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Lapmiddel veiligheid Julianastraat
Sinds kort zijn er twee ‘niet harder dan 30 km per
uur rijden’-plakkaten aan het begin/eind van de
Julianastraat op het asfalt aangebracht. Dit is een
initiatief van de gemeente, nadat april dit jaar werd
aangekondigd dat de herinrichting van de straat van de
baan is. Het spreekt vanzelf dat dit lapmiddel (in twee
betekenissen) niet werkt.
Nu al meer dan twee
jaar geleden heeft de
gemeente aangekondigd
de Julianastraat opnieuw te
willen inrichten. Een van de
redenen was om de veiligheid
te verbeteren, omdat de
straat een racebaan is. Flauw
gezegd: strooi een paar kuub
zand aan de zijkanten en je
hebt het rechte eind naar de
finish zoals op het circuit van
Zandvoort.
De bewoners werden
betrokken bij deze herinrichting, tekeningen waren gemaakt
en iedereen was enthousiast. Na twee jaar is het plan echter
ergens in een archiefkast beland, om de simpele reden dat er
geen geld meer beschikbaar is. Dit is zeer teleurstellend en
daar kunnen we allemaal iets van vinden, maar in ieder geval
verandert er de komende jaren niets aan de Julianastraat.

Finishlijn
Wat dus blijft is de racebaan. De gemeente heeft besloten
om twee lappen in de Julianastraat op het asfalt te plakken
die aangeven dat je niet harder mag rijden dan 30 km per uur.
Lagen deze lappen toevallig nog ergens opgeslagen en konden
ze toevallig hiervoor worden gebruikt? Het is met recht een
lapmiddel, want er is namelijk nagenoeg niemand die zich aan
deze regel houdt. Er wordt nog steeds met hoge snelheid naar
de finishlijn gereden. Dat komt doordat de straat nog steeds
uitnodigt om het gaspedaal verder in te drukken. Je kunt toch
ook niet aan Max Verstappen vragen om langzamer te gaan
rijden waar de uitdaging volle bak gaan is?

Handhaven
De enige manier om nu de snelheid te beperken is dan
ook te handhaven wat je eist. Op Zandvoort heb je
baancommissarissen (marshals) die voor de veiligheid op
de baan moeten zorgen. Ze zullen tegen Max zeggen dat hij

langzamer moet rijden als de situatie daar om vraagt. Als hij
dat niet doet, kan hij gediskwalificeerd worden of krijgt hij
een andere straf. Dit is op dit moment niet het geval in de
Julianastraat. Het aanbrengen van een finishlijn met een mens
die zwaait met een zwart/wit geblokte vlag zou eerder in het
straatbeeld passen.
Ik denk dat niemand dit beeld op zijn netvlies wil houden, maar
de dagelijkse praktijk is helaas niet anders. Wellicht kunnen we
volgend jaar een samenwerking met Zandvoort aangaan?
l

Nieuwbouw in het Centrum
In de binnenstad lopen verschillende nieuw
bouwprojecten waarvan de plannen inmiddels
zijn goedgekeurd. We geven u hiervan graag
een overzicht.

Looiersplein
Op het voormalige terrein van de Ford-dealer wordt gestart
met de ontwikkeling van appartementencomplex De Looiers.
Buurtbewoners hadden bezwaar ingediend over de hoogte
van het pand en de parkeerproblemen die kunnen ontstaan.
De Raad van State heeft deze redenen ongegrond verklaard.
Dit betekent dat Van de Linden Groep samen met bouwbedrijf
De Nijs en Zonen kunnen beginnen met de voorbereiding
van de bouw. Over ongeveer twee jaar worden hier veertig
koopappartementen opgeleverd.

Voormalig postgebouw
De gemeente en Snippe Projecten hebben een over
eenstemming bereikt over nieuwbouw op de locatie van het
voormalig PostNL-gebouw. Architectenbureau Mulleners
en Mulleners heeft een complex ontworpen dat past bij de
historische bouw in het Centrum. Het complex zal bestaan
uit ongeveer 137 koopappartementen. Om aan de eis van
sociale woningbouw te kunnen voldoen, heeft de gemeente
een akkoord gesloten voor de bouw van circa 89 sociale
huurwoningen in de Kop van West. Wanneer de bouw op het
voormalige PostNL-terrein begint, is bij het vullen van deze
krant nog niet bekend.

De Vijfhoek
In het gebied De Vijfhoek (Kanaalstraat/Beemsterburgwal)
zijn goede stappen gezet om 54 appartementen te realiseren.
Zestien jaar geleden legde een grote brand vijf panden aan
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de Beemsterburgwal in de as. Daarna werden de restanten
gesloopt en sindsdien is niets teruggebouwd. Er is al langer
de wens om op deze plek nieuwe woningen neer te zetten,
zodat er weer een fraaie, aaneengesloten bebouwing is. De
gemeente werkt samen met Rietvink Architecten uit Oosthuizen
om dit gat op de wal weer op gepaste wijze op te vullen. Er
is een informatie-avond geweest voor de omwonenden, die
enthousiast reageerden op de plannen. Wanneer de bouw
begint, is bij het schrijven van deze krant nog onbekend.
l

Activiteiten in het Centrum
 Zondag 22 september – Braderie Koemarkt
Tijdens de koopzondag is er weer een grote braderie op de
Koemarkt. De markt staat van 11.00 tot 17.00 uur weer vol met
kramen met de leukste spullen.
Z
 ondag 22 september – Garrels herfstconcert
in de Nicolaaskerk
De Stichting Garrelsorgel organiseert weer het traditionele
Garrels Herfstconcert in de Nicolaaskerk aan de Kaasmarkt,
dit jaar met Bert van den Brink. Hij behoort tot de top van
de Nederlandse jazz-musici. Bert, die blind werd geboren, is
ook een voortreffelijk organist. In Purmerend laat hij daarvan
op het Garrels-orgel horen met klassiek werk van Bach en
met improvisaties. Die laatste kunnen bij hem Brink gaan van
pure jazz, fraaie beschouwingen over popsongs tot en met
een indrukwekkende barokimprovisatie over een psalm. De
entree bedraagt vijf euro. Het concert is voor de jeugd en ‘de
‘Vrienden van Garrels’ gratis. Het begint om 15.30 uur en is
rond 17.00 uur afgelopen.
 Donderdag 26 september – Matsmarkt op de Koemarkt
Tijdens de Matsmarkt staan op de Koemarkt zo’n 75 kramen
staan met antiek, kunst, curiosa, boeken, verzamelitems en
tweedehands spullen. De markt is van 09.00 uur tot 17.00 uur.
D
 onderdag 26 september – Taxatiedag op de Kaasmarkt
Het Purmerends Museum organiseert op de Kaasmarkt een
middag voor het taxeren van munten, penningen, postzegels en
ansichtkaarten. De middag is van 12.00 tot 16.00 uur. Taxaties
worden gedaan door Heritage Auctions Europe en zijn gratis.
U kunt uw voorwerpen ook inbrengen voor de veiling. Let
op! Er wordt gewerkt in vier blokken van één uur: 12.0013.00 / 13.00-14.00 / 14.00-15.00 / 15.00 -16.00 uur. U kunt
twee dagen voor aanvang telefonisch of aan de balie van het
museum een nummer voor een van de tijdblokken reserveren.
 Zondag 29 september – Smaakmakend
Dit jaar is Smaakmakend op de Koemarkt weer terug. Van
14.00 tot 19.00 uur is de markt dé culinaire plek van de stad.
De lokale restaurants doen een greep uit hun menukaart en
bieden een diversiteit aan hapjes, vis- en vleesgerechtjes en
tapas. En natuurlijk is er gezellige muziek.
 Vrijdag 4 oktober – Tribute To The Cats-band
Biercafé De Bonte Koe organiseert een uniek concert in
een grote tent op de Koemarkt: Tribute To The Cats, met de

2

gelijknamige Volendamse band. De tent is nog groter dan
vorig jaar en vanaf 19.00 uur open. Het optreden begint om
20.30 uur en duurt tot middernacht. Kaarten zijn verkrijgbaar
bij De Bonte Koe op de Koemarkt en in Volendam bij Cafetaria
Arnold, Saturnusstraat 28.
Z
 aterdag 5 en zondag 6 oktober – Oktoberfest
en Bokbierfestival
De Bonte Koe organiseert ook dit jaar weer het Oktoberfest en
het Bokbierfestival.
Op zaterdag is het de beurt aan het Oktoberfest. Een grote tent
is geheel in stijl ingericht. Natuurlijk is het de bedoeling dat de
gasten ook in stijl zijn, dus in lederhose of dirndl. Literpullen
bier, heerlijk eten en diverse optredens zorgen voor een avond
helemaal in Oktoberfeststijl. Het feest is alleen te bezoeken met
een toegangskaart. Deze zijn bij het schrijven van deze krant nog
te koop in het café. Het Oktoberfest is van 18.00 tot 23.00 uur.
Op zondag is er de jaarlijkse bokbierproeverij. Er zijn die dag
meer dan dertig mooie bokbieren van de tap te proeven, van veel
verschillende grote en kleine brouwerijen. Het Bokbierfestival
duurt van 14.00 tot 21.00 uur. De toegang is gratis.
W
 oensdag 16 tot en met zondag 20 oktober –
Najaarskermis
Op de Koemarkt staan dan zo’n zestien leuke kermisattracties.
Zwieren en zwaaien, spelletjes, kindervermaak, lekkere hapjes
en ook vermaak, kortom, alles wat je van een kermis verwacht.
Op het programma staan ook vuurwerk op vrijdagavond,
straattheater op zondagmiddag en maar liefst twee dagen
Golden Ticket Give Away.
Alle activiteiten zijn onder voorbehoud en kunnen dus
nog wijzigen.

l

Wandelen in het Centrum
Heeft u zin om een rondje door ons mooie Centrum te
lopen, waarbij de afstand niet te groot is en u gezellig
met andere mensen wandelt?
Dat kan. Iedere woensdag begint een wandeling van een half
uur vanaf huisartsenpraktijk Van der Putte, Emmakade 1b. De
start is om 11.30 uur. Aansluitend kunt u vrijblijvend een kopje
koffie of thee drinken in de koffieruimte van de Avondzon, Gouw
1. De kosten voor een kopje koffie of thee zijn € 0,50 per kopje.
Deelname aan de wandelgroep is gratis en u hoeft zich niet van
tevoren op te geven. Iedereen is welkom om mee te doen.
l
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Rode Hoedenclub zoekt leden
Eens per maand een gezellig uitstapje met de goed
geklede dames van de Rode Hoedenclub, wie wil dat
nu niet?! De Rode Hoedenclub zoekt nog een aantal
gezellige dames tussen de 50 en 75 jaar.
De Red Hat Society, oftewel
de Rode Hoedenclub, komt
oorspronkelijk uit de VS. Het
fenomeen is ondertussen ook
neergestreken in Nederland,
en ook in Purmerend. Het
belangrijkste onderdeel van
deze club: het dragen van
paarse kleding met rode
accessoires - en natuurlijk een
rode hoed.

Secondhandredhatters
De club uit Purmerend en omstreken noemen zich de
Secondhandredhatters. Het is een groep vrolijke dames
van 50 tot 75 jaar oud, die één keer in de maand een uitje
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organiseert voor haar leden. Dit kan variëren van picknicken
tot een bezoek aan museum de Hermitage in Amsterdam.
Tijdens de uitjes dossen alle vrouwen zich uit met een rode
hoed en paarse kleding, maken plezier en gedragen zich
lekker gek.

Geen regels
De enige regel die binnen de society geldt, is dat er geen
regels zijn. Het moet gewoon klikken en je moet plezier willen
maken. Het motto is dan ook: niet zeuren. Wel hebben de
dames de nodige zorg en aandacht voor elkaar, en uiteraard
kan er naast een hoop gekkigheid ook serieus worden
gedaan. In principe is de Red Hat Society voor alle vrouwen
toegankelijk.

Interesse?
U kunt meer informatie vinden op de website:
https://secondhandredhatters.jouwweb.nl/secondhand
redhatters. De club bestaat nu uit tien leden en heeft een
maximum aantal van vijftien. Het lidmaatschap bedraagt
€ 15,- per jaar en de uitjes dient u zelf te betalen. Als u
interesse heeft om lid te worden, kunt u een bericht sturen
naar secondhandredhatters@gmail.com.
l

Geef me de Vijf
Wie is toch die man in
het Centrum die de
bruggen bedient? Om
daar achter te komen
waren we op visite bij de
brugwachter. De gezellige
66-jarige Piet Buis
begroette ons hartelijk.
In ons centrum hebben we aantal bruggen en een sluis.
Welke brug(gen) bedient u?
“Ik bedien de Hoornse en de Beemsterburgwalbrug. Wat leuk
is, is dat ik vaak van de Beemsterburgwalbrug op mijn fiets
stap naar de Hoornse brug om deze open te doen als een boot
onder beide bruggen door moet. De booteigenaren denken
dan soms dat mijn tweelingbroer op de andere brug zit.”
Wanneer bent u begonnen als brugwachter in
Purmerend?
“Dit is nu mijn derde seizoen. Elk jaar loopt het seizoen van
half april tot en met oktober.”
Woont u zelf ook in Purmerend?
“Nee, ik ben geboren en getogen in Nibbixwoud en woon
daar nog steeds. Ik ben dus een echte West-Fries. Vroeger
was Spijkerman - van het hotel-restaurant - mijn buurjongen.
Grappig dat je elkaar dan nu in Purmerend weer tegenkomt.”
Wat vindt u het leukste aan dit vak?
“Het sociale contact is zeer aangenaam. Af en toe maak ik een
gezellig praatje met de mensen uit de omgeving. En er is altijd wel

wat te kijken, bijvoorbeeld optochten die over de brug komen in
de feestweken en grote groepen wielrenners in de zomer.”
Hoe lang denkt u nog als brugwachter werkzaam te zijn?
“Ik werk nog tot tot het eind van dit seizoen. In oktober ga ik
met pensioen. Vroeger had ik een bootje. Het lijkt me heerlijk
om weer af en toe te gaan varen.”
We wensen een Piet een mooi pensioen toe, en wie weet zien
we hem met zijn eigen bootje nog eens onder de bruggen
doorvaren die hij inmiddels zo goed kent.
l

Beperk overlast: voer geen vogels
Onze wijk kent veel wilde vogels.
Het is mooi om te zien dat er zo
veel leven in onze wijk is. Helaas
zorgen de vele vogels ook voor de
nodige overlast.
Met name de meeuwen laten goed van
zich horen. De meeuwenoverlast is met
name groot rondom de State-gebouwen
achter het gemeentehuis. Mensen voeren
de meeuwen, andere vogels en eenden veelal met brood. Waar
het bij één meeuw begint, worden het er al snel tientallen. En
meeuwen maken nu eenmaal veel herrie en poepen veel. Met
name voor de bewoners is dit niet fijn. Daarom doen we hier het
vriendelijke maar dringende verzoek geen brood meer te voeren
of te strooien. Hopelijk en waarschijnlijk zorgt dit voor minder
overlast door vogels in de wijk.
l
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Terugblik op de zomer
We geven u graag een
fototerugblik op de activiteiten die afgelopen zomer
hebben plaatsgevonden in
het Centrum.
Eind juni was het weer tijd
voor Reuring - en wat was
het toen warm! De bezoekers
genoten volop van muziek en
prachtig straattheater. Op de
Koemarkt was het foodfest
festival, in de wateren rondom
het Centrum de solarrace en
half augustus nog een jeu de
boules-toernooi.
Helaas was het weer bij dit
laatste niet echt zomers te
noemen, maar dat mocht de
pret niet drukken.
l

Straattheater
het plein komt tot leven
vrolijke stemmen duikelen
over de straten
lippen krullen
de lach vult de ruimte
theatrale acts verbazen
klanken spatten
klaterend op de stenen

klimmen langs de muren
het springt, het swingt
feestvierders dansen
bruisend van leven
wijde armen ontvangen
de stad viert theater
Gerda Hooijberg

Ken uw wijk
De oplossing van de vorige
opgave luidt: bloembak
in de doorgang achter
het Hertenkamp tussen
de Anjelierenstraat en
de Narcissenstraat in.
We hebben tien goede
inzendingen ontvangen.
Na loting zijn als winnaar uit
de bus gekomen; de broer en
zussen Yaro, Fenna en Josje,
van harte gefeliciteerd. Onze
fotograaf heeft weer een
nieuwe puzzelfoto gemaakt. Als u weet waar dit in de wijk
is, kunt u tot 27 september 2019 de oplossing insturen en
maakt u kans op een V
 VV-bon van vijftien euro. Opsturen kan
naar centrumredactie@gmail.com of naar Redactie Wijkkrant
Centrum, Primulastraat 44, 1441 HC Purmerend. Vergeet niet
uw naam en adres te vermelden. Veel succes!
l

Waar is dit?
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