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WIJKKRANT
PURMEREND - GORS
Voor en door bewoners

Gat in de tuin
We hebben dit jaar in bijna elke
wijkkrant aandacht geschonken aan de
regenwaterproblemen bij woningen in Klein
Where. Naar aanleiding van de bijdrage van
onze wijkwethouder aan de wijkkrant van
december over dit wijkje reageerde bewoonster
Sanne Hulskramer met de klacht dat de
opvangcapaciteit aan de achterkant van haar
huis niet voldoende was om het regenwater weg
te krijgen. Daardoor kwam het regenwater van meerdere daken
via de uitbouw van haar woning in de achtertuin terecht. Andere
bewoners hadden vergelijkbare problemen.
Op verzoek van de gemeente deed bouwbedrijf BAM onderzoek
en daaruit bleek dat de regenpijpen te smal zijn en dat er dus
moet worden ingegrepen om de regenwaterafvoer te verbeteren.
In onze vorige wijkkrant liet Sanne ons desgevraagd weten dat er
nog geen zicht op herstel was. Ze bleek flink teleurgesteld in BAM.
Die liet haar mailtjes, met bijgevoegde foto’s, onbeantwoord.

Waterlandkwartier
Al in de wijkkrant van maart 2020
besteedden we aandacht aan de plannen
van de gemeente met het stationsgebied
en de Waterlandlaan.
Het betrof de ‘Visie Stationsgebied en Waterlandlaan Purmerend’, negentig pagina’s lang, met een
heldere uiteenzetting over hoe dit gebied er in de
toekomst zou kunnen uitzien: een aanvulling op
het historische centrum, compleet met voorzieningen. We citeren net als anderhalf jaar geleden:
‘De ontwikkeling van het stationsgebied en de
Waterlandlaan raakt niet alleen het gebied, deze
ontwikkeling heeft effect op heel Purmerend. Het
gebied ligt al centraal in de stad en wordt nu ook
het bruisende hart, niet alleen door een divers
aanbod aan openbare, stedelijke, culturele en
commerciële voorzieningen, maar ook als belangrijke knoop in lokaal en regionaal (OV)verkeer.
Het gebied vormt een aanvulling op het historische centrum met
extra woningen en aantrekkelijke stedelijke voorzieningen.’
Inmiddels is bekend dat het gebied de naam ‘Waterlandkwartier’
krijgt. Alle partijen in de gemeenteraad hebben de plannen, die
nog wel nader moeten worden uitgewerkt, in principe omarmd.
Ook andere media hebben er onlangs aandacht aan besteed. Die
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We gingen opnieuw bij Sanne langs. “Heeft de BAM inmiddels
gereageerd?”, vroegen we belangstellend. Dat bleek inderdaad
het geval. De bouwer had laten weten aan het bedrijf dat met
de problematiek aan de slag zou moeten, opdracht te hebben
gegeven ‘morgen contact met haar op te nemen’. Dat was
helaas niet gebeurd. Sanne heeft dan ook maar, net als een
andere bewoner in het blok, juridische bijstand gezocht.
“Iedereen is het erover eens dat er iets moet gebeuren aan de
wateroverlast, maar het gebeurt niet”, vertelt ze ons in de tuin
van haar woning. Die tuin is inmiddels wat kleiner geworden,
doordat zich in één van de hoeken een vrij diep gat bevindt,
waar de grond is weggespoeld. “Ik houd het goed in de gaten,
want als het weer een paar dagen hard gaat regenen spoelt er
misschien nog meer grond vanuit de tuin naar de kruipruimte
onder het huis en wordt het gat nóg groter.”
Net als wijkwethouder Harry Rotgans in zijn rubriek op de
achterpagina hopen we dat de BAM de problemen zo snel
mogelijk oplost. Daar kunnen we dan wellicht in de volgende
wijkkrant iets over vermelden.
l

aandacht ging vooral ook uit naar de verplaatsing van het station
naar de plek boven het viaduct, ter hoogte van P3, en de voorgenomen hoogbouw. De term ‘skyline’ zagen we zelfs voorbijkomen.
Willen we hoogbouw in onze wijk?, vroegen we u anderhalf jaar
geleden. Laat het ons weten!, voegden we eraan toe. En dat doen
we nu opnieuw. Willen we net als in het centrum en straks in de
Overwhere (tot 19-hoog!) torenflats in de Gors?
l

Struisgras
Tussen ringvaart en Linnaeuslaan,
in een uiterst hoekje van de Gors,
liggen de grassen, geen grasstraten,
maar gewoon kortweg Struisgras.
In een lus loopt het Struisgras
door de buurt, aan de laan ga je
erin, verderop kom je er
aan dezelfde laan weer uit.
Grote huizen, alleenstaand.
Voortuinen met hortensia.
Rustig, geen doorgaand verkeer,
alleen bewoners en postbode.
In de achtertuinen misschien
gazonnen met daarin struisgras,
een pluimgras dat zoden vormt,
in graszaad zit, tegen maaien kan.
Hennie Pen-Dijkema
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COLUMN
Gors-verhalen van een herdershond
Snappen jullie hier wat van? Wéér niet in de Gors?
Dit keer was het wat anders - een boel gedoe – baasje
helemaal uit haar doen. En waarom? Ze kon haar lege
tonercartridge niet kwijt! Ze bleek geen afvalpasje voor de
vuilstort te hebben. Telefoontje naar de gemeente. “Ja mevrouw,
u kunt een nieuw pasje afhalen. Dat kost u vijftien euro.”
“Vijftien euro? Maar ik heb dat pasje nooit gehad!”
Had je haar toen moeten zien! “Dat kan toch niet? Waar
moet ik er dan mee heen? Dan maar in de vuilnisbak?” Nee,
dat is tegen haar principe. Dus daar gingen we van links
naar rechts door het stadje. En het resultaat? “Daar ga ik in
het wijkkrantje over schrijven! Dat moeten de Gors-mensen
weten – eigenlijk alle Purmerenders.”
En wát moeten alle Gors-mensen dan wel weten?
“Inkt- en tonercartridges kun je inleveren bij OFFICE
PLAZA in de Peperstraat 14!
Maar ook je oude, gebruikte telefoon, maakt niet uit welk
merk. Vóór in de winkel staat een grote container om je
cartridge of telefoon in te gooien, gewoon als service
voor iedereen.”
Denk nu niet dat de eigenaar van Office Plaza dit allemaal
verzamelt voor eigen gebruik. Nee, het dient een veel beter
doel, want van de opbrengst van dit alles worden opleidingen
voor blindengeleidehonden verzorgd.
Bij alle inzamelpunten in het hele land haalt Stichting Eeko
alles op, waarna het centraal wordt gedemonteerd. Alle
bruikbare grondstoffen worden opnieuw gebruikt en bij alle
schadelijke stoffen wordt ervoor gezorgd dat deze niet in het
milieu terechtkomen.
Twee vliegen in één klap! En het geld dat dit alles opbrengt,
wordt gedoneerd aan de non-profitorganisatie KNGF, het
Koninklijk Nederlandsch Geleidenhonden Fonds. Dat is echt
geen verkeerde keus, want als je de KNGF-website opent
en ziet wat er allemaal bij komt kijken, dan snap je dat een
bijdrage meer dan welkom is.
Opleiden tot
blindengeleidehond is een
zware klus, vergis je niet.
Vanaf zeven weken gaat
een geselecteerde pup naar
een pleeggezin om onder
andere te socialiseren. Na
ruim een jaar kan het kleintje
dan naar de opleiding
tot blindengeleidehond.
Deze duurt zes tot acht
maanden en wordt
gegeven door speciaal
opgeleide hondentrainers. Daarna is het belangrijk om de
juiste hond aan de juiste persoon te koppelen. Een van de
belangrijkste dingen (dat zou je misschien niet denken) is
dat het looptempo van een nieuw baasje en dat van de hond
goed overeen moeten komen. Maar het allerbelangrijkste is
natuurlijk dat het ‘klikt’.
Nou, als dit allemaal geen goede bestemming is, dan snap

ik het niet meer. De vervelende situatie van mijn baasje is
dus heel goed afgelopen. En nu hoopt ze natuurlijk dat alle
Gors-bewoners ook hun oude cartridge of telefoon gaan
inleveren. Dat vind ik een heel goede gedachte, want op
deze manier maak je het KNGF, alle hondjes in opleiding,
het nieuwe hondenbaasje en ook mij heel gelukkig, want
blindengeleidehonden zijn de aller-, allerbeste vriendjes. En
ik kan het weten. Dank je wel, Office Plaza!
Tot een volgende keer en een high-five

van Banjer

l

Het Gilde zoekt een voorzitter
Het Gilde Purmerend en Omstreken is een
stichting waarbij vrijwilligers verschillende
activiteiten organiseren voor inwoners van
Purmerend en omgeving.
Het Gilde organiseert veel; denk bijvoorbeeld aan de
stadswandelingen in Purmerend. Een enthousiaste gids
vertelt je alles over de ‘weetjes’ van de wandeling.
Wil je meer weten over het internet, je laptop of tablet? Dan
kun je met al je vragen terecht bij het Internetcafé. Je komt er
altijd wijzer vandaan!
Wil je de Nederlandse taal (beter) beheersen? De
taalcoaches van SamenSpraak gaan je helpen!
Dit is nog maar een deel van de activiteiten, want de stichting
doet nog veel meer! Kijk maar eens op de website
www.gildepurmerend.nl.

Voor het bestuur zoekt het Gilde per einde van dit jaar een
nieuwe voorzitter. Wil je meer weten over deze functie?
Dat kan via een gesprek. Mail daarvoor naar secretaris@
gildepurmerend.nl en je wordt teruggebeld.
Noot van de wijkkrantredactie: Deze oproep heeft enige
tijd geleden in een andere vorm in het Nieuwsblad gestaan.
Dat heeft er echter niet toe geleid dat zich een nieuwe
voorzitter heeft gemeld. Daarom nemen wij de oproep, op
verzoek van het Gilde, in deze wijkkrant op. Wellicht heeft
dat wél succes.
l

Parkenspecial

De Gors

Een opwaardering van de
groene parels van de stad
Investeren in onze parken is nodig om de stad leefbaar en groen te
houden. De komende jaren bouwen we veel woningen. Dit kan alleen
als je ook investeert in de leefbaarheid van de stad. De verschillende
parken in de stad zijn hierin van groot belang. Daarnaast hebben de
parken een belangrijke functie bij het veranderende klimaat. Een plek
waar water zijn weg kan vinden en bomen de ruimte hebben om uit te
groeien tot monumentale bomen. Dat helpt de stad om wateroverlast
en hitte tegen te gaan.

Wethouder Eveline Tijmstra: “Het is ongelofelijk belangrijk dat we van de parken
prachtige groene en kwalitatief goede
gebieden maken waar mensen kunnen
recreëren en genieten van het groen. Een
plek die uitnodigt tot ontmoeten en bewegen. Daarvoor gebruiken we het parkenplan. Dat is een document dat voor ieder
park aangeeft welke functies belangrijk
zijn. Om al die uitgangspunten te formuleren hebben we eerst heel veel informatie
verzameld. Technische informatie over de
bodem en over het groen dat er te vinden
is. We hebben ook inwoners gevraagd

Per park zal verschillen hoe het toekomstbeeld eruit komt te zien, omdat ieder park
anders is. Tijmstra: “Voor het Kooimanpark is als eerste een voorlopig ontwerp
gemaakt. Dit park heeft veel overlast van
water als het hard geregend heeft. In het
toekomstbeeld dat gemaakt is, wordt
dit probleem opgelost. Water krijgt meer
ruimte in het ontwerp. Daarnaast heeft de
input van de gesprekken met bewoners
ervoor gezorgd dat er meer speelvoorzieningen voor kinderen komen, de paden
worden verbeterd en er meer kleur wordt
toegevoegd.”

‘We willen ervoor zorgen
dat de balans tussen steen en
groen behouden blijft.’

Naast het Kooimanpark worden momenteel voor Park De Noord en het Leeghwaterpark toekomstbeelden opgesteld.
Zodra die beelden er zijn, worden die
parken als eerste aangepakt. Daarna
volgen de andere parken. “Zo werken
we er de komende jaren naartoe dat de
parken echt weer de parels van de stad
worden. Prachtige groene gebieden waar
het fijn verblijven is.”

wat ze van de parken vinden en aan partijen en organisaties die in het park zitten
of ze er veel gebruik van maken. Met die
kaders gaan we toekomstbeelden ontwerpen voor ieder park.”

Purmerend 2040,
thuis voor alle generaties
Bij de groei van Purmerend kreeg elke
wijk haar eigen wijkpark. Daardoor vind
je in de stad veel plekken waar je kunt
recreëren en ontspannen. Wie door
Purmerend ﬁetst, rijdt of wandelt, kan het
niet zijn ontgaan: de stad ontwikkelt zich
verder.
In 2040 moeten er ruim 10.000 woningen
zijn bijgebouwd, voegen we werkgelegenheid en voorzieningen toe en gaan we
anders om met mobiliteit. Het grootste
deel van deze opgaven vindt binnenstedelijk plaats. Verdichten in een bestaande
stad betekent dat de druk op de openbare
ruimte toeneemt. Daarom is het belangrijk
dat de balans tussen steen en groen behouden blijft.
Meer mensen gaan gebruikmaken van de
voorzieningen en de openbare ruimte. De
parken worden daarom steeds belangrijker. Niet alleen omdat het groen van de
parken voor frisse lucht en koelte voor de
stad zorgt, maar ook om een rondje te
kunnen hardlopen, de hond uitlaten, picknicken of je eerste zoen. Het is de plek
waar je kunt ontspannen, bewegen en elkaar ontmoeten.
De parken – en de verbindingen daartussen - willen we de komende tijd gaan
versterken. Het parkenplan laat zien wat
nodig is om onze parken op te waarderen,
zodat ze met de geplande ontwikkelingen
mee kunnen groeien.
Hiermee zorgen we dat Purmerend ook in
2040 een fijn thuis is
voor alle
generaties.
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Parken met belangrijke rol in veranderend klimaat
Het klimaat verandert. We krijgen
vaker te maken met extremen als
hittegolven, stortbuien en droogte.
Om ons te beschermen tegen de
gevolgen hiervan, moeten wij onze
stad aanpassen. Dat heet klimaat
adaptatie. Gelukkig hebben wij
prachtige parken: die kunnen ons
helpen om hittestress en water
overlast te beperken. Het Parken
plan beschrijft wat nodig is om
de parken in Purmerend op te
waarderen. Ook op het gebied van
klimaatadaptie.

Jongere generatie
denkt mee
Wat is de beste oplossing voor elk
park? Om hierop antwoord te vinden,
ging de gemeente in gesprek met
deskundigen en natuurlijk met de
bewoners. Zo gaf Wesley een gastles op het Jan van Egmond Lyceum.
Hierna presenteerden twee groepjes
4-vwo’ers een rapport. Wesley: “Zij
kwamen ook tot de conclusie dat
het park een waterprobleem heeft. In
natte perioden dreigen bomen zelfs
om te vallen door de slappe bodem.
Om hier iets aan te doen, dachten zij
aan extra ruimte voor water en aan
waterbestendige plantengroei.”

Wesley Sluis is beleidsadviseur klimaatadaptatie bij gemeente Purmerend. Hij
licht toe: “Hoe meer groen, hoe lager de
temperatuur op warme dagen. Schaduw
biedt namelijk verkoeling. Gevoelsmatig
kan dit wel tien graden schelen. Daarnaast
kunnen we parken in stedelijk gebied zodanig inrichten dat ze extreme neerslag
deels opvangen. Het riool redt dit namelijk
niet meer alleen.”

‘Het worden unieke
groengebieden met
cruciale klimaatfuncties’
De toekomst

Het voorlopig ontwerp voor het Kooimanpark is gereed en wordt dit jaar uitgewerkt
tot een definitief ontwerp. Wesley: “In dit
park blijft vaak water staan. Van dit ongemak willen wij een kracht maken. We
vergroten het wateroppervlak en er komen
overloopzones. Het ontwerp heeft dus een
flexibele waterinrichting, waarin extra water niet leidt tot overlast. De oevers en de
begroeiing worden hierop afgestemd. Dit
versterkt de biodiversiteit.”
De verschillende wijkparken hebben elk
een eigen karakter met eigen uitdagingen. Zo zijn andere parken juist gevoelig
voor droogte. Wesley: “Hier willen we de
infiltratie van regenwater in de bodem
verbeteren. Een goed grondwaterpeil

Tegels eruit, planten erin!
Klimaatadaptie is een gedeelde verantwoordelijkheid van gemeente,
inwoners en ondernemers. Alleen
klimaatbestendige parken creëren is
niet voldoende. ‘Tegels eruit, planten
erin’ helpt onze stad nog weerbaarder te maken. Iedereen met een eigen
tuin kan hieraan bijdragen. In het
stadscentrum startte de gemeente
onlangs een proef met geveltuinen.
Hierbij vervangt de gemeente een
aantal tegels langs de gevel door
aarde. Bewoners zetten hier planten in. Het resultaat: regenwater kan
makkelijker de bodem in, minder
hittestress, betere biodiversiteit en
meer bloemetjes, bijtjes, vlinders en
vogels in de stad.
is beter voor de natuur én beperkt het
inklinken van de veenbodem. Zo worden
alle parken unieke groengebieden met
cruciale klimaatfuncties.”

De geduldige kunst van bomenbeheer
Bomen lijken zo vanzelfsprekend in een park, maar niets is minder waar.
Over elke boom is nagedacht, van zijn functie en vorm (de juiste boom op de
juiste plek) tot zijn gezondheid en onderhoud. Dat noemen we bomenbeheer.
Rik Kempers is de boombeheerder van gemeente Purmerend en Beemster.
Hij is lid van het negenkoppige bomenteam. “Wij zorgen voor ecologische,
sterke en klimaatbestendige beplanting.”
Het bomenbeleid van de gemeente is nu
al gericht op 2040. Met de kennis van nu
spelen we in op de toekomst. Rik: “Dertig
jaar geleden was nog weinig bekend over
klimaatverandering. Mede hierdoor plantten we overal veel kleine bomen.
Tegenwoordig weten we dat het
niet gaat om het aantal bomen,
maar om de kwaliteit en de
grootte van de kroon; de bladeren. Grote bomen hebben veel
meer waarde. Elk blad houdt
fijnstof vast, produceert zuurstof en vangt regenwater op. Grote
kronen geven bovendien veel
schaduw. Verkoeling wordt steeds
belangrijker. Parken kunnen koele lucht
bufferen en naar de omgeving uitstralen.”

Blaadjes als zonnebrand

“We hebben al in kaart gebracht wat we
aan bijzondere bomen bezitten”, vervolgt
Rik. “Een prachtige fladderiep bijvoorbeeld. Is vrij zeldzaam hier. Flinke populieren. En schitterende eiken. Dat kunnen
eeuwenoude, statige eyecatchers worden.
Dat vergt wel goede keuzes, want door
de bodemsamenstelling gedijen sommige
bomen beter in het ene park dan het
andere. Daarnaast is gericht onderhoud
belangrijk. Bijvoorbeeld waar de ruimte
het toelaat boomkronen vrij uit laten
groeien. Van nature hebben bomen ook
geen snoei nodig. Sterker nog, bepaalde
soorten hebben lage takken nodig om
hun stam te beschermen tegen de zon.
Blaadjes als zonnebrand!”

Natuurlijke hulptroepen

Een ander thema van het bomenbeheer
is variatie. Dat maakt parken en straten

‘Een duurzaam bomenbestand
vraagt om slimme keuzes en
gericht onderhoud’
niet alleen leuker om te zien, maar is ook
waardevoller voor de ecologie én maakt
bomen beter bestand tegen ziektes. Rik:
“Als je veel van dezelfde bomen bij elkaar
zet, kan één virus, schimmel of beestje
enorme schade aanrichten. Daarnaast
zien we ook problemen als de eikenprocessierups. Daarom laten we ook wilde
bloemen en kruiden groeien. Die trekken
insecten en vogels aan: natuurlijke vijanden van de rups. Hulptroepen! Via een
aaneengesloten groenlint kunnen ook de
kleinste beestjes overal komen. Al met al
streven we dus naar een duurzame balans
tussen natuur, klimaatadaptatie en recreatie.
Voor huidige én toekomstige Purmerenders!”

Gorsebos: multifunctioneel park voor iedereen
Het Gorsebos wordt goed gewaardeerd
als park. In het park zijn verschillende
speel, sport- en recreatiemogelijkheden.
Een skatebaan, voetbalveld en een groot
veld dat ook voor sportactiviteiten gebruikt
kan worden. Verder is er een uitrenveld
voor honden. Voor mensen die willen
vissen is er een paadje langs het water.
Het park is door de vele kleine paadjes
vooral ingericht op wandelen. Maar ook
fietsers komen er graag. De fietspaden
zijn goed en door de ligging in de stad is
het een doorgangspark naar andere parken
en wijken eromheen.

Participatie

Op verschillende manieren heeft de
gemeente naar de mening en wensen
van gebruikers van het park gevraagd.
Mensen komen graag en vaak in het park.
Er zijn wel wat weinig sportmogelijkheden,
vinden sommige bezoekers.
Bezoekers van het park
willen ook graag meer
variatie in het groen
zien. De voetbalkooi
wordt goed gebruikt
door jonge voetballers. Als het regent
dan is het park snel
drassig. Er worden
in het park plekken gemist om rustig te kunnen
zitten.

Waar sporten, ontspannen en ontmoeten
samenkomen
Stadsbewoners komen steeds vaker naar parken om te sporten en
om elkaar te ontmoeten. Gemeente Purmerend wil zijn ‘groene parels’
hier zo aantrekkelijk mogelijk voor maken. Oskar van Dijk, beleids
medewerker Sport, vertelt hoe en waarom. “Beweging en sociale
contacten moeten voor iedereen eenvoudig bereikbaar zijn. Dat
helpt ons fit te houden, zowel lichamelijk als geestelijk!”
om deze op te waarderen. Oskar pleitte
ook voor betere onderlinge verbinding.
“Daarmee creëren we nieuwe mogelijkheden, bijvoorbeeld mooie fiets- en wandelroutes door meerdere parken. Het gaat
dus ook om de infrastructuur eromheen.”

Plannen

De gemeente wil graag duidelijke zones in het park: voor honden een
uitlaat- en losloopgebied, plekken
voor kinderen om veilig te spelen en
zones voor andere gebruikers die voor
rust of recreatie het park gebruiken. Er is
aandacht voor meer zitplekken in combinatie met natuurbeleving. Het park heeft
een goede balans van sport en spel waar
de omringende woonbuurt goed gebruik
van maakt. De skatebaan is een belangrijk onderdeel van het park. Die moeten
we dus ook behouden.

Mensen in beweging krijgen
Corona heeft het sporten in de buitenlucht een boost gegeven. Eerst startten
veel mensen met wandelen, hardlopen,
fietsen en skeeleren. Toen we weer in
groepjes naar buiten mochten, trokken
ook veel sportclubs de pleinen op en de
parken in. Het lijkt erop dat dit een blijvend verschijnsel is, voor zowel jong als
oud. Een goede ontwikkeling, vindt Oskar.
Sterker nog, hij wil dit graag stimuleren.
“Mensen hebben hier behoefte aan. Dit
zien wij ook terug in bewonersenquêtes.
En Purmerend heeft parken genoeg!”

Parken ook beter verbinden

De gemeente wil de wijkparken en het
stadspark multifunctioneel inrichten.
Daarbij horen ook faciliteiten en ruimte
voor sport en beweging. Drassige velden,
slechte paden en weinig schaduwplekken
kunnen echter spelbrekers zijn. Het Parkenplan beschrijft wat per park nodig is

Een van de organisaties die veel buitenactiviteiten aanbiedt, is Spurd. Zij willen
zo veel mogelijk mensen in beweging krijgen en aanzetten tot een gezonde levensstijl. Oskar: “Dat sluit helemaal aan op de
ambitie van de gemeente. Iedereen, van
jong tot oud, moet laagdrempelig en dicht
bij huis kunnen sporten. Kort, lang, intensief of relaxed. In de meeste parken zijn al
voorzieningen aanwezig, maar soms kan
het nog doelgerichter.”

Gevoel van gezamenlijkheid

“Bewegen heeft niet alleen voordelen
voor onze lichamelijke conditie, maar voor
ons algehele welzijn”, vervolgt Oskar. “Het
maakt het hoofd leeg. Én het bevordert
sociaal contact. Stadsgenoten uit verschillende doelgroepen ontmoeten elkaar
vanzelf. Vanuit een gevoel van gezamenlijkheid ontstaat sociale controle en veiligheid in de parken. Sporten, ontspannen
en ontmoeten komen hier samen. Dat
doet een mens op alle vlakken goed!”
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Meer ruimte voor ‘park’ in het Leeghwaterpark
Het Leeghwaterpark is het stadspark van Purmerend. Als een ‘groene
long’ verbindt het Leeghwaterpark een aantal wijken met elkaar. In het
park komen natuur, evenementen en recreatie samen. De voorzieningen
die er zijn, worden goed bezocht. Verder wordt het park voornamelijk
gebruikt om te wandelen of te ﬁetsen en als doorgangsroute.
Er is behoefte aan een multifunctioneel,
veilig, goed onderhouden park met horeca
en ruimte voor ecologie. Een goede mix
van levendigheid en ook rustige plekken
in het park. De mogelijkheid tot het houden van evenementen in het park is een
veelgehoorde wens.

Identiteit: groen en recreatie

COLOFON
Dit is een uitgave van de gemeente
Purmerend.
Aan de inhoud kunt u geen rechten
ontlenen.
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Er zijn veel verschillende groepen en
organisaties die gebruikmaken van het
park. Dat maakt dat er veel verschillende
belangen en wensen zijn en de ruimte is
beperkt. Daarom zijn er in het Parkenplan
richtlijnen voor het Leeghwaterpark opgesteld. Om te kunnen bepalen welke aanpassingen voor het gehele park het meest
geschikt zijn.
Wat nu groen is willen we ook groen houden. Zo zorgen we ervoor dat er ruimte
blijft om te genieten van de natuur. Een
plek waar het fijn is om te verblijven. Voor

mens en dier. De komende jaren zal er gewerkt worden aan het versterken van de
identiteit van het park: groen en recreatie.
De huidige voorzieningen worden niet uitgebreid op parkgrond. Verlichting plaatsen we alleen op hoofdroutes. Hierdoor is
er minder impact op de flora en fauna. In
het Leeghwaterpark is er specifieke aandacht voor beschermen van bestaande
grote bomen en het planten van bomen
die kunnen doorgroeien tot
monumentale bomen.
Een grotere diversiteit aan groen en
het
toevoegen
van meer kleur,
moeten het park
nog aantrekkelijker maken.

Evenementen

Het Leeghwaterpark
wordt regelmatig gebruikt als festivalterrein maar is hier nooit
voor aangelegd. Om evenementen en
festivals beter te faciliteren maakt de gemeente het park ‘festivalproof’. Dat doen
we door te investeren in het verbeteren
van de ondergrond en het aanleggen
van een aansluiting op de riolering voor
toiletwagens. We zien potentie in het
amfitheater, dat wordt nu dan ook echt
opgeknapt.

Parken in de toekomst
Het gebruik van parken verandert. Zo wordt een park steeds meer een
verblijfsgebied in plaats van een doorgangsgebied. Voor het Kooimanpark,
Park De Noord en Leeghwaterpark worden als eerste toekomstbeelden
opgesteld. Daarna volgen de andere parken. Zo werken we er de komende
jaren naar toe dat de parken echt weer de parels van de stad worden.
Prachtige groene gebieden waar het fijn verblijven is.

Zohra Azzouz, wijkmanager De Gors

‘Alsof je in een groot bos staat!’
Zohra Azzouz is nog maar kort wijkmanager van De Gors. Eén ding viel haar direct
op: het heerlijke park. “Het Gorsebos is

‘Hoor je die vogels?’
speels ingericht met kronkelige paden,
water en veel soorten bomen en planten.
Het allermooiste vind ik de stilte. Hier vergeet je dat je in een stad bent. Alsof je in

een echt bos staat. Een feestje om doorheen te fietsen!”
Rondom het Gorsebos liggen allerlei voorzieningen, zoals winkels en scholen. Wijkbewoners fietsen en wandelen hierdoor
veel door het park. Maar ze vertoeven er
ook graag, merkt Zohra. “Er is bijvoorbeeld
een skatebaan en een prachtige hondenuitlaatroute. Sommige paden verdienen wel
enig onderhoud. Dit staat al op de agenda.”

Zohra weet dat buurtbewoners dit ook
graag verbeterd zien. Afgelopen najaar
trokken medewerkers van de gemeente
en de wethouder de parken in om hun
wensen te peilen. “De mensen zijn erg
betrokken. Als ergens bijvoorbeeld vaak
plassen staan, melden ze dit. Dat is goed,
zowel voor de veiligheid als het genot.
Want genieten is het hier. Hoor je die
vogels?”
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DE BIEB OP DRIE

Weer twee minibiebjes

De Bibliotheek Waterland,
gevestigd aan de
Waterlandlaan 40, is weer
helemaal open. Daarom volgt
hieronder, net als vóór de
coronabeperkingen, weer wat
informatie over activiteiten van de bibliotheek. Er valt
nog veel meer te beleven. Daarvoor verwijzen we naar
www.bibliotheekwaterland.nl.

Minibiebjes, we kunnen
er geen genoeg van
krijgen. In onze vorige
wijkkrant vermeldden we
tien adressen in onze
wijk waar zich dergelijke
boekenkastjes bevinden.
Wat de beste is en
waarom, vroegen wij u,
met de belofte dat de het
best onderbouwde reactie in de volgende editie zou
worden opgenomen.

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.

Spreekuur Digitale Overheid
Elke woensdag van 12.00 tot 14.00 uur.
Wij moeten steeds meer dingen zelf regelen met de overheid
zoals het aanvragen van zorgtoeslag, een woning zoeken,
een rijbewijs verlengen of een afspraak maken bij de
gemeente. Je moet dan wel een DigiD hebben en met een
computer kunnen omgaan. Veel mensen vinden dit toch nog
lastig en daarom is er een Informatiepunt Digitale Overheid
(IDO) geopend in de Bibliotheek Purmerend.
De hulp is gratis, maar je moet wel even een afspraak
inplannen door een mail te sturen naar sr-vrijwilligers@clup.nl
of te bellen naar 0299 - 480630.
l

Cursussen in het archief
In de vorige wijkkrant kondigden we twee
cursussen in het Waterlands Archief aan.
Toen was nog niet bekend op welke data
die zouden worden gehouden. Dat is
inmiddels wel het geval.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bladmoshof 32
Brunelhof 4
Dijckscampenlaan 83
Hoefblad 40
Koningsvaren 103
Kraggeveenstraat 4
Lepelblad 42
Melkkruid 60
Muurvaren 14-16
Rietsingel 97-99
Trilveenstraat 43
Weteringstraat 136

Wat is de beste en waarom?
Uw antwoord moet vóór 1 oktober bij de redactie binnen zijn,
want anders kunnen we het niet meenemen in de volgende
wijkkrant.
l

Eenzamen bezoeken

Oud schrift lezen voor beginners

Vriendschappelijk huisbezoek:
iets voor u?

Tijd: acht bijeenkomsten op vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur,
om de week.
Start: 22 oktober.
Plaats: Waterlands Archief, Wielingenstraat 75.
Kosten: € 65,- inclusief lesmateriaal.

Genealogie voor beginners
Tijd: zes bijeenkomsten op vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur,
om de week.
Start: 29 oktober.
Plaats: Waterlands Archief, Wielingenstraat 75.
Kosten: € 65,- inclusief lesmateriaal.
Docenten: Waterlands Archief en NGV.
Info en aanmelden via aanmelden@waterlandsarchief.nl.

Wat gebeurde er echter kort na het verschijnen van de vorige
krant? Er meldden zich opnieuw twee bewoonsters met
een tot dan bij ons nog niet bekende minibibliotheek, op
Melkkruid (de rode) en Hoefblad (de staande). Die laten we
ook mededingen bij uw bepaling van de beste minibieb in de
Gors. Dit zijn ze alle twaalf:

l

Hebt u een paar uurtjes in
de maand tijd om iemand op
te zoeken die last heeft van
eenzaamheid?
Vindt u het leuk om op
bezoek te gaan of een
activiteit te ondernemen?
De groep Vriendschappelijk
Huisbezoek/Maatjes van
Bron foto: Humanitas Nederland
Humanitas in Purmerend is op zoek naar vrijwilligers.
Als u hier belangstelling voor heeft of informatie wilt kunt
u mailen naar vhb.maatjes.purmerend@humanitas.nl.
l
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Van de wijkwethouder

Wijkkrant ook digitaal

In deze mooie, zomerse maanden
lijkt het soms of alles stil ligt op
het stadhuis. Voor een deel is dat
ook zo, maar veel ambtenaren
werken wel gewoon door. Zo ook
de wijkmanager van de Gors. En
natuurlijk de wijkwethouder . En de
ondernemingen waarmee de gemeente
samenwerkt. Bijvoorbeeld de BAM.
In Klein Where is een en ander te doen geweest over de
afvoer van water. En was de BAM de bouwer. Lange tijd is
het stil geweest. Bewoners hebben zich in die tijd geroerd
en contact gehad met de
wijkmanager en andere
medewerkers van de
gemeente. Op het moment
dat ik dit schrijf, is duidelijk
dat de BAM actie onderneemt
en aan de inwoners van de
wijk die het betreft laat weten
hoe nu verder. Inmiddels
hebben de inwoners de
communicatie van BAM
ontvangen. BAM schrijft dat
zij met het probleem aan
de slag moet en dat een
medewerker contact met
de bewoners opneemt. Ik
vertrouw erop dat BAM zijn
verantwoordelijkheid neemt
en heb alle vertrouwen in een
goed vervolg.
En ja, dan die zomer. Ik moet zeggen, als ik alle berichten op
de journaals volg en de temperaturen in Italië, Griekenland en
Turkije zie, dan moet ik zeggen dat het mij helemaal niet spijt
dat ik op dit moment in Nederland ben. Want een graadje of
20 vind ik te verkiezen boven 45. Hoewel daarover ook de
meningen verschillen.
Erger dan de mogelijke klachten over ‘onze’ zomer zijn de
branden die nu woeden in deze drie landen. Vele hectaren
bos gaan verloren. Veel woningen en andere bezittingen
gaan verloren. Maar dat zijn spullen. Nog erger zijn natuurlijk
de slachtoffers die te betreuren zijn. Kortgeleden liet ook de
natuur in Nederland zich gelden. Overstromingen bij ons
en onze buurlanden. Met ook veel verlies aan goederen en
mensenlevens. Mijn gedachten en die van velen met mij gaan
uit naar de nabestaanden.
Laten wij hopen dat de branden op het moment dat u dit stuk
leest onder controle zijn; ik wens u toe dat uw vakantie is
verlopen zoals u dat in gedachten had.
Harry Rotgans,
wijkwethouder
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Wist u dat uw wijkkrant ook digitaal te lezen is? Op de
website www.wijkkrantenpurmerend.nl vindt u onder
uw eigen wijkkrantkop de wijkkranten van uw wijk.
Hier vindt u ook de voorgaande exemplaren van uw
wijkkrant. Dat is wel handig wanneer u iets in een oude
versie had gelezen maar deze niet heeft bewaard.
Wat u ook gelijk kunt zien is dat hier ook de wijkkranten
van de andere wijken in Purmerend staan. Misschien vindt
u het leuk om eens een kijkje te nemen in díe kranten. Dan
ontdekt u hopelijk dat er ook daar dingen gebeuren waar uw
interesse naar uit gaat.
l

Ken je wijk

Waar is dit?

De foto in onze
vorige wijkkrant
was genomen
op de Gorslaan,
vlakbij de ingang
van de varenbuurt.
De opgave was
kennelijk moeilijk,
want we ontvingen
slechts twee goede
oplossingen. Na loting
gaat de cadeaubon
van vijftien euro naar
Fred van Zegveld. Van
harte gefeliciteerd!
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
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