
Wheredijk, 5 april 2020, 
 
 
Beste bewoners van de Wheredijk, beste leden, 
 
Het Coronavirus maakt het voorlopig niet mogelijk om u persoonlijk op een ledenvergadering uit te 
leggen waarom wij hebben besloten onze bestuursfuncties op te geven, wat wij overigens liever 
hadden gedaan. Wij hechten er echter aan u meer inzicht geven in de redenen voor ons vertrek dan in 
de algemene mail van 29 maart van het bestuur is vermeld. Deze mail is niet in overleg met ons 
geschreven en ook niet vooraf met ons afgestemd.  
 
Vanaf onze benoeming op 6 mei 2013 hebben wij ons met veel plezier en naar beste kunnen ingezet 
als voorzitter en secretaris van de BVW. De laatste tijd bleek echter meer en meer dat wij, in het 
belang van onze leden, een andere koers ten opzichte van het hoogheemraadschap wilden varen dan 
de andere bestuursleden comfortabel vonden. Dit, gebaseerd op onze gezamenlijke en jarenlange 
ervaring vanuit het beroep dat we in het bedrijfsleven uitoefenen en uitgeoefend hebben, alsmede een 
gezonde dosis argwaan tegen het hoogheemraadschap. Gecombineerd met goede voorbereiding en 
feitenkennis, had onze aanpak al gezorgd voor het terugbrengen van de oorspronkelijke plannen van 
de eerste projectleider van het hoogheemraadschap, een kale dijk met schaapjes, naar een minimale 
versteviging van het binnentalud. 
 
Op een gegeven moment werd hij vervangen door de huidige projectleider, mevr. Galema. Zij wilde in 
eerste instantie niet met het bestuur praten. Hans heeft haar er toen van overtuigd dat het belangrijk 
was dat er in ieder geval gesproken bleef worden over de voortgang. Mevr. Galema is daar uiteindelijk 
mee akkoord gegaan, onder voorwaarde dat die gesprekken alleen met de voorzitter en secretaris 
zouden plaatsvinden. Dat bleek later duidelijk vruchten af te werpen doordat wij de gesprekken 
konden gebruiken om onze eigen visie weer onder de aandacht te brengen en snel te kunnen 
schakelen naar de leden als er ontwikkelingen waren. Toch wilde onze medebestuursleden op een 
gegeven moment met het gehele bestuur aanschuiven. Dat voelde voor ons als een breuk van 
vertrouwen. En dat is hard nodig om effectief te kunnen blijven overleggen. En wij weten uit ervaring 
dat het tussentijds en eenzijdig wijzigen van de onderhandelingsstructuur als zwaktebod kan worden 
gezien door de tegenpartij en je daardoor troeven uit handen geeft. Ook onze voorstellen om aspecten 
op een hoger niveau bij HHNK in te steken dan de projectleider als zij weer eens niet wilde bewegen, 
stuitten keer op keer op tegenstand in het bestuur. Omdat de meerderheid nu eenmaal beslist 
moesten we hier wel in meegaan. 
 
Als concepten van afzonderlijke bestuursleden door de voorzitter of secretaris tekstueel of inhoudelijk 
werden aangepast en/of aangevuld, werd dit als beledigend ervaren. Daarnaast moest alle externe 
correspondentie, opgesteld door de voorzitter of secretaris en hoe onbeduidend ook, eerst door het 
gehele bestuur worden goedgekeurd voor het werd verzonden. Tijdrovend, volkomen contraproductief 
en ten koste van de slagkracht van het bestuur. In plaats van onderling vertrouwen dus wantrouwen.  
 
Toen we ook nog op persoonlijk optreden werden bekritiseerd, was het voor ons genoeg. We waren 
meer tijd kwijt met het uitpraten van dit soort dingen dan het effectief voorbereiden van de koers die 
het bestuur zou moeten volgen. Bovendien leverde het uitpraten meestal niets op, omdat wij ook hier 
geen andere keuze hadden dan met meerderheidsbeslissingen mee te gaan en die waren nu eenmaal 
anders dan die van ons. Je voelt je als voorzitter en secretaris dan te beperkt in de wijze om je taak 
naar behoren te kunnen uitoefenen en dat komt het vertegenwoordigen van de leden niet ten goede. 
 
Daarom hebben wij op 11 maart j .I. besloten, met pijn in het hart maar weloverwogen, onze functies 
neer te leggen en uit het bestuur te stappen in de hoop dat het bestuur zich dan weer volledig kon 
focussen op datgene waarvoor zij zijn gekozen. Wij kijken met plezier terug op elf mooie jaren, waarin 
wij uw belangen mochten behartigen. Wij wensen u nog veel woonplezier op het water en zien u vast 
nog wel op de dijk of toekomstige ledenvergaderingen. Mocht u nog vragen hebben dan willen wij die 
graag beantwoorden. 
 
Met onze stap is de westelijke helft van de leden niet meer vertegenwoordigd, zodat bij vervanging 
van onze plaatsen onze voorkeur uitgaat naar in dat deel wonende leden. 
 
Met vriendelijke groet, 
Hans en Bert 


