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Nu het vaarseizoen weer aanbreekt, zullen wij ongetwijfeld weer geconfronteerd worden met het 
harde varen op de Where. Bij het zoeken naar uitvoerbare maatregelen om dit fenomeen een halt toe 
te roepen. hebben we – zoals u weet - niet langer de steun van de wijkkerngroep Wheermolen. Het 
bestuur heeft dus nieuwe wegen moeten zoeken om te pogen opnieuw in gesprek te komen met 
betrokken instanties, die tot nu toe doof zijn gebleken voor het probleem.  
 
Door het contact dat het bestuur inmi9ddels heeft met de wijkmanager van Wheermolen, de heer 
Edwin Färber, hopen we een nieuwe ingang te hebben gevonden. Hij zal trachten om ons in gesprek 
te brengen met (het hoofd van) de brugwachters. Mogelijk kunnen er dan afspraken worden gemaakt 
over de wijze waarop de bruggen bediend worden. Bijvoorbeeld door met het openen te wachten 
totdat alle boten die doorgang willen de brug hebben genaderd.  Een en ander zou dan in een soort 
protocol kunnen worden vastgelegd, aan de brugwachters ter hand worden gesteld en mogelijk 
jaarlijks worden geëvalueerd.  
 
Omdat we onze kansen echter niet op één kaart willen zetten, probeert het bestuur ook op andere 
manieren aan oplossingen te werken. Eén daarvan is het dat het bestuur contact heeft gelegd met de 
Watersportvereniging Purmerend. In een goed gesprek met een aantal bestuursleden van deze 
vereniging hebben we kunnen constateren dat ook zij zich herkennen in en storen aan hetzelfde 
probleem. Zij willen dus graag samenwerken bij het terugdringen ervan. Nu is gebleken dat alle 
passanten die bij de watersportvereniging aanleggen een informatiemap krijgen. Daarom hebben wij 
een A5 flyer ontworpen en laten vermenigvuldigen. Hiermee wordt opgeroepen om langzaam te varen 
in de wateren van Purmerend. De watersportvereniging heeft toegezegd dat zij de flyer aan de 
informatiemap zullen toevoegen. Hopelijk is dat weer een stapje in de goede richting. Een voorbeeld 
van de flyer  vindt u hieronder. 
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