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Aanleiding  
 
Dinsdag 23 juni is het bestuur voor de vierde keer in overleg geweest met het hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier (HHNK) en de gemeente Purmerend over de aanstaande verho-
ging/verzwaring van de Wheredijk. Deze keer heeft HHNK met behulp van een aantal schetsen en 
foto’s de ideeën toegelicht die bij HHNK leven voor het inrichten van de eindsituatie.. Deze zijn te 
raadplegen op de website, evenals een korte weergave van het gesprek. 
   
 
Ledenraadpleging  
 
Om het bestuur in staat te stellen om zo feitelijk mogelijk de mening en de eigen ideeën van de 
leden over de eindsituatie terug te koppelen naar HHNK is een ledenraadpleging noodzakelijk. 
Door deze raadpleging wordt dan bepaald of en zo ja, op welke wijze het bestuur het overleg met 
HHNK en gemeente moet voortzetten en met welk mandaat. 
  
 
Datum, aanvangstijd en locatie  
 
Wij hebben de grote zaal in Wijkplein Where kunnen reserveren op maandag 2 juli a.s. We willen 
graag beginnen om 19.30 uur.  
 
We beseffen heel goed dat e.e.a. allemaal op korte termijn wordt georganiseerd, maar de tijd tus-
sen de ledenraadpleging en de volgende bijeenkomst met HHNK en gemeente, hebben we nodig 
om de uit de ledenraadpleging voortkomende eigen ideeën zodanig voor te bereiden, dat we ze op 
een goed onderbouwde wijze aan de overlegpartners kunnen presenteren en toelichten. 
 
 
Uw aanwezigheid is noodzakelijk  
 
Wellicht overbodig, maar wij willen u toch even wijzen op het belang van uw aanwezigheid. Als u 
uw stem wilt laten horen over de toekomst van het wonen op het water aan de Wheredijk, zien we u 
dan ook graag tegemoet op de 2e juli in het Trtitongebouw.  
.  
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