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Beste leden,

Vanmiddag werden we voor de zoveelste keer geconfronteerd met het feit dat de gemeente
weer even vergat om rekening te houden met de inwoners, die er voor hebben gekozen om op
het water te wonen. Een solarboatrace, die oorspronkelijk zou worden gehouden op het
Noordhollands kanaal, kreeg om een onduidelijke reden vergunning om te racen op de Where.
Een Purmerends water waar een maximum vaarsnelheid geldt van 6 km/u, en niet voor niets. 

Hoewel de boten niet op topsnelheid konden varen in verband met gebrek aan zon,
produceerden zij hekgolven waar de honden geen brood van lusten zoals u heeft kunnen
constateren. De kans op schade aan de natuur is daardoor enorm vergroot; oevers die afkalven,
watervogels die uit hun nesten worden gespoeld en noem het maar op. Daarnaast, en voor ons
ook belangrijk; de kans op schade aan de arken, vlotten en afgemeerde boten was levensgroot
aanwezig. En, in het geval van dergelijke schade, wie gaat dat betalen?

Meldingen aan de politie hadden geen effect, anders dan dat het zou worden doorgegeven aan
de afdeling Handhaving.

Om hen maar weer eens met de neus op de feiten te drukken, verzoeken wij u allen om
maandag een klacht in te dienen bij de gemeente Purmerend. Hoe meer hoe beter.

Met vriendelijke groet
Het bestuur,

BewonersVereniging Wheredijk
Secretariaat:       Wheredijk 46, 1443 TC Purmerend

Bankrekening:   NL70 INGB 0006 7898 27
KvK nummer:    58597131
Website:             www.bvwheredijk.nl
Email:                 wheredijk@hotmail.com
Telefoon:           0299 420272

De informatie verzonden met dit emailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien dit emailbericht niet aan 
u is gericht, dan wel abusievelijk aan u verstuurd is, dan verzoek ik u het emailbericht te retourneren aan de verzender en 
het origineel en eventuele kopieën te verwijderen en te vernietigen. Gebruik van deze informatie door anderen dan de 
geadresseerde, openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet 
toegestaan zonder goedkeuring van de afzender en valt buiten de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de 
Bewonersvereniging Wheredijk. Aan dit bericht en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend.
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