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Beste leden,
U heeft onlangs een brief ontvangen van het gemeentebestuur, gedateerd 8 maart 2018, over het
“voorstel nieuw plan voor honden uitlaten in uw wijk”. Het bestuur heeft meerdere pogingen
ondernomen om de commissie HOP Wheermolen te wijzen op het feit dat ook op de Wheredijk de
landelijke aanlijn- en opruimplicht geldt. Als zodanig zou het binnentalud van de dijk dus lichtgroen
moeten zijn ingekleurd op het voorstel. Dat is in dit, nu door de gemeente voorgelegd, voorstel nog
steeds niet het geval.
Wij verzoeken u daarom om, als u het antwoordformulier nog niet heeft teruggestuurd, NIET
accoord te gaan met het voorstel en als reden daarvoor aan te geven dat men is vergeten de
Wheredijk in het voorstel op te nemen. U kunt het formulier dan in de bijgevoegde envelop op de
bus doen. Een postzegel is niet nodig.
Als we dat met zoveel mogelijk leden doen, lukt het misschien wel om de gemeente Purmerend
duidelijk te maken dat ook de mening van de bewoners van de Wheredijk meetelt in dit soort
aangelegenheden.
Met vriendelijke groet namens het bestuur,
Bert Heldoorn, secretaris
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De informatie verzonden met dit emailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien dit emailbericht niet
aan u is gericht, dan wel abusievelijk aan u verstuurd is, dan verzoek ik u het emailbericht te retourneren aan de
verzender en het origineel en eventuele kopieën te verwijderen en te vernietigen. Gebruik van deze informatie door
anderen dan de geadresseerde, openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze
informatie aan derden is niet toegestaan zonder goedkeuring van de afzender en valt buiten de verantwoordelijkheid en
aansprakelijkheid van de Bewonersvereniging Wheredijk. Aan dit bericht en eventuele bijlagen kunnen geen rechten
worden ontleend.

