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Op weg naar aardgasvrij Overwhere
In de wijkkrant van februari vorig jaar vertelden we
u al over het project Purmerend Aardgasvrij. De
gemeente heeft een deel van de wijk Overwhere-Zuid
aangewezen als proeftuin. Wat houdt dit nu precies
in en wat gaat er allemaal gebeuren? We vroegen het
Jaspert Verplanke, programmamanager duurzaamheid
van de gemeente.

verwarmen en koken.” Een alternatief voor aardgas is
stadsverwarming of het plaatsen van een warmtepomp,
hoewel die laatste eigenlijk alleen geschikt is voor een heel
goed geïsoleerde woning.

Ingrijpend
“De gemeente realiseert zich goed dat het aanleggen van
stadsverwarming of een warmtepomp ingrijpende gevolgen
heeft voor de bewoners”, zegt Jaspert. “We doen daarom
ons best zo duidelijk mogelijk te maken wat er gaat
veranderen in een woning. In de Gasinjetstraat 74 laten we
zien hoe het er van binnen en buiten uit komt te zien als een
unit van de stadsverwarming wordt geplaatst. Zo komt er een
buis langs de buitenkant van de woning te hangen en wordt
de unit veelal op zolder geplaatst, op de plek waar nu de cvketel hangt.”

Kosten

We ontmoeten Jaspert in de woning aan de Gasinjetstraat
74, waar met grote letters ‘Gasvrij Purmerend’ op de ramen
staat. Ook Connie de Lange, senior jurist bij de gemeente,
is aanwezig bij het gesprek. Ze werkt vandaag in deze
woning, die de gemeente heeft gehuurd en wordt gebruikt
als inloopwoning. “Landelijk is afgesproken dat in 2050 heel
Nederland van het aardgas af moet zijn. Om dit doel te halen,
is nu al actie nodig. Purmerend heeft van het rijk subsidie
gekregen om te starten met het aardgasvrij te maken van
woningen en gebouwen”, vertelt Jaspert.

Pilotwijk
Om kennis en ervaringen op te doen, heeft het ministerie
‘proeftuinen’ in het leven geroepen. De gemeente heeft
eerder in 2018 een deel van de wijk Overwhere-Zuid (95
woningen) als pilotwijk aangewezen. “In de pilotwijk gaan
we eind februari beginnen met de start van het aardgasvrij
maken, gelijktijdig met het vervangen van het riool. Dit
betekent dat de bewoners van deze woningen nu al moeten
nadenken over de manier waarop ze straks hun huis gaan

Aan het aardgasvrij maken van een woning zijn flinke
kosten verbonden. De gemeente heeft aangeboden deze
te vergoeden voor de woningen in de pilotwijk, onder de
voorwaarde dat de werkzaamheden collectief worden
uitgevoerd. Als een woningeigenaar dit niet wil, kan hij in
aanmerking komen voor een subsidiebedrag van maximaal €
8.000,- om de noodzakelijke aanpassingen te laten uitvoeren.
Voor de bewoners van de pilotwijk is het dus gunstig
dat ze als eerste aan de beurt zijn, maar hoe worden de
aanpassingen in de rest van Purmerend straks bekostigd?
“Dat is een politieke vraag, waar ik geen antwoord op kan
geven”, aldus Jaspert. Het is dus afwachten in hoeverre de
andere bewoners straks worden gecompenseerd door rijk of
gemeente voor de benodigde aanpassingen aan hun woning.
De verwachting is dat de werkzaamheden in de pilotwijk
in oktober van dit jaar klaar zijn. Daarna is de rest van
de proeftuin aan de beurt. Uiteindelijk moeten in totaal
tienduizend woningen in Purmerend aardgasvrij worden.
Binnenkort kunnen bewoners van de proeftuin een
uitnodiging verwachten voor een startbijeenkomst. Jaspert:
“Tijdens die bijeenkomst willen we graag kennismaken met
zo veel mogelijk mensen en verder in grote lijnen vertellen
wat we van plan zijn. Maar vooral zijn we benieuwd naar de
vragen van bewoners;, die horen we dan ook graag!”

Vragen?
Als u vragen heeft over het aardgasvrij maken van uw
woning of de inloopwoning wilt bezoeken, dan kunt u tijdens
kantooruren aanbellen op de Gasinjetstraat 74. Het is ook
mogelijk om een e-mail te sturen naar gasvrij@purmerend.nl. l
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Nu ook Free Little Pantry
in Overwhere

Ingezonden brief

Twee jaar na de opening van de eerste Little Free
Pantry aan de Wagenmakerstraat en twee kastjes in
Weidevenne, heeft ook Overwhere nu een Little Free
Pantry. In deze kastjes kunnen bewoners levensmiddelen
achterlaten voor mensen die het niet zo breed hebben.

In het voorjaar en de zomer van 2018 heeft in de
omgeving van de Aletta Jacobslaan, Hoornselaan,
Schipperslaan en het Rosa Manushof een enorme
overlast plaatsgevonden van meeuwen. Ze broeden op
de platte daken van enkele flats en gaan dag en nacht
enorm te keer. De veelal oudere bewoners van deze
buurt worden hierdoor gestoord in hun nachtrust. Ook
is er veel overlast van de uitwerpselen. Deze komen
op parasols, zonneschermen en geparkeerde auto’s
terecht en de vlekken hiervan zijn niet te verwijderen.

Wethouder Mario Hegger opent
de Free Little Pantry aan het
Scholeksterhof 38. Rechts
ambassadeur Kirsten Levering.

Aanpak overlast meeuwen

Wethouder Mario Hegger
verrichtte samen met Kirsten
Levering, ambassadeur van het
kastje aan het Scholeksterhof
38, op zaterdag 19 januari
de officiële opening. Om het
goede voorbeeld te geven
bracht de wethouder een tas
vol boodschappen mee, maar
daarvoor moest hij nog wel
eerst even naar de supermarkt.
De producten in zijn eigen
keukenkastjes, zo vertelde hij,
bleken namelijk over de houdbaarheidsdatum te zijn.

Deze nieuwe Litte free Pantry is mogelijk gemaakt door een
gift van vijfhonderd euro vanuit de ‘community service’ van
Rotary Club Purmerend – Waterland.Voorzitter Dick Rijser: “Wij
willen hiermee de gemeenschap dienen, persoonlijk en als club,
financieel en daadwerkelijk en als het kan in samenwerking
met bestaande organisaties.” René Verhoogt van de Stichting
SoGoed: “De stichting kan met deze bijdrage vijf Pantry’s
aanschaffen. Hiermee wordt de drempel verkleind voor mensen
die interesse hebben om ook hun bijdrage te leveren aan de
gemeenschap.” Daarnaast liet hij weten dat er binnenkort ook
kastjes in de Purmer-Zuid en Zuidoostbeemster geopend worden.

Geven en nemen
Wethouder Hegger is blij met de kastjes: “Voor elkaar en om
elkaar. Het is goed voor de samenleving, want door geven en
nemen ontstaat contact. Je ziet het steeds meer in Purmerend,
de vele vrijwilligers die zich inzetten voor de samenleving.
Daardoor ontstaat er meer ‘community’ in de wijken.” Kirsten
Levering, ambassadeur van het kastje, is enthousiast. “Ik zag
het ergens voorbij komen en toen bleef het een tijdje door mijn
hoofd spoken. Dingen delen vind ik wel belangrijk en op deze
manier draag ik een steentje bij aan de maatschappij.”
Mensen die als goede buur iets kunnen en willen missen
kunnen artikelen in het kastje leggen zoals bijvoorbeeld
koekjes, frisdrank, potjes saus, pindakaas, luiers of zeep.
Mensen die iets nodig hebben kunnen een artikel uit het
kastje pakken. De voorwaarde is dat de artikelen goed en
ongebruikt moeten zijn. Het is niet toegestaan om rookwaren
en/of alcoholische dranken in het kastje te leggen.
Meer informatie over de Little Free Pantries is te vinden
op www.stichtingsogoed.nl
© www.weidevenner.nl

l

Omstreeks half januari vindt bij deze vogels de paarvorming
weer plaats en gaan ze op zoek naar nestgelegenheid. En
omdat de jonge vogels om te broeden terugkomen naar
de plaats waar ze zijn geboren, zullen de populatie en de
overlast steeds groter worden.
De bewoners zijn heel blij met de toezegging van Woonzorg
Nederland (een van de eigenaren van de flats in deze omgeving)
dat die per half januari op de daken flyers (nep-roofvogels) zal
plaatsen. Ook zal iemand van Woonzorg zich enige malen per
week op het dak begeven. Hierdoor hoopt men dat het nestelen
en dus de overlast zal afnemen.
Ook is het zaak dat bewoners en omwonenden de eenden
niet meer voeren langs het aanwezige water. Dit trekt namelijk
ook meeuwen en ongedierte (zoals ratten en muizen) aan.
Het voeren van de eenden is ook niet noodzakelijk, zeker niet
zolang er nog open water in de buurt is. Ook het voeren van de
schapen op het terrein van het Clusius College wordt afgeraden.
Brood is niet goed voor schapen en de restanten die blijven
liggen, trekken ook weer meeuwen en ongedierte aan.
Cees Buskermolen,
Rosa Manushof 31.

l
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Landelijke Opschoondag op komst

Nieuw programma
KUNSTGENOTEN in beweging
KUNSTGENOTEN in beweging organiseert ook in
2019 weer elke donderdagochtend een activiteit
voor senioren (65+). De activiteiten zijn bedoeld als
leuke tijdsbesteding, om mensen te ontmoeten of
iets bijzonders te leren. Gezellig om samen met een
vriend(in) heen te gaan, maar ook heel geschikt om
alleen op af te stappen.

Zaterdag 23 maart wordt weer de Landelijke
Opschoondag georganiseerd. Door het hele land
werken bewoners dan samen om zwerfafval in hun wijk
op te ruimen, zodat de omgeving er weer een
stuk prettiger en leefbaarder uitziet. De vrijwilligers
zijn elk jaar erg enthousiast, want behalve nuttig
werk is het ook een gezellige onderneming, die het
buurtgevoel versterkt.
Heeft u zin om de bezem ook door Overwhere te halen? Via de
website www.supportervanschoon.nl kunt u zich aanmelden
voor een actie bij u in de buurt of zelf een initiatief starten. De
gemeente stelt desgewenst opruimmaterialen ter beschikking.
Die kunt u aanvragen via www.purmerend.nl/schoon.
l

Een nieuw jaar, een nieuw geluid
Het Purmerends Gemengd Koor is op 10 januari weer
begonnen met repeteren voor concerten in mei en
november, onder leiding van de enthousiaste dirigente
Justina Oosters.
Zingen maakt blij en houdt je jong! Het koor ontvangt
nieuwe zangers en zangeressen dan ook met open armen
en biedt een gezellige, maar ook serieuze omgeving om uw
zangambities te ontwikkelen. Het helpt als u muziek kunt
lezen, maar dit is zeker niet noodzakelijk.
Het PGK repeteert op donderdagavonden van 20.00 tot
22.00 uur in de Schuilplaats aan de Rivierenlaan 283. U kunt
vrijblijvend een keer langskomen om te zien of het koor en
repertoire iets voor u zijn. Voor meer informatie kunt u ook
een e-mail sturen naar voorzitter@pgkpurmerend.nl.
l

Muzikaal vertier Wijkplein Where
Een kleine greep uit het aanbod dat KUNSTGENOTEN
organiseert in de maanden februari en maart van dit jaar: een
dichtworkshop, snookeren, samen koken, een fotoshoot in
Rembrandt-stijl, mindful yoga, een beeld maken van was en
een bezoek aan het Waterlandarchief.

Informatie
De kosten bedragen € 5,- per keer, die u contant kunt
afrekenen voor aanvang van de activiteit. Er zijn ook enkele
gratis informatieve bijeenkomsten. Het volledige programma
vindt u op www.wherelant.nl.
De activiteiten vinden plaats bij Cultuurhuis Wherelant aan de
Van IJsendijkstraat 403, tenzij anders vermeld. U dient zich
van te voren aan te melden door een e-mail te sturen naar
info@wherelant.nl of telefonisch via 0299-434777.
l

Elke zondag organiseert Clup Welzijn op een van
vier locaties in de stad het ZoMiPo, oftewel het
Zondagmiddagpodium. Op 17 februari is Wijkplein Where
aan de beurt. Daar brengt het Good Tunes Trio een breed
repertoire van country-gerelateerde songs van onder
anderen Johnny Cash, Elvis Presley, de Everly Brothers
en John Denver. Meezingen mag uiteraard!
Het ZoMiPo is elke zondag van 14.00 tot 16.00 uur.
De kosten zijn € 4,- per keer, inclusief een kopje koffie of thee.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Clup
Welzijn via 0299-480630 of m.berge@clup.nl. U kunt ook
uw e-mailadres doorgeven, dan ontvangt u het programma
voortaan elke maand via de mail.
WijkpleinWhere, Triton 73.

l
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Nieuwe afvalkalender
nu ook als app

Hennie Pen-Dijkema van
Dichterskring Waterland heeft
dit keer een gedicht gemaakt
bij het kunstwerk Lezende
Kinderen (1963/64) aan de
Hoornselaan. Het kunstwerk is
gemaakt door Hetta StatiusMuller en staat tegenover het
Regio College, dat in 1964
begon als de Wherelant Ulo.

Rug aan rug

De nieuwe afvalkalender voor Purmerend en Beemster is
vanaf nu ook als app te gebruiken op uw mobiele telefoon.
Via de app is snel te zien wanneer u welke bak aan de
weg moet zetten. Ook is het mogelijk een herinnering in te
stellen, een dag van tevoren of op de dag zelf.
Op de afvalkalender kunt u verder zien wat wel en niet in de
bak mag, waar verzamellocaties zijn in de buurt (voor plastic,
papier en karton, glas en textiel) en wat na de inzameling
met het afval gebeurt. Voor wie liever een papieren versie
in de keuken heeft hangen, is het mogelijk een maand- of
jaarkalender te downloaden en printen, via de website
https://afvalkalender.purmerend.nl.
De app is op uw mobiele telefoon te downloaden in de appwinkel via de zoekterm ‘afvalkalender purmerend’.
l

Daar zitten ze lekker,
rug aan rug, samen
en toch ieder apart
verdiept in een boek.
Is het spannend, grappig,
lezen ze voor de lijst?
Kijken ze nog gauw iets door
voor die repetitie straks?
Vandaag de dag zouden ze
geen boeken, maar mobieltjes
vasthouden. Ook dan is het
gezellig, zo rug aan rug.
Hennie Pen-Dijkema.

l

Redactieleden gezocht
Lijkt het u leuk om Overwhere en uw medebewoners
beter te leren kennen? Meld u zich dan aan als
redacteur bij de wijkkrant! U doet verslag van
gebeurtenissen en mooie initiatieven in de buurt en
spreekt mensen die u anders niet had ontmoet.

COLOFON

Oud en jong, iedereen is welkom. De krant komt zeven keer
per jaar uit en dit kost u slechts een paar uurtjes per week.
Perfect schrijven is niet noodzakelijk, want we hebben een
eindredacteur die er voor zorgt dat alle artikelen zonder
spelfouten in de krant komen. Als u nog niet zeker weet of de
wijkkrant iets voor u is, kunt u een editie meedraaien, zodat u
kunt zien wat het redactiewerk inhoudt.

De wijkkrant wordt gemaakt voor en door bewoners.
Artikelen en foto’s mogen na contact met de redactie worden
overgenomen met bronverm elding.
De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen in
te korten of niet te plaatsen.
Redactie: Ingrid Koorn.
Aan dit nummer werkten mee: Marjolein Jonk, Miranda Koning
en Hennie Pen-Dijkema.
Eindredactie: Fred Berga, Journalistiek & Meer.
E-mail redactie: redactiewijkkrantoverwhere@gmail.com.
Ontwerp en drukwerk: Business Post & Printing, Werkom,
Purmerend.
Bezorging: Rodi Media.

Nieuwsgierig? Stuur dan een e-mail naar
wijkkrantpurmerendoverwhere@gmail.com om u aan te melden. U
kunt ons ook mailen als u eerst meer wilt weten. Hopelijk tot snel! l

De volgende wijkkrant verschijnt op 28 maart 2019.
Kopij aanleveren kan tot 4 maart 2019 via
redactiewijkkrantoverwhere@gmail.com.

