
Beste leden, 

In onze laatste nieuwsbrief van 29 maart heeft u kunnen lezen dat Hans en Bert, de voorzitter en de 
secretaris, het bestuur hebben verlaten en dat wij op zoek zijn naar nieuwe bestuursleden om het 
aantal weer op 7 personen te krijgen. Daarbij wordt ook getracht om het bestuur weer te laten 
bestaan uit personen van zowel de oost- als de westkant van onze mooie dijk. Het bestuur is blij met 
de 3 personen die zich aangemeld hebben.  Inmiddels hebben deze kandidaten vanuit ons bestuur 
een persoonlijke brief ontvangen met de verdere gang van zaken. 

Het aanmelden van 3 kandidaten voor 2 plaatsen heeft tot gevolg dat er door de leden gekozen zal 
moeten worden. Wij vinden het belangrijk dat de kandidaten zich in een vergadering aan de leden 
kunnen voorstellen en dat de leden de kandidaten kunnen zien en horen en vragen kunnen stellen. 
Bovendien is het stemmen dan goed te organiseren met stembiljetten, een stembus en een 
onafhankelijk commissie die toezicht houdt en stemmen telt 

Ondertussen bevinden wij ons allemaal in een veranderde wereld waarin samenwerken aan wat 
voor project dan ook, ongebruikelijke maatregelen vraagt om onderling fysiek contact te 
voorkomen. Het bestuur, geleid door de richtlijnen van de overheid, vindt het dan ook niet 
verantwoord om een algemene ledenvergadering bijeen te roepen. 

Een algemene vergadering, met de verkiezing van de nieuwe kandidaten, wordt gehouden zodra dit 
mogelijk is. Dit jaar zal deze vergadering waarschijnlijk tegelijkertijd met de jaarvergadering zijn. Wij 
hopen dat er eind mei of begin juni mogelijkheden zullen ontstaan om bijeen te komen en de 
jaarvergadering te houden en de verkiezingen te organiseren. 

Wij danken de drie leden die zich beschikbaar gesteld hebben. Wij hebben ze gevraagd zich 
beschikbaar te houden. 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tot slot gaan de ontwikkelingen bij HHNK en SVP snel. Wij moeten vaker bijeen komen en snel 
reageren. Zij hebben hun varianten klaar en leggen de laatste hand aan de berekeningen. 
Voorbereidingen voor een presentatie vinden op dit moment plaats. In de week van 27 april worden 
zij aan het bestuur gepresenteerd. Na ons commentaar zullen ze kort daarop gepresenteerd worden 
aan de bewoners. 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De eerste nieuwsbrief van HHNK is uit. De mensen die zich er op geabonneerd hebben ontvingen 
hem donderdag 16 april. Voor degenen die hem nog niet gezien hebben: www.hhnk.nl/wheredijk 

 

http://www.hhnk.nl/wheredijk

