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Inleiding 
Dit is de derde ‘Nieuwsbrief Wheredijk’ om u te informeren over de vorderingen van de werkzaamheden die wij uitvoeren op 
de Wheredijk. De uitvoering verloopt nagenoeg gelijk aan de planning. Inmiddels is Stadsverwarming Purmerend (SVP) met 
de technische voorbereiding gestart voor de tweede fase, Wheredijk-Oost. Binnenkort begint de bouwvakvakantie (19 juli tot 
10 augustus) en dan liggen de werkzaamheden stil. Eind augustus gaan de voorbereidende werkzaamheden (zoals de 
inventarisatie van de situatie in de tuinen, het bodemonderzoek en de vooropname) op de Wheredijk-Oost van start.  
 

 
Het uitvoeringsteam wenst alle bewoners een mooie en prettige zomervakantie. 

 
 
 

 
Nieuwe aanvoerleidingen van de stadsverwarming door de 
dijk 
 
 
 

 
Aanbrengen van mantelbuizen onder schuren 
 
 
 



 
Nieuwe stadsverwarmingleidingen met aftakkingen 
 

 
Wethouder Mario Hegger, o.a. portefeuillehouder 
Stadsbeheer, bezocht onlangs de Wheredijk met diverse 
beheerders het project. 
 
 
 
 
 
 
 

Spreekuur 
In de mobiele keet op de Wheredijk is wekelijks (op 
donderdagmiddag van 14.30 uur tot 15.00 uur) een 
spreekuur voor bewoners.  

 
 
 
 

Voorbereiding 2e fase, Wheredijk-Oost 
 

Inventarisatie 
In de 2

e
 helft van augustus wordt met elke individuele 

bewoner van fase 2 een afspraak gemaakt voor een 
inventarisatie van de situatie in hun tuin en woonark. Met 
deze inventarisatie kan een goede werkvoorbereiding 
plaatsvinden en dit vormt tevens de basis voor de 
uitvoeringsplanning.  
Projectleider Eric-Jan van Putten voert deze inventarisatie, 
samen met Mark Reus (de uitvoerder van de aannemer), 
uit.  
 
Bij de inventarisatie wordt: 

 Het leidingverloop en de situatie (deels door 
middel van foto’s) vastgelegd. Om het 
leidingverloop te kunnen controleren, vinden op 
beperkte schaal graafwerkzaamheden plaats; 

 De bebouwing in de tuin op tekening vastgelegd, 
inclusief de leidingen die onder deze bebouwing 
doorlopen; 

 In overleg met de bewoner wordt, binnen de 
gestelde kaders, de plaats van de walkast van de 
stadverwarming bepaald; 

 De te verwachten graafwerkzaamheden met de 
bewoner besproken. 

De projectleider legt voor elk huishouden de uit te voeren 
werkzaamheden en de huidige situatie vast in een 
locatiedocument. De bewoners ondertekenen dit 

document voor akkoord. 
 

Bodemonderzoek 
In september zal het onderzoekbureau Landview op een 
aantal locaties, waaronder in diverse tuinen een 
bodemmonster nemen. Dit wettelijk verplichte onderzoek 
is noodzakelijk om eventuele bodemvervuiling vast te 
stellen en zo nodig maatregelen te treffen bij de uitvoering. 

 
Vooropname 

Om de huidige situatie van de tuin en opstallen eenduidig 
vast te leggen zal het onafhankelijke Bureau voor 
bouwkundige en civieltechnische inspecties Frijwijk een 
vooropname uitvoeren. Met bewoner zal hiertoe een 
afspraak worden gemaakt. Door deze vooropname kan, zo 
nodig, worden vastgesteld of schade is veroorzaakt door de 
werkzaamheden. 

 
 
 
 
 
 

Storing of klacht? 
Voor riolering bel: 0299-452452 
Voor stadverwarming bel: 0800-0200086 

 
 
 
 


