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WIJKKRANT
PURMEREND - WHEERMOLEN
Voor en door bewoners

Vrijwilligers in het zonnetje
in Kinderparadijs
Clup Welzijn nodigde in
december alle vrijwilligers
uit voor een samenzijn,
uiteraard binnen de geldende coronaregels, in
het Kinderparadijs.
Met onder meer een haardvuur, warme chocolademelk,
smulpatat en een brede
glimlach bij de aanwezigen
was het ronduit gezellig. Voor
sommigen ligt het vrijwilligerswerk alweer lange tijd
stil. Des te fijner was het dat
er een gelegenheid werd
gecreëerd om elkaar na
lange tijd weer eens te zien
en te spreken. Ondanks alle
pandemie-maatregelen was
het een zeer wenselijke en geslaagde bijeenkomst. Alle Clupvrijwilligers kregen als dank voor hun belangeloze toewijding
een smakelijk kerstpakket mee, gevuld met oer-Hollandse
streekproducten.

FEBRUARI 2022
13e jaargang

1

Nieuwe gemeente
Purmerend van start
Sinds 1 januari is de fusie van de gemeenten
Beemster en Purmerend een feit. De nieuwe gemeente
Purmerend heeft ruim 90.000 inwoners en een
oppervlakte van 97 vierkante kilometer.
“Ik ben blij dat de nieuwe gemeente Purmerend nu een feit
is, met ruimte voor Beemsterlingen en Purmerenders. Ik
heb er vertrouwen in dat we in verbinding blijven met elkaar
in onze nieuwe gemeente. Bovendien kijk ik vol trots terug
op het vele werk dat is verzet en het soepele fusietraject
dat we in goede harmonie hebben doorlopen. Dit is niet
vanzelfsprekend”, aldus burgemeester Don Bijl.

Wijken en buurten
Beemster is sinds begin dit jaar als achtste toegevoegd
aan de zeven wijken van Purmerend. De wijk Beemster is
opgesplitst in vier buurten: Middenbeemster, Noordbeemster,
Westbeemster en Zuidoostbeemster. Belangrijk is dat
Beemster behouden blijft als wijknaam, waarmee ook de
identiteit en de couleur locale behouden blijft. Aan de naam
van de droogmakerij De Beemster verandert niets.

Clup Welzijn is een organisatie voor welzijnswerk en maatschappelijke dienstverlening voor inwoners van Purmerend
en Beemster en helpt hen mee te doen in de samenleving. De
organisatie leunt hierbij op de inzet van veel vrijwilligers.
l

‘Je kunt vanavond ook
gewoon een boek lezen!’
De redactie is getipt over een
kleurrijke minibieb, die nog niet
eerder op deze plek is gemeld.
Voor de boekenwurmen
onder onze lezers: neem
vooral eens een kijkje in
deze mooie minibieb aan de
Vrouwenzandstraat 28.
Leen, laat achter, breng terug.
Veel leesplezier!
l

Logo
De gemeente vindt het belangrijk dat alle inwoners zich verbonden voelen met hun nieuwe gemeente. Op basis van Purmerend
en Beemster kenmerkende waarden, waarvoor navraag is gedaan
bij de inwoners, colleges en gemeenteraden, zijn drie logo’s ontworpen. Vervolgens konden inwoners en ondernemers stemmen
op hun favoriete exemplaar. Het groen-blauwe-koe-logo is uiteindelijk dat van de nieuwe gemeente Purmerend geworden. Het is
een beeldmerk dat het unieke karakter van de nieuwe gemeente
onderstreept. De nieuwe huisstijl is onder meer zichtbaar op de
website www.purmerend.nl, de borden en ‘welkom’-vlaggen, de
auto’s van het wagenpark, de bedrijfskleding van alle collega’s en
de plaatsnaamborden.
l
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Winnaars mooiste kerstverlichting
Het Makado winkelcentrum en WijWheermolen hebben
in december samen een prijsvraag uitgeroepen voor
de mooiste kerstverlichting van de wijk. Bewoners
konden hun mooiste versieringen, zowel binnen- als
buitenshuis, via foto insturen.
Op vrijdag 14 januari jongsleden werden de winnaars
ontvangen bij slijterij Arthur&Co voor
de prijsuitreiking.
Omdat het winkelcentrum dit jaar
vijftig jaar bestaat
werden er namens
de winkeliersvereniging maar liefst zes
prijzen uitgereikt
in de categorie ‘binnen’ en ‘buiten’. Gulle cadeaubonnen, te
besteden in het winkelcentrum, ter waarde van 50, 75 en 100
euro werden overhandigd aan de prijswinnaars. Roby Hazelof en Lida Hasert wonnen de hoofdprijs voor respectievelijk
mooiste versiering binnen en buiten.
Lida komt oorspronkelijk uit de Amsterdamse Jordaan, waar haar
opa dol was op kerst en lichtjes. Ze vertelt: “Toen mijn opa stierf
hebben wij hem al die jaren in ere gehouden en elk jaar volop
versierd in de Jordaan. Mijn man en ik verhuisden dertien jaar
geleden naar de Tjalkstraat, hier in de Wheermolen, en wij zijn
hier eigenlijk mee door gegaan. Mijn schoonouders versieren ook
altijd hun hele huis, dus mijn man Marco heeft dit ook altijd meegekregen. Wij vinden het geweldig leuk om dit elk jaar te doen!”
Ze heeft al wel een idee wat ze met haar gewonnen prijs gaat
doen. Lida: “Ik denk kinderkleding kopen voor ons zoontje Rhodin
en natuurlijk een lekker taartje en drankje halen in het Makado.”

Ook Roby gaat zichzelf trakteren in het Makado. “Echt
super gaaf” zegt de winnares van de mooiste versiering
binnenshuis. “Ik ben ontzettend creatief. Ik schmink onder
andere en doe aan sprookjes prinsessen bij kinderfeestjes
thuis. Ik vind de feestdagen, en met name kerst, een
supergezellige periode. Zeker wat betreft muziek, decoreren
en de kerstboom optuigen. Zo kan ik mijn creatieve kant
weer laten gaan en ervoor zorgen dat er veel cadeaus onder
de kerstboom liggen. Daar maak ik mijn familie dan weer
blij mee. Alles versieren maakt mij erg blij en ik vind sfeer
en gezelligheid in huis ontzettend belangrijk. Geniet van alle
kleine dingen in het leven.”
De tweede prijs ging naar Janneke Wippo en Bianca Wormer.
De derde prijs ging naar Jelte Lageveen en Anais Jonkhout
Nouel. Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd!
l

Wij Purmerenders zijn tevreden
Wij, bewoners van Wheermolen, zijn een tevreden
volkje, maar dat geldt over het algemeen ook voor de
meeste andere wijken. Dit blijkt uit de omnibusenquête
2021 ‘ruimtelijk domein en bedrijfsvoering’.
Sinds 1990 houdt de gemeente een dergelijke enquête.
Hierin worden verschillende onderwerpen aan de inwoners
voorgelegd. Door onderwerpen te bundelen is het een efficiënte
manier van onderzoek doen. Daarnaast kunnen door herhaling
van onderwerpen ontwikkelingen in beeld worden gebracht. De
uitkomsten worden gebruikt als inbreng voor het opstellen van
beleid en voor het signaleren van trends in de samenleving.
Sinds 2011 neemt de gemeente de enquête af via het
internetpanel. De panelleden zijn representatief verdeeld over
geslacht, leeftijd en wijk.

Veilig
Vorig jaar hebben zo’n 1900 inwoners van Purmerend de
enquête ingevuld. Ze gaven hun stad een 7,7 om in te wonen;
dat is gelijk aan de vorige enquête uit 2019. Ook voelen de
meeste inwoners zich zowel overdag als ’s avonds veilig in
hun buurt; de gegeven rapportcijfers zijn een 8,6 (overdag)
en 7,8 (’s avonds). De dienstverlening van de gemeente wordt
beoordeeld met een 7,2, waarbij het contact via een bezoek aan
het stadhuis het hoogst scoort (8,0).

Resultaten
Alle resultaten zijn terug te lezen in de volledige
omnibusenquête. Die heeft de wijkkrantredactie van de
gemeente ontvangen, maar is veel te omvangrijk (bijna
honderd pagina’s) om er zelfs maar een samenvatting van
op te nemen. Wel kunnen we uit de resultaten concluderen
dat Purmerenders tevreden zijn; ook wij, inwoners van
Wheermolen dus.
U kunt het hele verhaal lezen op www.purmerend.nl/
omnibusenquete2021. Doen!

l
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Spookwoningen spookt het er echt?

Laatste loodjes wijkvernieuwing Wheermolen-West

Herinrichting Meteorenweg en
Kometenstraat bijna klaar
De Wheermolen-West
is de afgelopen jaren
ingrijpend vernieuwd.
Tussen de spoorlijn, de
Mercuriusweg, de Orionweg, de Castorstraat en
de Kometenstraat zijn de
oude gebouwen gesloopt
en hiervoor zijn nieuwe
eengezinswoningen en
appartementencomplexen
in de plaats gekomen.
En dit alles in een parkachtige omgeving. Het laatste wat
nog moest gebeuren was het herinrichten van de Meteorenweg en de Kometenstraat. Deze straten waren als
laatsten aan de beurt, omdat deze tijdens de rest van het
project als bouwweg werden gebruikt.

U leest het wel vaker in de krant of op internet: ‘Gemeente
doet onderzoek naar spookwoningen’. Maar wat betekent dit
nu precies? Zijn er spoken gezien, of is het een spookhuis?
Nee hoor, het klinkt griezeliger dan het is. Spookwoningen
zijn panden 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 (Klant Contact Centrum)
of door een melding te doen via de MijnGemeente-app.
l

Deel uw verhaal!

Versmalde weg
In de Wheermolen-West gold al een maximumsnelheid van
30 km/uur, maar dit was niet aan de inrichting te zien. De
Meteorenweg was bijvoorbeeld een brede geasfalteerde
weg, wat uitnodigt tot (te) hard rijden. Daarom hebben we
deze straat versmald. De Meteorenweg en de Kometenstraat
hebben in het nieuwe ontwerp drempels bij de kruisingen en
zijn bestraat met betonstraatstenen.
Doordat de Meteorenweg smaller is, zijn de parkeerplaatsen
langer en breder. Hierdoor passen auto’s van deze tijd beter
in de parkeervakken. Ook de stoep aan de noordzijde is
breder, waardoor deze voor iedereen toegankelijk is.

Ruimte voor groen
Ook geven we meer ruimte aan groen. Onnodige bestrating
halen we weg en we planten bomen in groenvakken. De
soort boom en de grootte van het groenvak zijn op elkaar
afgestemd. Hierdoor kunnen de bomen vele jaren ongestoord
groeien en uitgroeien tot volwassen bomen. Dit draagt bij aan
klimaatadaptatie, want in de groenvakken kan het regenwater
weglopen. Ook kunnen bewoners én beestjes genieten van
de schaduw van de bomen tijdens hete zomers.
Begin 2022 zijn we gestart met het laatste werk aan de Meteorenweg. Eind januari starten we met de Kometenstraat. We
hopen eind februari klaar te zijn met de bestratingswerkzaamheden. Natuurlijk zijn we daarvoor wel afhankelijk van het weer. De
wijkvernieuwing is dan af. Het is dan aan de bewoners, de ondernemingen en de gemeente om de wijk goed te onderhouden.
Paula de Groot,
Omgevingsmanager.
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Bent u enthousiast, blij, of maakt u zich juist zorgen om
ontwikkelingen of gebeurtenissen in de Wheermolen? Wilt
u uw gedachten hierover eens op papier zetten en deze
delen? Neem dan vooral contact op met de redactie van
de wijkkrant. Ook als er speciale activiteiten voor en door
wijkbewoners worden georganiseerd, horen we dat graag.
We zijn immers altijd op zoek naar interessante verhalen over
de Wheermolen en haar inwoners. Dus wilt u iets kwijt? Wilt
u een activiteit aankondigen? Mail dan uw verhaal, op- of
aanmerkingen naar wheermolenwijkkrant@gmail.com
l

Bloemenlint op komst
Langzaamaan doet de lente haar intrede. Meteorologisch is
die nog ver weg, maar de eerste krokussen, sneeuwvlokjes en
andere mooie voorjaarsbloeisels pronken al in menige tuin en
plantsoen. Dit jaar groeit naar verwachting vanaf medio maart
in de Botterstraat een mooi lint van bloemen. De bollen hiervoor
zijn in november geplant door medewerkers van de gemeente
en Intermaris. Dat belooft een mooi uitzicht voor de bewoners
van appartementencomplex De Botterhoek. We houden de bloei
in de gaten en de foto’s zullen zeker volgen.
l
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brengen. Mocht een bemiddelingsgesprek met beide partijen
nodig zijn, dan gebeurt dit op neutraal terrein, maar alleen
als beide partijen dit willen. Dit gesprek kan natuurlijk zowel
positief als negatief uitvallen, zeker als een partij niet wil
meewerken aan een aangedragen eventuele oplossing door
de bemiddelaars, maar het zijn uiteindelijk de bewoners zelf
die tot een afronding moeten komen.
Voor meer informatie over buurtbemiddeling kunt u bellen met
06 19 58 88 61 of mailen naar buurtbemiddeling@clup.nl.
Kijk voor tips en advies op www.problemenmetjeburen.nl. l

Winkelcentrum Makado 50 jaar
De vaste bezoeker van het winkelcentrum Makado is het
ongetwijfeld al opgevallen: de versiering ter ere van het
vijftig jarig bestaan. Bij een jubileumjaar hoort natuurlijk
een feestelijk tintje en de aankleding daarvoor, in blauw
met goud, ziet er prachtig uit. Het afgelopen jaar was voor
de ondernemers weinig feestelijk, wat uiteraard alles te
maken had met de pandemie, lockdowns en verlies aan
inkomsten. De wijkkrantredactie zal de komende tijd met
diverse winkeliers in gesprek gaan en verslag doen van het
wel en wee van de lokale ondernemers. Wat drijft ze in hun
werk? Wat kenmerkt de gemiddelde klant? Is er nog een
leuke anekdote te vertellen over een klant, collega of het
winkelcentrum? En welke ideeën hebben zij over de toekomst
van het winkelcentrum?
Wordt vervolgd!
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Vriendschappelijk Huisbezoek
Humanitas tegen eenzaamheid
Heb je een paar uurtjes per
maand tijd om iemand die
last heeft van eenzaamheid te
bezoeken voor een gezellig
praatje? Vind je het leuk om bij mensen op bezoek te gaan
of met hen een activiteit te ondernemen? Of misschien ben je
zelf wat eenzaam en wil je er op uit en mensen ontmoeten?
Jannie van der Ploeg en Lotte Wouters zijn de coördinatoren
van Vriendschappelijk Huisbezoek Humanitas en ze zoeken
versterking voor hun team vrijwilligers. Ze staan voor je klaar
om vragen te beantwoorden en je te voorzien van informatie
als het je aanspreekt om dergelijke huisbezoeken af te
leggen. De dames zijn te bereiken via het e-mailadres
vhb.maatjes.purmerend@humanitas.nl.
l

Bron foto: Website Humanitas

COLOFON
Onenigheid met buren: schakel
Clup Buurtbemiddeling in
Wat moet je doen als je onenigheid hebt met de buren en
niet met elkaar in gesprek kunt, om wat voor reden dan
ook? Als u dit overkomt en u heeft het zelf al diverse keren
geprobeerd, maar er wordt op geen enkele wijze gereageerd
op elke goed bedoelde toenadering om tot een zinnig
gesprek over de storende factoren te komen, schroom dan
niet om buurtbemiddeling via Clup Welzijn in te schakelen.
Indien nodig maken de medewerkers van Clup met beide
partijen apart afspraken om de situatie goed in kaart te
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