
Beste leden, 

Verkiezingen 
In onze  Nieuwsbrief van 18 december kondigden we aan te zoeken naar een mogelijkheid om de verkie-
zingen on-line te houden. Dit is gelukt! Zaterdag 9 januari aanstaande zullen de verkiezingen digitaal ge-
houden worden. Gezien de nog steeds geldende beperkende coronamaatregelen is dit volgens ons de 
beste oplossing, nogmaals uitstellen lijkt ons niet verstandig. 

On-line 
Op zaterdag 9-1-2021  tussen 10.00 en 16.00 uur kan er online gestemd gaan worden op 4  van de 6 kan-
didaten. Deze 6 kandidaten stellen zich in de bijlage bij deze nieuwsbrief aan u voor. Voor het stemmen 
zal op zaterdagochtend tussen 09.00 en 10.00 uur een e-mail aan alle stemgerechtigden (1 per woonark) 
gestuurd worden met een link om te stemmen. Via deze link komt u op de stemwijzer, waarna u stap 
voor stap door de stemprocedure geleid zal worden. Voor eventuele problemen bij gebruik van deze digi-
tale stemwijzer kan voor ondersteuning contact worden opgenomen met telefoonnummer 06 48273585 . 

Kieskommissie 
Inmiddels heeft het Bestuur 3 personen (niet wonende op de Wheredijk) bereid gevonden om een on-
afhankelijke kieskommissie te vormen. Deze kieskommissie zal deze week alle instructies ontvangen over 
de werking van het online stemmen om zo de juiste gang van zaken gaande de stemming in de gaten te 
houden, te controleren en te volgen. Na 16.00 uur zal de voorzitter van de kieskommissie de uitslag door-
geven aan onze voorzitter van het huidige bestuur. Deze uitslag zal daarna  via een volgende nieuwsbrief 
bekend gemaakt worden en op de website van de BVW geplaatst worden. 

Vriendelijke groeten, 

Het bestuur. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik ben Anneke Dijkers, woon samen met Thom op woonark 
nr. 74. Ik vind het belangrijk om vrijwilligerswerk te doen en 
als dit in mijn buurt en voor mijn buurtgemeenschap kan, 
vind ik dit helemaal nuttig en interessant.Hierbij wil ik graag 
mijn opgedane jarenlange ervaring als leidinggevende in 
mijn werkzame leven bij één van de grootste Nederlandse 
bedrijven inzetten, zoals  meedenken, adviseren, samen-
werken, onderhandelen en belangen behartigen. Naast de-
ze tijdsbesteding ben ik graag bezig met oa schilderen, le-
zen, wandelen, diverse soorten muziek beluisteren, Argen-
tijnse tango dansen en genieten van het leven in Frankrijk.  

Graag ontvang ik opnieuw uw stem om mijn bestuursfunctie voor 

een 2e termijn voort te zetten.  

Ik ben Chris Brugman. Vanaf ongeveer 1990 woon ik op 

de Ithaka op nr 60. Het wonen op het water bevalt mij 

prima. Vanaf 2013 ben ik bij het bestuur en dat bevalt 

mij goed.  Het laatste half jaar ben ik bij alle gesprekken 

en vergaderingen aanwezig geweest. Het is plezierig sa-

menwerken met de mensen uit het bestuur en we heb-

ben al aardig wat bereikt. Ik vind het een uitdaging om 

de bewoners van onze dijk goed te vertegenwoordigen 

en te zorgen dat het project met HHNK en gemeente tot 

een goed en betaalbaar einde gebracht wordt.  

Anton Schouten. Sinds 1995 woon ik met veel plezier op de 
Wheredijk 12 en dat wil ik ook zo houden. Daarom heb ik me 
kandidaat gesteld voor het bestuur om het wonen op de 
Wheredijk betaalbaar en plezierig te houden niet alleen voor 
mij zelf maar voor alle bewoners. Momenteel ben ik voorzitter 
van het interim bestuur van de Bewonersvereniging Wheredijk 
en daarnaast penningmeester van de Purmerendse Voedsel-
bank. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruben Mentz (Wheredijk 6) 

Jarenlang heb ik niet veel meer gedaan dan jaarlijks de 
contributie van de bewonersvereniging betalen en zo nu 
en dan de vergadering bij te wonen. Ik ben dankbaar voor 
de inzet die anderen altijd getoond hebben en realiseer 
me dat het nu ook een beetje "mijn beurt" is om wat werk 
te verzetten. Ik zou mezelf omschrijven als vriendelijk, po-
sitief, kritisch en praktisch. Daarmee denk ik een prima 
aanvulling te zijn op het team.   

Mijn naam is Martin Strop, 50 jaar en ik woon sinds 2010 
op de Wheredijk nr 94. Ik ben sinds de oprichting van de 
vereniging lid van het bestuur en er zijn al flink wat be-
langrijke zaken langsgekomen, maar het belangrijkste ligt 
in het verschiet (huurovereenkomst) en dit verdient mijn 
volle aandacht. 

Ik denk dat ik mede door mijn inmiddels jarenlange erva-
ring in onze verenging en de kennis die ik vanuit mijn 
werk als inkoper heb opgedaan een belangrijke steen kan 
bijdragen aan een fijne leefomgeving van onze mooie 
Wheredijk.  

Mijn naam is Gerjo Slootweg, 57 jaar jong en ik woon sinds 
1994 op Wheredijk 16. 
Al vanaf het moment dat de bewonersvereniging weer 
nieuw leven werd ingeblazen zijn we lid geworden. Door 
de jaren heen heeft de bewonersvereniging haar nut- en 
noodzaak bewezen. 
Het is belangrijk verenigd te zijn, zeker op dit moment nu 
er grote veranderingen op stapel staan die ons allemaal 
aangaan.Nu er vraag is naar nieuwe bestuursleden wil ik 
deze verantwoordelijkheid graag aanvaarden en de leden 
zo goed mogelijk vertegenwoordigen. 


