
 
 
 
 
 
 
 
 

Purmerend, 20 mei 2015 
 
 
Beste leden, 
 
Hiermee nodigen wij u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de 
Bewonersvereniging Wheredijk. Een bijzondere vergadering, omdat de ledenvergadering dit jaar 
gecombineerd wordt met een bewonersbijeenkomst met Stadsverwarming Purmerend (SVP), 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en de Gemeente Purmerend, vertegenwoordigd 
door wethouder Hegger (fysieke leefomgeving en stadsverwarming). Zij zijn bereid gevonden om het 
project voor het vervangen van de nutsleidingen in de Wheredijk tot nu toe met ons te evalueren en uitleg 
te geven over het uitstel en de ontwikkelingen m.b.t. het oostelijke deel van de dijk. De bewoners daar 
hebben hierover inmiddels een brief van de Gemeente en SVP ontvangen. Ter informatie voor de 
bewoners aan de westelijke kant, voegen we de brief bij deze uitnodiging. 
 
In de bewonersbijeenkomst zullen onder meer aan de orde komen: de evaluatie van het project aan de 
westkant en de verwachtingen met betrekking tot het vervolg van het project aan de oostkant. Wij kunnen 
ons goed voorstellen dat u daar de nodige vragen over heeft. Om een en ander efficiënt te laten verlopen, 
en de sprekers de gelegenheid te geven zich goed voor te bereiden, verzoeken wij u deze vragen vóór 27 
mei door te mailen aan de secretaris op wheredijk@hotmail.com, zodat we eventueel vragen kunnen 
bundelen en voorleggen aan SVP, Gemeente of HHNK. 
 
De vergadering vindt plaats op donderdag 4 juni 2015 in de kerk van het Apostolisch Genootschap 
aan de Zonnelaan 2. Wij willen graag om 19.00 uur beginnen en wij nodigen u dringend uit hierbij 
aanwezig te zijn. 
  
Agenda bewonersbijeenkomst   
 
1. Opening door en mededelingen van de voorzitter  
2. Evaluatie en ontwikkelingen m.b.t. de vervanging van de stadsverwarmings- en rioleringsleidingen 

(door SVP, HHNK en Gemeente Purmerend) 
3. Sluiting 
 
Voorlopige agenda jaarlijkse ledenvergadering 
 
1.  Opening door en mededelingen van de voorzitter  
2. Bespreking van de notulen van de algemene vergadering van 30 april 2014  
2.  Bespreking van de jaarstukken (bestuurlijk jaarverslag, financieel verslag, de bevindingen van de 

kascommissie en dergelijke)  
3.  Vaststelling van de contributie  
4.  Bestuursverkiezing 
5.  Bespreking voortgang leefbaarheidsaspecten  
6.  Bespreking voortgang project Klein Where  
7.  Rondvraag.   
8 Sluiting 
  
De ter bespreking genoemde (jaar)stukken kunt u binnenkort vinden op de website, www.bvwheredijk.nl. 
 
Hoewel alle bestuursleden zich herkiesbaar hebben gesteld, kunt u zich natuurlijk altijd opgeven als 
kandidaat voor een bestuursfunctie. Bij meerdere kandidaten wordt een stemming gehouden. Ook 
hiervoor geldt dat wij nieuwe kandidaatstelling graag vernemen voor 27 mei 2015. 
  
Gezien het grote belang van deze bijeenkomst, verwachten wij u weer met zoveel mogelijk personen te 
kunnen verwelkomen. Tot donderdag de 4e.  
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