Beste leden, beste medebewoners,

Spanning verminderen. Deze mail is een poging om de spanning op de dijk te
verminderen en te voorkomen dat er strijd blijft bestaan terwijl wij eigenlijk eensgezind voor
onze belangen zouden moeten staan.
Het is terecht dat er meerdere leden zijn die ons wijzen op positieve initiatieven en dat zij de
wens uitspreken dat het bestuur deze initiatieven oppakt.

Interim bestuur. Wij stellen voor een ledenvergadering te houden waarin gekeken wordt
naar de toekomst en waar we onze geschillen achter ons laten. Het resultaat van de
vergadering zou moeten zijn dat er een nieuw bestuur gevormd wordt. Dit bestuur is een
interim-bestuur. Het moet boven de partijen staan, neutraal zijn en de leden moeten geen rol
gespeeld hebben in de geschillen die in het begin van dit jaar ontstaan zijn. Dit bestuur krijgt
in ieder geval als opdracht de gesprekken met HHNK en overigen voort te zetten. Het huidige
bestuur treedt dan af en zal ervoor zorgen dat er een goede overdracht plaats vindt.
Daarnaast is het ook belangrijk dat dit interim-bestuur kijkt hoe er een punt gezet kan worden
achter de verkeerde ontwikkelingen van de laatste weken zoals de schermutselingen rond de
statuten. Dit bestuur zou in ieder geval tot mei 2021 (jaarvergadering) de gelegenheid moeten
krijgen de lucht te klaren en de vereniging te herenigen. Zij bereiden de jaarvergadering voor
en zorgen dat er nieuwe verkiezingen gehouden kunnen worden.

Samenwerking. Met bovenstaand plan hebben wij Hans Manvis benaderd. Hij is degene
die met drie anderen een mogelijkheid ziet om op korte termijn een bijzondere
ledenvergadering te organiseren.
Het eerste gesprek met hem verliep positief en waarschijnlijk kunnen binnenkort heldere
afspraken gemaakt worden over datum, plaats en tijd. Wij zien er naar uit om met hen samen
te kunnen werken.
Het is de komende tijd nodig dat de bewoners goed vertegenwoordigd zijn en dat continuïteit
in de gesprekken gewaarborgd is. Wij vragen dan ook dat eenieder nadenkt over een plaats in
dit nieuw te vormen interim-bestuur.
Tot zover ons idee, dat bedoeld is om ons allen te herenigen en vanzelfsprekend open staat
voor aanvullingen.

Ontwerp-projectplan.
Het ontwerp projectplan verbetering boezemkade Wheredijk is op 4 september ter inzage
online gezet. Vanaf die datum staat het hier 6 weken ter inzage. Het is te vinden onder:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-20209929.html?utm_campaign=20200905&utm_source=attenderingsmakelaar&utm_medium=em
ail&utm_term=gemeente_purmerend&utm_content=over_uw_buurt

Het is belangrijk om het omvangrijke plan te lezen en te kijken of het overeenkomt met de
verwachtingen die het HHNK gewekt heeft.
Het zou een eerste klus van het nieuwe bestuur kunnen zijn om de reacties te verzamelen en
over dit plan in gesprek te gaan met HHNK.
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,
Chris Brugman,

