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Sinds onze vorige nieuwsbrief is er helaas vrijwel niets veranderd in onze situatie. De zaak zit eigenlijk muurvast. Al onze 

inspanningen en uitgebreide correspondentie naar de betrokken instanties hebben tot nog toe niet mogen leiden tot meer 

duidelijkheid. Eerder is er sprake van meer vaagheden en onbeantwoorde vragen. Maar, al met al, hebben we sterk de indruk 

dat het politieke wereldje in Wormerland op scherp staat doordat wij hun handel en wandel kritisch blijven volgen. Sommigen 

worden daar nerveus en narrig van. En dat is voor ons een goed teken. Onderstaand een  overzicht van de stand van zaken: 

Onze petitie, overhandigd aan onze burgemeester, heeft nog geen enkele reactie opgeleverd. Eigenlijk heel schrijnend dat ons 

college, dat schermt met de kreet “burgerparticipatie”, daar in de praktijk niets mee doet. Het lijkt een loze kreet te zijn. We zijn 

dus maar weer in de pen geklommen en hebben een dringende brief gestuurd aan de raad. Het is uiteindelijk hun taak het 

college op het spoor te houden. In de brief vragen wij de raad onder andere om zich door het college te laten informeren over 

de gang van zaken ten aanzien van een aantal belangrijke onderwerpen. De brief vind je hier 

De reactie van gedeputeerde Talsma op onze brief van1312.2011. Geen antwoorden op onze vragen, slechts een algemeen 

verhaal. Dus maar weer een nog dringender brief met onze vragen gestuurd en nu niet alleen aan Talsma, maar ook aan de 

commissaris van de Koningin, de heer Remkes. (Klik hier) Bovendien is een afschrift van de brief gestuurd aan de commissie 

Schoon Schip. Deze commissie onderzoekt de gang van zaken tijdens de periode Ton Hooijmaijers en de nasleep van de Icesafe 

(Landsbanki) affairewaarbij de provincie € 78 miljoen dreigt te verloezen. Meer info? Klik hier 

Het gesprek dat de bewoners van de 4 bungalows hebben gehad met de wethouder Anna de Groot stelde inhoudelijk weinig 

voor. Een reeks mededelingen zonder ruimte voor echte inspraak. Ook al een bijeenkomst waarvan je met meer vragen 

terugkomt dan je op de heenreis had. Een uitgebreid verslag hiervan staat op de website: klik hier 

Vereniging Neck-Zuid. Tot nu toe maakten wij een vuist. Tegen de gang van zaken als wij denken dat die anders zou moeten en 

tegen het niet volgen van de voorgeschreven procedures door overheden. Maar onze vuist mist een juridische basis. We zijn 

een groep gelijkgezinden maar zonder juridische verbondenheid. Vandaar dat wij met het voorstel zijn gekomen om van Neck-

Zuid een vereniging te maken op basis van statuten en inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Want daarmee bereik je dat je 

optreedt als rechtspersoon en ook als zodanig een juridische vuist kunt maken. De statuten zijn in concept gereed. Bij een 

volgende bewonersbijeenkomst zullen we de details (kosten, contributie e.d.) bespreken waarna de oprichting daadwerkelijk 

kan worden uitgevoerd. We proberen deze avond nog te organiseren voor de vakantie in juli. Als dat niet lukt wordt het na de 

vakantie in september. 

De bouwpoot van Witkamp is failliet!. Witkamp heeft de driehoek tussen de Ringdijk en het huidige dorpshuis en daar zouden 

appartementen, twee onder een kap woningen en vier vrijstaande herenhuizen worden gebouwd. De bouw hiervan heeft 

inmiddels een flinke achterstand opgelopen. Overigens is een deel van de appartementen nog steeds niet verkocht. Ook de 

appartementen  die Bot gaat bouwen boven det MFA  zijn nog niet allemaal verkocht. Er zijn nog 5 (van de 12) appartementen 

zonder koper. 

De Munnikdijk staat onder grote druk: Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zorgt voor veilige dijken in Noord-

Holland. Wij volgen de projectwerkzaamheden voor de Munnikdijk (plan 2012).  De  boezemkades van de Munnikdijk bij Neck 

moeten worden versterkt. Wij zijn blij met dit initiatief want de Munnikdijk komt in toenemende mate onder grote druk te 

staan. Het college heeft namelijk het voornemen om 40 extra parkeerplaatsen in de Onderdijk aan te leggen, met een aparte 

ontsluiting. Wij vinden dat geen structurele oplossing voor het parkeerprobleem op de Munnikdijk. Er zijn betere oplossingen 

denkbaar die voor de Munnikdijk veiliger zijn en minder overlast veroorzaken.Wij hebben hiervoor aandacht gevraagd bij het 

Hoogheemraadschap, zie brief 


