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Plannen
De wijkkrant zou eigenlijk een weekblad moeten
zijn. De redactie zou de actualiteiten over onze
gemeente, en dan met name over onze wijk, dan op
de voet kunnen volgen. Het probleem is echter dat er
tussen het moment dat de teksten van de wijkkrant
aangeleverd moeten worden, en het tijdstip dat die bij
u in de bus valt, ruim drie weken zit.
Daar werden we in de eerste volle week van dit kalenderjaar
weer eens mee geconfronteerd toen we vanuit de gemeente
informatie kregen over de diverse plannen die zij met onze
wijk heeft. We kunnen daar dus wel enkele artikelen aan
wijden, maar op het moment dat u die leest, zijn ze wellicht
alweer verouderd.
Toch kunnen we er niet helemaal omheen, want de plannen
zijn nogal ingrijpend – erop hopend dat de inhoud intussen
niet door nieuwe, afwijkende besluitvorming is achterhaald.

Stationsgebied en Waterlandlaan
Het College van Burgemeester en Wethouders heeft een visie
op het Stationsgebied en de Waterlaan aan de gemeenteraad
voorgelegd. Het is de bedoeling dat het gebied een
hoogstedelijk woon- en werkgebied wordt met duizend
nieuwe woningen, vooral appartementen.
De visie is aan de Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer
van de gemeenteraad aangeboden, met daarbij ook het verzoek
budget beschikbaar te stellen voor het plan van aanpak.
Hoe de commissie heeft gereageerd, is ons op het moment
van schrijven (half januari) helaas nog niet bekend (daar
kan de drukker van de wijkkrant niet op wachten); ook het
standpunt van de raad kennen we dus nog niet.
We zijn natuurlijk heel benieuwd hoe het gebied er over een
aantal jaren uitziet. Dat er woningbouw aan de Waterlandlaan
tegenover de bibliotheek komt, heeft wijkwethouder Harry
Rotgans ons al eerder verteld. Maar komen daar alle
duizend woningen? En hoe hoog wordt het dan? Of komen
er ook woningen elders? Achter de bibliotheek? Op het
Beatrixplein? En wordt het station in de toekomst verplaatst?
We blijven het uiteraard voor u volgen. Dat kunt u trouwens
ook, via de gemeente-pagina’s in het donderdagse Weekblad.
En als u uw mening erover wilt ventileren, kunt u natuurlijk bij
ons terecht!

een nieuwe voorziening te
realiseren, bestemd voor
mensen met verschillende
complexe problemen. Dit
pand gaat De Woonplek
heten. Het wordt een
nieuw thuis voor mensen
met diverse complexe
problemen. Hierbij kan een
verslaving, psychiatrie,
een gedragsstoornis of
crimineel gedrag een rol
spelen. Voor deze mensen
is een voorziening nodig,
waarin 24 uur begeleiding aanwezig is. Het aantal woningen,
naar verwachting maximaal twintig, en de manier waarop de
woningen op deze locatie worden gerealiseerd, wordt nog
nader uitgewerkt.
In januari zijn er enkele informatieavonden voor
buurtbewoners en andere belangstellenden geweest, en als
alles volgens planning is verlopen, heeft de gemeenteraad er
gisteren (5 februari) een besluit over genomen.
l

Waar haal ik de wijkkrant?
We gaan ervan uit dat alle bewoners de
wijkkrant gewoon in de bus hebben gekregen,
zoals afgesproken met verspreider Rodi.
Mocht u toch geen wijkkrant hebben ontvangen,
dan kunt u in de bibliotheek, het Dijklander Ziekenhuis en de Plus in Winkelcentrum Zwanebloem een
exemplaar ophalen.
In de bieb en de ziekenhuizen liggen ook
exemplaren van de andere wijkkranten. U kunt die
dus allemaal lezen.
Als u de wijkkrant van het centrum bij de bieb wilt
ophalen, moet u er snel bij zijn, want die ligt er
meestal na een paar dagen al niet meer.

De Woonplek

Maar hoe kunt u weten dat u de wijkkrant niet hebt
ontvangen als u niet weet wanneer dat had moeten
gebeuren? Daarom geven we hieronder de data waarop
de volgende wijkkranten moeten worden bezorgd:

Het College van B&W is verder van plan aan het Oudelands
dijkje, direct ten noorden van de Waterlandlaan tussen het
fietspad naar de Purmerweg en de ringvaart (zie de foto),

26 maart, 7 mei, 25 juni, 10 september 29 oktober,
16 december
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COLUMN
Gors-verhalen van een herdershond
Ze heeft weer wat, m’n
baasje... een idee! Ze wil in
ieder wijkkrantje in het kort
(kort? Gaat dat lukken?)
een overzichtje geven van
het groen in de Gors.
‘Gors-Groen’ wil ze het
noemen. En nu - als start wil ze bij het Woonkollektief
langs gaan. Nou ja, wat moet
dat moet!
Twee bewoners van het
Woonkollektief ontvangen
ons allerhartelijkst en vallen
met de deur in huis over hoe
de tuin langs de Rietsingel
gestart is. “Tot zo’n vijf jaar
geleden was dit gemeentegrond vol bramenstruiken. Een van
onze bewoonsters heeft toentertijd samen met twee vriendinnen
de gemeente benaderd om te vragen of ze dat stuk grond niet
konden adopteren en mooi maken. Veel gepraat en gedoe
(politiek, hé), maar uiteindelijk wilde de gemeente niet met
privé-personen, maar wél met het Woonkollektief-bestuur een
overeenkomst aangaan.” De gemeente startte met rooien op
het stuk grond, daarna omploegen en gebruiksklaar maken,
en de drie dames gingen enthousiast aan de slag. Na een
aantal jaren verhuisde de initiatiefneemster en moest het
bestuur nieuwe tuinders vinden. En dan kom je dus allerlei
soorten tuinders tegen: organische (“Laat de natuur zijn gang
gaan!”), anti-onkruid (“Goed bijhouden is belangrijk.”) en
anti-bestrijdingsmiddel (“Hier courgettes, want daar komen
lieveheersbeestjes op af en die eten de bladluizen van de
rozen op.”), en dat zorgt voor een grote variatie. Iedere
geïnteresseerde Woonkollektief-bewoner kon een eigen stukje
grond krijgen, waarop ieder
zelf zijn gang kan gaan en dat
is ook goed aan alle stukjes
grond te zien. Een paar stukjes
(het is december) zijn helemaal
omgespit, andere zijn leeg,
maar vol onkruid, op één
braakliggend stukje staat nog
een rozemarijnstruik en wat
tijm, en in de organische hoek
staat ‘van alles (dikke takken,
oude stoel)’.
“Iedereen is verantwoordelijk
voor het eigen stukje grond”,
vertelt de mevrouw, “maar
soms steekt het wel eens
als het onkruid alleen maar
uit het eigen stukje grond is
weggehaald en niet óók langs

de kant waar de bramen staan.
Dat hoort er toch ook bij?”
Op dit moment is het nog een
kale bedoening, maar daar
komt over een paar weken
verandering in, want dan beginnen de zaaiwerkzaamheden
weer. Zaaien is een boel werk,
maar óók de werkzaamheden
eromheen kosten veel tijd (slakken rapen, paadjes maken of
voor besproeien in droge, hete
periodes zestig meter tuinslang
uitrollen naar de sloot
en daarna tachtig meter elektradraad aan de pomp koppelen) en dat allemaal voor
een goeie oogst.
“Maar iedereen doet het
met plezier en”, vervolgt de mevrouw “het geeft ons ook meer
contact met de buurtbewoners. Je ziet ouders hun kinderen
uitleggen waar aardbeien of snijbietjes vandaan komen. Mensen
vragen advies of maken een praatje. Dat is erg leuk! En dan het
oogsten, want dáár doe je het voor! Sommigen maken relish van
de oogst, of leggen augurken in, of maken bramenjam. Nou”,
onderbreekt de mevrouw zichzelf “dit jaar was dat eigenlijk een
ramp, want de meeste bramen waren er door buitenstaanders
afgeplukt. Je zag gewoon een hele familie met emmertjes bramen
staan plukken... ónze bramen!” Ook pompoenen bleken uit de
tuin gehaald te zijn. “Nee, da’s niet leuk. Al dat werk voor niks. En
het is ónze tuin – geen openbare!”
Haar oog valt op de bijenkast. “Deze zomer gaan we meer
bloemen kweken. Dat is goed voor de bijen, want we hebben hier
een imker. Leuk hé? En we gaan ons ook toeleggen op meerjarige
groenteplanten, zoals aardperen, rabarber, kardoen, et cetera.”
Op de vraag of veel kinderen meehelpen tuinieren, volgt een
bedenkelijke blik. Nee, dat
gebeurt het meest als de
ouders dat willen, want – wat
blijkt - de binnentuin van het
Woonkollektief is een speelparadijsje voor de kinderen! Heel
veel leuke speelhoekjes met
allerlei spannende creaties zijn
verstopt tussen bomen, struiken en grasveldjes. Ja, dan zou
ik het óók wel weten.
Mijn baasje klapt tevreden het
schrijfblok dicht en ik... ik ben
benieuwd of ze dit nu ‘kort’ in
het wijkkrantje kan vertellen.
Tot een volgende keer en een
high-five
van Banjer. l

Pagina

DE BIEB OP DRIE
Hieronder volgt weer wat
van de website overgenomen informatie over
activiteiten van de bibliotheek, gevestigd aan de
Waterlandlaan 40. Wie
meer wil weten, verwijzen
we naar die site: www.
bibliotheekwaterland.nl.
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coöperatief spel, of juist tegen elkaar,
maar in ieder geval met echt contact en
zonder apps en sociale media.
Je kunt naar de tweede verdieping van
de bibliotheek gaan om gezellig een
vernieuwend spel te komen uitproberen,
iets anders dan de welbekende standaard
bordspellen. Natuurlijk hebben we ook een leuke selectie met
bijzondere spellen die je misschien nog nooit eerder hebt gezien.
Gastheer van de spelletjesmiddag is Mark Hoeppe van Spellenvereniging Purmerend.
l

Lezing in het Waterlands Archief
In het Waterlands Archief houdt historicus
Jaap Haag op dinsdag 25 februari een lezing
over Waterlandse zeelieden in oorlogstijd.

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 20.00 uur.
Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.
Zondag van 12.00 tot 16.00 uur.

Voorlezen
Iedere woensdagmiddag van 15.30 tot 16.00 uur.

Prentenboek en yoga
De zondagen 16 februari en 15 maart van 14.30 tot 15.30.
Kosten: gratis.
Een yogalesje rond een prentenboek voor kinderen van twee tot
vier jaar. Onder leiding van yogadocent Jacqueline Huiberts bewegen kleuters een betoverend verhaal. Het is een heel bijzondere
yogales rond prentenboeken. Eerst wordt het boek voorgelezen
en daarna beleven de kinderen het boek nogmaals op een heel
andere wijze. De les bevat yogahoudingen, beweegspelletjes en
ontspanningsmomenten voor de kinderen én de volwassenen.

Thea Taal
Zondag 1 maart van 13.30 tot 15.00 uur.
Kosten: gratis.
Thea Taal komt – voor het laatst - op bezoek voor een
gezellige themamiddag voor kids van vier tot en met acht
jaar. Die mogen verkleed komen.
Kijk op facebook voor het laatste bericht hierover.

Computerspreekuur
Elke vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur.
Kosten: gratis.
Op dit spreekuur kun je terecht voor al je vragen over
computer, tablet of telefoon. De medewerkers van het Gilde
zitten klaar om je te helpen.

Spellenmiddag
De zondagen 9 februari en 8 maart van 12.00 tot 15.30 uur.
Kosten: gratis.
Iedereen vanaf veertien jaar mag meedoen met leuke en
uitdagende, bekende en onbekende spelletjes die je gewoon
lekker rond de tafel kan spelen.
De bibliotheek en de Spellenvereniging Purmerend zien het als
uitdaging om mensen weer rond de tafel te krijgen. Gezellig
samen een bordspel spelen, met elkaar in de vorm van een

Zeelieden - ook Waterlandse - in oorlogstijd: ook
zij waren onze bevrijders, want zonder aanvoer van
overzee was D-Day onmogelijk geweest, terwijl al die transporten
beschermd moesten worden door oorlogsschepen. De toen
grote Nederlandse koopvaardijvloot had een belangrijk aandeel
in de geallieerde logistiek. Ook zeelieden uit Waterland voeren en
vochten voor de vrijheid en meer dan twintig van hen brachten het
offer van hun leven. In zijn lezing zal Jaap Haag stil staan bij wat
zij in de oorlogsjaren hebben meegemaakt.
Tijd: Dinsdag 25 februari van 20.00 tot 21.30 uur
(inloop vanaf 19.30 uur).
Plaats: Waterlands Archief, Wielingenstraat 75.
Kosten: gratis.

Website
Er staat veel interessante informatie op de website van het
Archief; te veel om hier op te noemen, maar eenvoudig te vinden.

Openingstijden
Dinsdag tot en met donderdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Vreemd (3)
Vorig jaar hebben we
twee keer een foto
gepubliceerd van een
verkeersbord met een
onlogische tekst eronder.
We hebben er weer één
gevonden; weliswaar net
over de grens van onze wijk,
maar we willen het u toch
niet onthouden.
Als je hier wilt fietsen
kun je dus beter geen
ontheffing hebben.

l

l
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Oudelandsdijkje

Het nieuwe jaar is alweer enige weken
oud, wat zeg ik, ruim een maand, als u dit
leest. Ik schrijf dit echter op 8 januari. Het
lijkt alsof tussen die data veel tijd zit, maar
voor de redactie is nu eenmaal tijd nodig.
Ik wens u toch nog via dit artikel in de wijkkrant
een mooi en vooral rustig en gezellig 2020 toe.
Een jaar waarin, naar ik hoop, initiatieven van
uw zijde leiden tot een mooi resultaat.
Een goed voorbeeld vind ik de vissteiger aan de
Veenmossingel en het gritpad dat aan twee kanten langs
het water loopt. Want wat was het probleem? Wijkbewoners
wilden graag dat het water bereikbaar is om een hengeltje uit
te gooien. En uit hun langs de Veenmossingel geparkeerde
auto kunnen stappen of spullen in en uit de kofferbak laden
zonder dat zij hoefden uit te kijken voor hondenpoep. Want
een aantal parkeerplaatsen ligt, zoals u wellicht weet, langs
de groenstrook die de weg van het water scheidt.
Deze twee wensen kwamen van enkele bewoners. Zij vertelden
dat deze wensen breder leefden. Dat zou mooi zijn want zoals
altijd honoreren wij initiatieven als daarvoor een breed draagvlak
bestaat en als zij binnen het budget passen. Zorgen voor
draagvlak is een klus die de initiatiefnemers op zich nemen.
In dit geval is dat op een prima manier gedaan. De gemeente
ontving ruim voldoende positieve reacties om aanleg van een
steiger en aanpak van de hondenpoep uit te voeren.
Inmiddels ligt de steiger er. En is in het gras aan weerszijden
van de singel een gritpad waardoor mensen hun hond op een
nette manier kunnen uitlaten. Hierdoor is de leefbaarheid in
de buurt enorm verbeterd. Iedereen blij, de visser(tje)s, de
hondenbezitters en de parkeerders van auto’s.

Langs de Ringvaart loopt er
een dijkje naar Ilpendam.
Zicht op water en riet,
waar vogels zich verschuilen.

Af en toe een roeiboot
van de roeivereniging,
schietend door de stroom,
commando’s van de stuurman.

Hier en daar een dijkhuis,
klimrozen tegen de gevel.
Soms ‘versche eieren’ te koop,
of potjes honing.

Ondanks de vele fietsers
heerst er rust op de dijk,
ben je er even weg
van drukte en chaos.

Ik wens u meer van dit soort succesvolle initiatieven!
Harry Rotgans

l

Ken je wijk
De foto in onze vorige wijkkrant
toonde de ingang van de begraafplaats aan de Purmerweg.
We ontvingen vijf goede oplossingen. Na loting gaat de cadeaubon van vijftien euro naar
Roy van Spall, Dotterbloem 57.
Van harte gefeliciteerd!

Waar is dit?

Hier de nieuwe opgave.
Stuur uw oplossing binnen
twee weken naar onze redactie: wijkkrantgors@gmail.com.
Vergeet niet uw naam en adres
te vermelden.
l

Hennie Pen-Dijkema

COLOFON
De wijkkrant wordt gemaakt door en voor bewoners.
Artikelen en foto’s mogen worden overgenomen met
bronvermelding.
E-mail redactie: wijkkrantgors@gmail.com.
De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen in
te korten of niet te plaatsen.
Redactie: Bouwe Meijn.
Column: Cecile Righart.
Bijdrage: Harry Rotgans.
Gedicht: Hennie Pen-Dijkema.
Foto’s: Ron ter Schegget.
De volgende wijkkrant verschijnt op 26 maart.

