
 
 
Beste leden, beste mede-bewoners van de Wheredijk 

Wisselingen in het bestuur. 

Tijdens  onze bestuursvergadering op 11 maart jl. maakte Hans aan ons bekend zijn voorzitterschap 
per direct te beëindigen. Tot onze grote verrassing volgde Bert hem diezelfde avond en legde zijn 
functie als secretaris ter plekke neer.  Zij stapten beiden ook uit het bestuur. 

Binnen het bestuur hadden we regelmatig te maken met tegenstellingen. Wij waren ons daarvan 
bewust en sloten iedere vergadering af met een korte evaluatie.  Als bestuur vonden wij dat dit vaak 
tot gevolg had dat we allemaal scherp bleven en het was dan ook belangrijk om de tegenstellingen 
niet uit de weg te gaan. Toch hebben beiden ervoor gekozen af te treden. 

Uiteraard waren wij als achterblijvende leden van het bestuur verbaasd en wilden we zo snel als 
mogelijk een algemene ledenvergadering bij elkaar roepen, maar wij werden al snel ingehaald door 
de Corona-actualiteit. Een ledenvergadering zit er in deze tijd niet in en kan nog wel eens lang op 
zich laten wachten. Vandaar dat wij er nu voor kiezen het aftreden van beiden via deze nieuwsbrief 
bekend te maken. 

De vijf overgebleven bestuursleden hebben direct een aantal praktische zaken geregeld. De 
inschrijving bij de KvK is aangepast en de namen waarop de rekening van onze bewonersvereniging 
staat idem. Martin Strop heeft (tijdelijk) taak van secretaris op zich genomen en Chris Brugman is 
(tijdelijk) voorzitter geworden. Wij hebben veel contact via mail en whatsapp en vergaderen op het 
moment telefonisch of met ZOOM en zijn in de tussentijd op deze manier 3 keer “bijeengeweest”. 

Onze voorkeur gaat er naar uit om het bestuur weer uit zeven leden te laten bestaan. We hebben nu 
dus twee openstaande vacatures. Wij zoeken nieuwe leden die het liefst enige bestuurlijke ervaring 
hebben of gewend zijn met instanties om te gaan.  Wij vragen hierbij extra aandacht voor het 
gegeven dat  er nu geen vertegenwoordiging van de Westkant van de dijk meer in het bestuur zit. 
Gegadigden kunnen zich aanmelden via ons emailadres:  wheredijk@hotmail.com voor 8 april as. 

Rest ons om zowel Hans als Bert hartelijk te danken voor hun grote inzet en het vele werk dat zij 
verricht hebben. 

 Voortgang HHNK. 

Inmiddels hebben wij contact opgenomen met Rosalie Smit (onze onafhankelijke procesbegeleider) 
om samen met haar te brainstormen over de stappen die wij richting het Hoogheemraadschap 
kunnen zetten. Recent is er telefonisch contact geweest met het HHNK. Zij hebben de nulmeting 
afgerond en ons participatieplan ontvangen. Er staat 3 april as een (telefonische) vergadering 
gepland. 
Het is ondertussen duidelijk dat HHNK en Stadsverwarming beiden nog in het project zitten en dat 
de Gemeente uit het project gestapt is. Ook is duidelijk dat de leidingen in het westelijk deel 
zullen blijven liggen. Het is onze opzet vooraf inzicht te krijgen in de plannen  en de varianten 
daarbinnen. HHNK is van plan deze aan alle bewoners te presenteren.  Waarschijnlijk zal dit via een 
online presentatie gebeuren.  Met de Gemeente zullen wij binnenkort contact opnemen om hen te 
vragen met welke reden zij uit het project gestapt zijn. 

Wij houden jullie op de hoogte van verdere ontwikkelingen. 

Het Bestuur,  Anneke, Chris, Harmen, Henk en Martin 
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