meest brede zin des woords”.
De Statuten geven aan dat dit doel onder meer dient te worden bereikt door het bevorderen van de
gemeenschapszin bij de leden en het namens hen kenbaar maken van wensen aan en het behartigen
van hun belangen naar derden.
Het bestuur heeft, na de Algemene Ledenvergadering van 2016, in een aantal belangrijke zaken
getracht om de belangen van de leden zijn zo goed mogelijk te behartigen, bijvoorbeeld in het
deelproject voor het vervangen van de stadsverwarmings- en rioolleidingen aan de oostelijke zijde van
de dijk, dat voortijdig is stopgezet. Het bestuur is voor dit deel van het project voortdurend in overleg
gebleven met de betrokkenen - Stadsverwarming Purmerend (SVP), de Gemeente Purmerend en het
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) - om het belang van de bewoners te
bewaken. Dit overleg is tot op heden in stand gehouden. Een en ander heeft ertoe geleid dat het werk
met ingang van april 2017 weer in gang wordt gezet.
Ook het project Kleine Where heeft blijvend aandacht gehad. Het bestuur heeft regelmatig in goede
sfeer overleg met gemeente van gedachten gewisseld, voornamelijk over de herinrichting van de
groenvoorziening. De werkzaamheden liggen, na enige probleempjes, goed op schema. Aan de dijk
aan de Wherezijde is inmiddels beplanting aangebracht. Als alles een beetje voorspoedig verloopt, zal
er hopelijk ten tijde van het bouwen van de eerste woningen al een redelijk groen aanzicht zijn. Er is
nog steeds onduidelijkheid met betrekking tot de bouw van een appartementengebouw aan de kant
van de rotonde, maar ook daar blijft het bestuur bovenop zitten.
Met betrekking tot andere voor de leden van belang zijnde aspecten van leefbaarheid zijn inmiddels al
wat voorzichtige resultaten bereikt. Dit ondanks het feit dat het, in eerste instantie, gunstig ingeschatte
contact met de wijkmanager van Wheermolen, de heer Edwin Färber aanmerkelijk trager verloopt dan
gehoopt. Ook hier blijft het bestuur doen wat zij kan. Het spreekt dan ook vanzelf dat alle nog niet tot
tevredenheid opgeloste zaken onverminderd onder de aandacht van het bestuur blijven.
Een verrassing bleek het onverwachte (voor zover bekend, niet ingeplande,) onderhoud aan de
Wheermolenbrug, dat in de zomer van 2017 zal worden afgerond.
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Naast vorengenoemde zaken heeft het bestuur, in de persoon van Martin Strop, een onderzoek
gestart naar de mogelijkheid van installatie van een bewonersapp ten behoeve van de veiligheid
(preventie) in onze buurt Ook is onderzoek gedaan naar de belangstelling onder de leden voor een
collectieve woonarkenverzekering.
Website: www.bvwheredijk.nl
De functie van webmaster wordt uitgevoerd door Bert Heldoorn. De website is primair bedoeld als
communicatiemiddel voor de leden en biedt hen de mogelijkheid om op eenvoudige wijze relevante
informatie te raadplegen en op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen. Om de site zo actueel
mogelijk te houden, wordt nieuwe informatie zo spoedig mogelijk gepubliceerd. De website wordt het
meest bezocht door de leden, maar ook door derden.
Nieuwsbrieven.
In de periode tussen de algemene ledenvergadering van 2016 en die van 2017 zijn een viertal
nieuwsbrieven verstuurd naar de leden over verschillende onderwerpen. Al deze nieuwsbrieven zijn te
raadplegen op de website. Daarnaast zijn de leden regelmatig via andere wegen van de laatste
ontwikkelingen op de hoogte gehouden. Het bestuur tracht deze wijze van informatieverstrekking zoveel
mogelijk te intensiveren.
Financiën.

Het boekjaar 2016 is afgesloten; zie hiervoor het financieel jaarverslag dat op de website kan worden
ingezien. De kascommissie, bestaande uit twee leden en een reserve lid, heeft de boekhouding over
2016 gecontroleerd en zal daar in de algemene ledenvergadering van 2017 verslag van doen en de
penningmeester al dan niet decharge verlenen.
Aantal leden en contributie.

Per 31 december 2016 stonden er 49 leden ingeschreven. De contributie bedroeg € 20,00 per jaar.
Ledenvergaderingen.
De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering is conform de Statuten, gehouden op 9 mei 2016. Op de

vergadering was de helft van het ledenaantal aanwezig.
Bestuursvergaderingen.
In 2016 heeft het bestuur 5 reguliere bestuursvergaderingen gehouden. Daarnaast hebben er meerdere
incidentele bijeenkomsten van (een deel van) het bestuur plaatsgevonden, al dan niet met derden.
Statuten en huishoudelijk reglement.
De statuten en het huishoudelijk reglement vormen de basis voor het beleid van de vereniging en deze zijn
raadpleegbaar op de website.

Purmerend, 9 maart 2017
Opgesteld door de secretaris

Secretariaat:
Bankrekening:
KvK nummer:

Wheredijk 46, 1443 TC Purmerend
NL70 INGB 0006 7898 27
58597131

Website: www.bvwheredijk.nl
Email:
wheredijk@hotmail.com
Telefoon: 0299 420272

