
   

Stand van zaken 
 
Recent hebben we als Bewonersvereniging Wheredijk (na lange tijd) weer een overleg 
gehad met de projectleiding van HHNK over de stand van zaken en de voortgang op de 
dijk.


De planning dat de dijkverbetering eind oktober klaar zou zijn wordt niet gehaald. 

Op dit moment is het aansluiten van de arken op de nieuwe leidingen (Liander-elektra , 
PWN-water en Ziggo-data) het probleem. Het aansluiten loopt ver achter op de plan-
ning. HHNK en de Netbeheerders overleggen op korte termijn met de onderaannemer 
hoe dit probleem op te lossen.


Hoe komt de top van de dijk er straks uit te zien?

Het voetpad wordt 1,2 meter maar zal op sommige punten iets smaller worden als dat 
noodzakelijk is, het brom-/fietspad wordt 3,6 meter breed. Fiets en voetpad krijgen ver-
schillend gekleurde tegels. Voet- en fietspad liggen op gelijke hoogte met mogelijk een 
witte band er tussen. De lichtmasten komen op het voetpad te staan kort bij de erfaf-
scheiding (schutting/heg)


Groenplan

De dijkversterking was voor de zomer vakantie gereed en nu alles ingeklonken is zal in 
november gestart worden met de groenvoorziening van de dijk. Aan de sloot kant wor-
den op een aantal plekken wilgen geplant en er wordt gezaaid voor een bloemrijke 
grasmat in het voorjaar.


Verkeersplan

Over auto’s op de dijk en het verkeersplan kon HHNK nog geen mededelingen doen. 
Het plan is nog in ontwikkeling.


Watervergunning.

HHNK is op dit moment bezig met het opstellen van de watervergunningen.  Daartoe 
meet een medewerker van HHNK nogmaals de ark, bijgebouwen, vlot en tuin op. Tevens 
kijkt hij naar de staat van de beschoeiing en als er een aanvulling met klei noodzakelijk is 
wordt dat geregeld.

In principe wordt alles wat nu in de tuinen staat vergund door HHNK. Bij vervanging en 
of uitbereiding dient een nieuwe watervergunning aangevraagd te worden.

Indien u de concept watervergunning ontvangt controleer dan of de vermelde maten 
kloppen.
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Huur

Het HHNK heeft de afgelopen maanden met de meeste bewoners een gesprek gehad. 
HHNK gaf aan dat ze hierdoor een beter zicht hebben gekregen op de knelpunten en de 
individuele situaties.  De gesprekken gingen o.a over de huur, of omlopen wel of niet 
meegenomen worden bij het opmeten, of een vlot de functie tuin of wonen heeft en de 
huurvoorwaarden. 

Aangezien de meeste van u ons een machtiging hebben gegeven, hebben wij er bij 
HHNK op aangedrongen om een herziend voorstel in eerste instantie met het bestuur 
van de Bewonersvereniging Wheredijk te bespreken.


Ook van HHNK zult u binnenkort informatie ontvangen over de voortgang van boven 
vermelde onderwerpen. 


Bestuurlijke zaken 
14 juli j.l. is er een ledenvergadering geweest met het onderwerp huur en huurvoorwaar-
den.

Als vereniging dienen wij ook nog bestuurlijke verantwoording af te leggen over het afge-
lopen jaar De planning is om 24 november a.s. weer een reguliere ledenvergadering te 
houden.


Oproep lid voor de kascommissie

Voor controle van de financiële verslaglegging 2020 zoeken wij een lid van onze vereni-
ging om zitting te nemen in de kascommissie. U bent hier ongeveer 2 uur mee bezig. Als 
u interesse heeft kunt u zich melden via wheredijk@hotmail.com of direct bij 

Chris Brugman nr 60.


Oproep leden voor de commissie “geen brommers op de dijk”.

Ook voor deze commissie zoeken wij leden die mee willen helpen om de brommers van 
de dijk te weren. Aanmelden via  wheredijk@hotmail.com of direct bij 

Henk Heemeijer nr 64.


Iets anders

Recent stond in het Noord 
Hollands dagblad een 
mooie luchtfoto van de 
Wheredijk. Deze foto is na 
te bestellen via  www.foto-
studiobeemster.nl  en klik 
op webshop.
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