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December 2021 nog altijd niet het oude
Een maand met vele gezichten. Purmerend dat net na
de vervroegde gemeenteraadsverkiezingen een stuk
groter gaat worden. Welkom Beemsterlingen! Maar
ook een maand met vele beperkingen als gevolg van
de coronapandemie.

December 2021

December 2021

December 2021

Purmerend, met een centrum, dat veel lege winkelpanden
kent. Een Koemarkt die een aantal horecazaken rijk is die
slechts beperkt of helemaal niet open mogen.

Maar... ook aan dit alles komt een eind. Het is altijd zeker: na
regen komt zonneschijn. Er zal een eind komen aan het coronagedoe. Dan kunnen we weer zonder QR-code de bioscoop, het
theater of de horeca bezoeken. Dan kunnen we weer op een volle
tribune naar een voetbal- of andere sportwedstrijd kijken.

December 2021
Een centrum waar geen uitbundig en gezellig kerstmis en
Nieuwjaar mag worden gevierd. Een bijzondere maand. Maar
ook een centrum waar ondanks alles de straten zijn versierd
met vele duizenden lichtjes. Waar ondanks alle beperkingen
de winkels open zijn, zodat iedereen toch een kerstboom en
cadeautjes kan aanschaffen.

Een maand waarin iedereen het helemaal heeft gehad
met het coronagedoe. Alle beperkingen, het wel of niet
vaccineren, het wel of niet de QR-code laten zien, en niet te
vergeten de mondkapjes.

December 2021
Dit zal de maand zijn waarin de hoop op een gezonde
toekomst weer volop voorrang krijgt en de wens op een paar
heel fijne kerstdagen en een gezond en voorspoedig 2022
sterk aanwezig zal zijn.
l

Werkzaamheden Purmersteenweg verklaard
De kans dat het u ontgaan is, is niet groot:
de werkzaamheden aan het kruispunt van de
Purmersteenweg met de Burgemeester Kooimanweg.
In november was er regelmatig sprake van een aardig
verkeersinfarct, je kon een aardige tijd staan te wachten.
Verkeersregelaars deden
hun best al het verkeer in
goede banen te leiden, maar
het was vaak zó druk, dat
aansluiten en wachten de
enige mogelijkheid was.
Maar waarom stonden
we allemaal te wachten?
Navraag leert dat de
verkeersregelinstallatie werd
vervangen en op sommige
punten aangepast. Dit was
een op zichzelf staand project, dat niets te maken had met de
bouwwerkzaamheden bij het stadhuis of de Brantjesoever.
De bouw van de parkeergarage verloopt voorspoedig. Alle
damwanden zijn de grond ingedrukt en de aannemer is hard
aan het werk om alle (350) heipalen de grond in te boren.
De verwachting is dat er over enkele weken wordt begonnen

met het uitgraven van de
garagekelder.

Fietsenstalling
Voorheen stond de
fietsenstalling voor de
ambtenaren aan de voorkant
van het stadhuis. Daar was
nu geen plaats meer voor.
Aan de achterkant van de
parkeergarage, vlakbij de
personeelsingang, is nu een nieuwe fietsenstalling gemaakt.
Het is een duurzaam gebouw geworden.

Wolthuissingel
De bewoners van de Purmersteenweg hebben flinke
overlast van de bouw van de parkeergarage. De gemeente
heeft de bewoners als tegemoetkoming aangeboden de
Wolthuissingelsteeg te gaan herinrichten. De steeg is vanuit
de Wolthuissingel bereikbaar en wordt iets verbreed en
voorzien van een keerlus, zodat er aan het einde, aan de
stadhuiskant, kan worden gedraaid, om vervolgens via
de steeg weer naar de Wolthuissingel terug te rijden. De
voorbereidingen hiervoor zijn nu gaande. Het werk wordt
binnenkort aanbesteed en hopelijk kan in het eerste kwartaal
van 2022 worden begonnen met de uitvoering.
l
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Rotaryclub Purmerend plant
tulpen voor goede doel
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Mee praten over toekomst
binnenstad
Dat is een vraag die op
dit moment sterk leeft.
Purmerend groeit en
ontwikkelt. Er worden
duizenden nieuwe
woningen gebouwd de
komende jaren. Daarom
denken we ook na over
andere voorzieningen.
Over de stad die we nu
zijn en hoe we worden in
de nabije toekomst.

De Rotaryclub Purmerend heeft in de ochtend van
zaterdag 20 november tulpen geplant vlak voor de
Beemsterbrug, aan de zijkant van de weg.
Een flink aantal vrijwilligers heeft met de voeten en knieën
in de modder gestaan, en gezeten, om duizend bollen te
planten. Dit hebben ze gedaan voor ‘Help polio de wereld
uit’, een project waarbij vaccins worden gefinancierd en dat
al jaren een succes is.
Met de verkoop van een doos tulpenbollen worden 77
vaccins aangekocht om de kinderen in Pakistan tegen deze
ziekte te beschermen. Er is in Noord-Holland inmiddels al
een flink geldbedrag opgehaald. De totale opbrengst wordt
door twee foundations twee maal verdubbeld. Voor beide
initiatieven geldt: hulde!
l

Heeft u altijd al eens in de huid van een redacteur
willen kruipen? Als redacteur zoekt u naar nieuws dat
voor andere mensen leuk en interessant is.
Maar soms maakt u gewoon iets mee of ziet u iets dat u
graag wilt delen met anderen. Bijvoorbeeld een geslaagde
actie of kent of bent u iemand met een bijzondere hobby
waarover u meer wilt vertellen?

Bron foto: Wikipedia

De gemeente Purmerend is in samenwerking met
adviesbureau DTNP en de provincie Noord-Holland aan
de slag gegaan met deze vraag. Samen met inwoners,
eigenaren, ondernemers, toerisme, sport, cultuur, onderwijs,
maatschappelijke instellingen, bezoekers en iedereen die
er over mee wil praten kijken we hoe we de binnenstad van
Purmerend aantrekkelijk kunnen krijgen én houden.
Soms zijn de gesprekken één op één en soms juist in een
groep, bijvoorbeeld tijdens de binnenstadateliers. Tijdens
deze interactieve sessies heerste veel positieve energie
en enthousiasme om samen aan de slag te gaan met de
binnenstad. Er zijn veel goede ideeën gedeeld. Daarbij zijn
de verschillende enquêtes in totaal bijna vijftienhonderd
keer ingevuld, naast de inbreng van deelnemers van het
internetpanel Purmerend-Beemster. Ook jongeren worden
nog betrokken, onder andere via het jongerenpanel. Het is
goed om te zien dat het onderwerp zo leeft en dat iedereen
waardevolle input levert. Alleen samen kunnen we de
binnenstad aantrekkelijk krijgen én houden.
Op dit moment wordt de opgehaalde informatie
geanalyseerd. Dit leidt uiteindelijk tot een programma dat
ter vaststelling aan de gemeenteraad wordt aangeboden.
Voordat dit gebeurt, wordt er met alle betrokkenen een
concept gedeeld met de vraag of zij zich erin herkennen.
De planning is dat het programma Binnenstad in het derde
kwartaal 2022 wordt vastgesteld.
l

Als u het leuk vindt om over uw leuke, of natuurlijk minder
positieve ervaringen en belevenissen te schrijven, bent u bij
ons aan het goede adres. Stuur uw artikel (liefst met foto) naar
centrumredactie@gmail.com en wie weet ziet u het terug in de
wijkkrant. Heeft u geen computer of internet, geen probleem.
Lever dan uw stukje in schrift in en wij zorgen dat deze
geplaatst wordt. U kunt dit inleveren bij Redactie Wijkkrant
Centrum, Primulastraat 44, 1441 HC Purmerend. De slogan
van de wijkkrant is niet voor niets ‘Voor en door bewoners’. l
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Kennismaking met
het sociaal wijkteam
In de Plantsoenstraat
is het sociaal wijkteam
gevestigd. Dit is
misschien nog niet bij
veel mensen bekend, dus
de hoogste tijd om eens
binnen te wandelen voor
een gesprek.
Het sociaal wijkteam biedt op
een laagdrempelige manier
hulp aan iedereen die dat
nodig heeft. De deur staat
in principe van maandag tot
en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur open. Soms zijn de
sociaal werkers op huisbezoek, waardoor er dan even niemand
is, maar kom dan gerust op een later moment even terug.

Problemen
Maar waarvoor kunt u dan binnenlopen? Eigenlijk voor
van alles. Bent u eenzaam, heeft u financiële problemen,
opvoedproblemen, hulp nodig bij alledaagse regelzaken
of gaat u door een moeilijke periode door bijvoorbeeld een
scheiding? Dan kunnen de dames van het sociaal wijkteam
u helpen. U kunt uw hulpvraag bij het sociaal wijkteam
neerleggen. Er wordt dan gekeken wie de juiste persoon
is om u te helpen, want naast maatschappelijk werkers zijn
er ook mensen werkzaam met een juridische of financiële
achtergrond.

Laagdrempelig
Het sociaal wijkteam is zo laagdrempelig, omdat er geen
indicatie nodig is. Het kost dus geen geld om hulp te krijgen.
Sommige mensen zijn na één afspraak al geholpen en
kunnen dan zelfstandig verder. Anderen hebben langere tijd
hulpverlening nodig. Die kan ook door het sociaal wijkteam
worden geboden. Er zijn zelfs mensen die al een aantal jaar
hulp krijgen.

Netwerken
Het sociaal wijkteam werkt actief aan zijn netwerken. Ze
werken samen met huisartsen, woningbouw, gemeente
en steunpunten in wijken. Zo komen mensen in beeld die
mogelijk hulp nodig hebben of kan het netwerk worden
versterkt. De sociaal werkers gaan ook actief bij mensen
langs en bieden hulp aan.
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Maatjes
Vrijwilligers of maatjes zijn altijd welkom. De sociaal werkers
kijken dan welke mensen een goede match kunnen zijn.
Wilt u vrijwilliger of maatje worden, dan kunt u even bij de
Plantsoenstraat binnenlopen om u aan te melden.

Contact
U kunt veel informatie vinden op de website van het sociaal
wijkteam: swtpurmeren.nl. Op de site is ook te vinden wie er
allemaal werken in de Plantsoenstraat.
l

Spookwoningen spookt het er echt?
U leest het wel vaker
in de krant of op
internet ‘Gemeente
doet onderzoek naar
spookwoningen’. Maar
wat betekend dat nu
precies? Zijn er spoken
gezien, of is het een
spookhuis?
Nee hoor, het klinkt griezeliger dan het is. Spookwoningen zijn
woningen waarvan het vermoeden bestaat dat ze niet worden
bewoond zoals bedoeld. Het kan zijn dat er andere mensen
wonen dan wie er ingeschreven staat, of dat er wel iemand
ingeschreven staat, maar dat die iemand er helemaal niet woont.
De gemeente hanteert een actieve aanpak op
spookwoningen, mede door de grote woningnood die er in
onze stad is. Een speciaal getraind team doet onderzoek en
gaat bij de verdachte woningen langs.

Melding
Komt u in de straat iets verdachts tegen, heeft u wel erg
vaak nieuwe buren in het huis naast u, of ziet u juist wekenof maandenlang niemand? Maak dan een melding bij de
gemeente. Dit kan door te bellen (452 452) of te mailen
(info@purmerend.nl) met het KCC (KlantContactCentrum) of
door een melding te doen via de MijnGemeente-app.
l

Koffie-ochtend
Er waren enkele vrouwen die behoefte hadden aan een
koffie-ochtend. Die is nu georganiseerd op woensdagochtend
van 09.30 tot 12.00 uur. Iedereen is welkom voor een kopje
koffie en een praatje. De sociaal werkers zijn niet altijd
aanwezig bij de koffieochtend. Het doel is dat mensen
onderling contact zoeken en zelf groepjes oprichten en die
contacten onderhouden.
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Ken uw wijk
Waar is dit?
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Een warm welkom
De oplossing van de vorige
opgave luidt: het stenen
beeld bij de ingang van
wokrestaurant de Doele op de
Koemarkt. Het was blijkbaar
een moeilijke puzzel, want
we hebben maar vier goede
inzendingen ontvangen.
Na loting is Cindy
Rodermond-Snabilie als
winnaar uit de bus gekomen;
van harte gefeliciteerd.

Onze fotograaf heeft weer een nieuwe puzzelfoto gemaakt. Als u
weet waar dit in de wijk is, kunt u tot 30 december 2021 de oplossing insturen en maakt u kans op een VVV-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

Jeu de boules-baan
gerenoveerd

kijk om je heen, geniet
van de winterse taferelen
en ontdek allerlei kleuren
een stralend winterswit
vrolijkt de kinderen op, gejoel
en gejuich in kleurige jasjes
hang pindaslingers op
en bezie de capriolen van
mezen en roodborstjes
overdenk de mooie momenten
ze zijn er meer dan je denkt
treed de mensen tegemoet
met een warm welkom
tover je huis om in een
sfeervolle verlichting
en verras ze met iets lekkers
we wensen je heel fijne Kerstdagen
en wuif Oud en Nieuw vrolijk uit
Gerda Hooijberg.

Na een maandenlange sluiting is het Prinses Marijkegebouw
weer geopend. Daarbij heeft de jeu de boulesbaan een ware
metamorfose ondergaan. De baan is verhoogd en voorzien
van nieuw grit. Het geheel ziet er prachtig uit. De baan kan
weer vele jaren mee en wordt alweer veelvuldig gebruikt. We
hopen allemaal dat we nog lang van het prachtige gebouw
en baan kunnen genieten.
l

COLOFON

Maak van de feestdagen

een magische tijd
vul ze met liefde,
plezier en vooral
gezelligheid!
We wensen u mooie feestdagen en een goed nieuwjaar.
De redactie.
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