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Stadsverwarmingsproject 

  
Na enige tijd van radiostilte hebben wij inmiddels bericht gekregen dat het project knarsend tot 
stilstand is gekomen. Ondanks de vooruitgang die we dachten te hebben geboekt en de positieve 
mededelingen in de laatste nieuwsbrief van SVP.  
  
 Nadat de gemeente Purmerend alsnog haar bedenkingen heeft geuit met betrekking tot vermeende 
onveiligheid voor fietsers door de goot (???), is nu ook het Hoogheemraadschap teruggekrabbeld. De 
door ons voorgestelde kostenbesparende methode voor het vervangen van de nutsleidingen, 
onderbouwd en ondersteund door onderzoek van de daarin gespecialiseerde firma Sweco en eerst 
met enthousiasme ontvangen door zowel SVP, HHNK als Gemeente, is alsnog afgewezen. Helaas is 
de onderbouwing van de afwijzing niet aan het bestuur van de BVW meegedeeld. Duidelijk is alleen 
dat SVP nog geen toestemming heeft gekregen om met de werkzaamheden te beginnen, ondanks de 
eerder door ons ontvangen mededeling dat voor de eerste drie fasen van het oostelijke project 
vergunning was verleend door HHNK.  
  
 Wat wij tot zoverre te weten zijn gekomen is dat door HHNK zal worden gekeken naar nieuwe 
alternatieven met betrekking tot de plaats voor de leidingen, aangezien alle al eerder aangedragen 
voorstellen technisch of financieel onhaalbaar zijn gebleken.  
 
In een poging om de boel weer een beetje op gang te krijgen hebben twee van de bestuursleden (in 
eerste instantie op persoonlijke titel) contact gezocht met een gemeenteraadslid. Deze heeft in een 
gesprek op 12 september beloofd onderzoek te doen en ons een reactie te geven. Tot op heden 
hebben we deze nog niet gekregen, maar we blijven er achteraan zitten en houden u op de hoogte. 
  
 
Overlast hondenpoep 
 
Sinds de bouwwerkzaamheden op de driehoek aan de Mercuriusweg ervaren we op de dijk overlast 
van hondenpoep. Verschillende hondeneigenaren in Wheermolen west, die hun huisdieren eerst 
uitlieten op het grasveld van de driehoek, doen dat nu op de dijk. Met als resultaat dat er honden 
loslopen en de uitwerpselen niet worden opgeruimd. De gemeente is daarom door meerdere 
bewoners gevraagd om overlast verminderende maatregelen. 
  
 De gemeente heeft daarop gereageerd met de mededeling dat op de Wheredijk de landelijke aanlijn- 
en opruimplicht geldt. Net als in de rest van Purmerend is dat dus niet aangegeven. Alleen op 
plaatsen waar een uitzondering op deze regel geldt, staan bordjes die dat melden. Zij hebben de 
bewoners wel gewezen op het bestaan van de commissie HOP (Honden OntmoetingsPlaats) die al 
met hetzelfde probleem in de rest van Wheermolen bezig was (als het goed is heeft u inmiddels al 
informatie van deze commissie ontvangen). Uit deze informatie blijkt dat nog niet helemaal duidelijk is 
wat de stand van zaken is voor de Wheredijk. Deze is op de plattegrond nog niet ingekleurd. Wij 
zullen vragen om dat ook voor onze dijk te doen. Ook deze valt immers onder de landelijke 
regelgeving. De ontwikkelingen in deze zullen we uit eerste hand blijven volgen, doordat een van onze 
bestuursleden zich bij de commissie heeft aangesloten.  
  
 In de tussentijd kunt u de baasjes of vrouwtjes van de honden natuurlijk altijd aanspreken als zij hun 
honden laten loslopen of de uitwerpselen niet opruimen en hen wijzen op de landelijke regeling. Doe 
dit wel op redelijke wijze! 
 
 
 



 
Gesprek met de wijkmanager Wheermolen 
 
Binnenkort heeft het bestuur een gesprek met de heer Edwin Färber, de wijkmanager Wheermolen 
van de Gemeente Purmerend. Hij laat zich daarbij vergezellen door een medewerker van HHNK. 
Aanleiding voor het gesprek was een topic op Facebook, waar ook door leden van het bestuur was 
gereageerd. 
 
Zoals bekend heeft het bestuur meerdere malen via de wijkmanager getracht om aandacht te krijgen 
voor de problemen met betrekking tot de leefbaarheidaspecten op en rondom de dijk. Een en ander 
verliep behoorlijk traag, ook na meerdere verzoeken om reactie. In de topic op Facebook zijn daarover 
aanmerkingen gemaakt, Dit was voor de wijkmanager aanleiding om het bestuur uit te nodigen voor 
een gesprek. Gezien de vragen en opmerkingen die er zijn over de Wheredijk, leek hem de 
aanwezigheid van het Hoogheemraadschap onmisbaar. Het bestuur heeft zijn verzoek gehonoreerd.  
 
Van de uitkomsten van het gesprek zullen wij u later op de hoogte brengen. 
 
 
Beplanting Klein Where 
 
Aan de oostkant van de dijk is door meerdere bewoners geconstateerd dat een gedeelte van de nieuw 
aangeplante boompjes op de opgehoogde dijk van het voormalige industrieterrein aan de overkant al 
dood is.  
 
Omdat het de bedoeling is dat de beplanting al wat body heeft als de eerste fase van de nieuwbouw 
voor Klein Where is afgerond, heeft het bestuur de gemeente, in de persoon van de heer 
Graauwmans, projectleider stadsbeheer\voorbereiding en toezicht, gevraagd of hij hiervan op de 
hoogte was. We hebben het volgende antwoord ontvangen:  
"Ja dit is zeker bij ons bekend en is ook al bekend gemaakt bij het HHNK. De beplanting is 
aangebracht en vervolgens een overhoogte aan zand op de gedempte sloot aangebracht langs de 
dijk. Door deze overhoogte hebben planten het niet overleeft. Dit is besproken met het HHNK en zal 
door hun aannemer worden hersteld. Eerst hebben ze de overhoogte weer verwijderd en op korte 
termijn zal de beplanting vervangen worden". 
 
 
Beleid Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
 
Een tweetal leden hebben onlangs hun ark laten taxeren. Beiden kregen van hun makelaar te horen 
dat HHNK eist dat er een 'watervergunning' moet worden aangevraagd, als de ark te koop wordt 
aangeboden. Dit signaal heeft argwaan opgeroepen bij het bestuur. Enige tijd geleden presenteerde 
HHNK immers een  'Discussiestuk Wonen op het Water'. Dit stuk stond vol met vreemde en 
onbegrijpelijke eisen en vervelende consequenties voor ons waterbewoners, ook op financieel gebied. 
Naast landelijke protesten zijn ook wij daartegen in geweer gekomen met steun van de Gemeente 
Purmerend. Hoewel het rapport de laatste tijd eigenlijk nergens meer werd genoemd of aangehaald, 
steken toch aspecten die er in waren opgenomen op andere wijze de kop op. HHNK heeft nooit 
bekend gemaakt of het rapport van discussiestuk naar beleid is omgezet, noch enige mogelijkheid tot 
inspraak geboden. Toch worden voorwaarden uit het stuk al gehanteerd door HHNK, heel vreemd 
dus! Beleid dat al wordt gehanteerd als wet.  
 
We zullen de ontwikkelingen met argusogen volgen en ons best doen om het wonen op het water ook 
in de toekomst een plezier te laten zijn. 


