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Onduidelijkheid over voetgangersgebied binnenstad
U zult zich misschien afvragen;
voetgangersgebied in het centrum? Er
wordt immers volop gefietst in de stad
en auto`s rijden toch af en aan om te
laden en lossen?

voetgangersgebied, echter met uitzondering van bepaalde
tijden. Met borden wordt aangegeven wanneer het is
toegestaan om te fietsen, te laden en te lossen.
Ook voor het Looiersplein en beide zijden van de Koemarkt
geldt dat dit een voetgangersgebied is, met uitzondering van
bepaalde tijden.

Toch is het de bedoeling dat het in de
binnenstad een voetgangerszone is. En
waar is de handhaving dan om dit te
controleren? Een van de redenen is dat
de regelgeving niet duidelijk is en niet
consequent wordt weergegeven.

Om het gemakkelijk te houden, komen de tijdstippen waarop
wel mag worden gefietst en wanneer laden en lossen is
toegestaan, niet met elkaar overeen.
Dit betekent dus dat op verschillende plekken in de
binnenstad en op verschillende tijden wel mag worden
gefietst. Doordat de gemeente klaarblijkelijk de binnenstad
in verschillende zones heeft verdeeld en ze deze tussen de
zones in niet kenbaar maakt, is het voor de handhavers bijna
niet te doen om hierop in te spelen.

De gemeente hanteert in de binnenstad drie
soorten borden om het voetgangersgebied
aan te duiden. Zo is het in de Hoogstraat, Padjedijk
en Plantsoenstraat nooit toegestaan om te fietsen. In
de Peperstraat, Koestraat en Kalversteeg is het ook

Feest in de nazomerfeestweek
In september was het weer tijd voor de
nazomerfeestweek. Die stond weer bol
van de activiteiten. Het weer deed goed
zijn best, het was heerlijk nazomeren.
Helaas ging door gebrek aan aanmeldingen
de koebotenrace op zondag 9 september niet
door. We geven hier een korte terugblik op een
aantal activiteiten die hebben plaatsgevonden.
De feestweek had voor elk wat wils. Voor de
sportieve Purmerenders waren er de rollatorloop, de marktstadwalk en de marktstadrun. Veel stadgenoten deden er aan mee of stonden langs de route aan te moedigen.Sinds
enkele jaren is de kaasmarkt weer terug in Purmerend. Helaas
wordt die niet meer op de Kaasmarkt
gehouden, maar op de Koemarkt. Het
was een mooie terugblik op hoe vroeger de kazen werden verhandeld.

Draverij
Traditiegetrouw was er weer de kortebaandraverij. Vorig jaar viel deze in het
water, maar dit jaar waren de weergoden ons goed gezind. Het was dan ook

Want zeg eens eerlijk: volgt u het nog?
Wij in elk geval niet meer.
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weer druk langs de baan; een
reünie onder de Purmerenders.
Voor wie had ingezet op een
paard, was het een spannende
middag. De finale ging tussen
Doc Holiday en Calistokingsdeep, en die laatste won. Paard
en ruiter waren goed voor een
prijzenpot van vierduizend
euro.
De volgende ochtend sliep de
een zijn kater uit en stond de
ander vroeg op om op de lappendag de beste koopjes binnen te halen. Het was een drukte van
belang op de lappendag.
TaptoeDe taptoe op de Koemarkt behoort ook tot de jarenlange
traditie. Dit jaar deden vier muziekkorpsen uit het hele land mee. Het was
weer een swingende avond.Zoals altijd
werd de feestweek afgesloten met het
bekende steenwerptoernooi. Dit jaar
waren de goede doelen Clup Welzijn en
Stichting Jarige Job. De stemming zat
er zoals altijd goed in.
Purmerend kan dan ook terugkijken op
een geslaagde nazomerfeestweek.
l
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Herinrichting julianastraat
Onlangs is er in
‘t Gemeentehuis een
tweede bijeenkomst
gehouden om de plannen
verder te ontvouwen mbt
de herinrichting van de
Julianastraat. Een korte
terugblik: De gemeente
heeft tijdens een eerdere
bijeenkomst een voorstel gedaan en de bewoners
konden daarop reageren door het invullen van hun open aanmerkingen op kaartjes.
Een bewonersinitiatief heeft nog gesprekken gevoerd met
de gemeente. Bewoners zijn dus zeer betrokken. Alle info,
mogelijke en onmogelijke, zijn door de gemeente verwerkt in
het 2e voorstel.
Vele bewoners, ook die van de korte Wilhelminalaan, omdat
dat gedeelte ook is meegenomen in dit plan, waren op
deze 2e bijeenkomst afgekomen. De redactie heeft over
t algemeen positieve geluiden gehoord en ja er zijn nogal
wat knelpunten. Een korte opsomming en t kan zijn dat de
redactie iets gemist heeft.
Veiligheid in de straat mbt verkeer staat voorop en daar is
iedereen het wel mee eens. De straat wordt smaller, er komt
een verkeersheuvel op t kruispunt met Wilhelminalaan en
de Wolthuissingel. Verkeersveiligheid betekent ook dat de
vuilniswagen maar in een richting mag rijden en aangezien
de bakken aan de rechterkant van de vrachtwagen moeten
worden ingeladen, zijn er een aantal verzamelpunten
voor de bakken gecreëerd aan de rechterkant van de
Julianastraat, aan de oneven kant. Het eenrichtingsverkeer
blijft gehandhaafd. Prima, echter komt t aantal plekken niet
overeen met het aantal bakken dat nu wordt aangeboden.
Er is een vermoeden dat bij het maken van het voorstel de
Vooruitstraat niet is meegenomen. Ook zij bieden hun bak
aan in de steeg aan de Julianastraat. Vele mensen willen
liever een ondergrondse container. Voordeel is dat het
ook weer een hoop bakken scheelt, gezien sommige een
stadstuin hebben waar 3 bakken in staan.
Parkeren blijft een issue. Er wordt nog door velen geroepen
om betaald parkeren. Ook de plekken voor de Wilhelminalaan
tegen het Oude Buurthuis Vooruit aan is een ongelukkige.
Tegenvoorstel is om dat op de hoek bij Casa24 te plaatsen.
Zij zullen daar ook het meest gebruik van maken en vaak
staan er al auto’s op de stoep geparkeerd.
Stoepen worden aan beide kanten nu zo gemaakt dat ze
goed te gebruiken zijn. Met de mogelijkheid tot een geveltuin
aan de even kant.
Er zullen een aantal bomen verdwijnen door ziekte en een
aantal moeten sowieso al weg en sommige in de nabije
toekomst. De gemeente heeft een specialist hierop gezet
en die heeft laten zien dat er speciale bomen voor terug
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die verschillende kleuren voortbrengen en waar we het hele
jaar van kunnen genieten. De ene wil ze wel en de andere
niet of meer bomen. Veel discussie, maar de indruk is dat
de Gemeente de beste oplossing voor deze straat wil. Op
zich heeft de gemeente wel naar de bewoners geluisterd.
Verder heb zij ook direct naar alle leidingen in de grond
gekeken, want als daar iets mee moet gebeuren, nemen
zij dat gelijk mee. De Julianastraat wordt een veilige mooie
straat met overgang naar de Herengracht. Alleen ontbreekt
er nog 1 item en dat zijn Juliana waardige lantaarnpalen.
Vele bewoners kwamen tot deze conclusie. Een statige
Herengracht met statige lantaarnpalen zou de statige prinses
zonder mooie lantaarnpalen niet willen kussen. De gemeente
kan dit wel laten gebeuren. Na de winter van 2019 zullen
de werkzaamheden gaan plaatsvinden, althans, dat is de
planning. Op naar een straat die hoort bij een prinses.
l

Buurderij Purmerend
Sinds dit jaar vindt er een
bijzondere verkoop plaats
op de woensdagavond in
Grand Café Heel Europa.
Het is de verkoop van
de producten van de
Buurderij Purmerend. Het
idee achter de Buurderij is
EERLIJK ETEN

Ondersteun de
lokale landbouw
en producenten!
In de Buurderijen bepalen de
boeren en ambachtelijke producenten zelf hun prijzen, waardoor zij een inkomen krijgen dat fair is voor hen én goed is
voor de lokale economie. Door het leuke onthaal en persoonlijke contact met de lokale boeren steunt u de lokale economie
en heeft u iedere week verse producten op uw bord liggen.
De Buurderij is een regionaal initiatief van lokale boeren,
bakkers, slagers en handelaars in natuurlijke producten om
hun eigen producten direct aan de klant te leveren.
U kunt via de site www.boerenenburen.nl een Buurderij in uw
buurt opzoeken en daar uw producten online bestellen.
De initiatiefnemers van de
Buurderij in Grand Cafë Heel
Europa zijn; Fruitteeltbedrijf
Eerlijk en Heerlijk Z.O.
Beemster, Slagerij de
Rode Os Middenbeemster
en Schwarzwälder Brood
Purmerend
Loop gerust even binnen op
woensdagavond tussen
17.30 - 19.30 uur om meer
informatie te krijgen.
l

Pagina

Activiteitenverslag van de
zomer
Tijdens de zomermaanden waren er in het centrum
van Purmerend diverse leuke, inspirerende en
veranderende zaken te beleven.
Hieronder volgt een kort overzicht van de highlights, uiteraard
inclusief foto’s.

Maansverduistering
in de avond van 27 op 28
juli was er een prachtige
maansverduistering te zien, onder
meer vanaf de Koemarkt. Door de
heldere avond was dit fenomeen
door velen te bewonderen.
•

Verhuizing Marktmeestershuisje
Op donderdag 12 juli was het dan eindelijk zo ver: het
Markmeesterhuisje kreeg een nieuwe plek aan de rand van
de Koemarkt, om plaats te maken voor de nieuwe markthal.
Er waren veel belangstellenden afgekomen op deze
bijzondere verhuizing in het centrum van de stad.
De verplaatsing is helemaal volgens plan verlopen en
inmiddels lijkt het alsof het huisje er altijd al heeft gestaan. •

Jeu de boules-toernooi
Evenals in voorgaande jaren was de zaterdag van 18e
augustus , de dag van het jeu de boules-toernooi,
gereserveerd voor de licentiehouders. Hiervoor hadden zich
44 teams van twee personen ingeschreven. De overwinning
werd opgeëist door Sacha Stenekes en Ineke de Goei.
Zondag was het promotietoernooi, waaraan iedereen kon
meedoen. Hiervoor hadden zich 32 teams aangemeld. Ook
hier werd serieus gespeeld en geregeld gemeten om te
bepalen welke bal het dichtst bij de but lag.
•

Oplevering woningen Mimosastraat
Na heel wat maanden wachten zijn ze dan eindelijk
te bewonderen: de mooie, nieuwe woningen in de
Mimosastraat.

De eerste bewoners zijn al druk bezig om hun onderkomen
in te richten. Namens de redactie wensen we een ieder veel
woongenot.
l
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Nieuwe woningen Achterdijk
Wie heeft er niet eens een
kipsaté besteld, of een broodje
shoarma na het stappen? Het
oude pand op de Achterdijk,
waar de shoarmazaak Ferrid’s
jarenlang heeft gezeten, is
gesloopt en maakt plaats voor
drie moderne woningen. Menig
Purmerender zal aan de oude
locatie goede herinneringen
hebben, vooral na een avondje
op de Koemarkt. Zelf was ik
hier ook geregeld te vinden.
Ferrid’s zit nu al enkele jaren
in het nieuwe pand, vlak naast
de oude locatie. De start van
de nieuwe woningen begint
binnenkort; weer een mooie
aanwinst om in de binnenstad
van Purmerend te kunnen
wonen.
l

Nieuwbouw Gedempte
Singelgracht en Westerstraat
Na de verwoestende brand van 2015 in de Peperstraat is nu
een prachtig pand verrezen op de Gedempte Singelgracht,
gebouwd in oude stijl, die perfect past in het oude
stadsgezicht.
In de Westerstraat (tegenover De Snuffelaar) wordt binnenkort
ook begonnen met de bouw van een nieuw pand.
l

Ken uw wijk
Oplossing van de vorige puzzel
luidt: Nieuwstraat (korte stuk)
hoek westerstraat. We hebben
tien goede inzendingen ontvangen. Na loting is R. Heijnis van
Baarsen 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 14 oktober uw oplossing
insturen en kans maken 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

Waar is dit?
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Gerda Hooijberg lanceert
gedichtenbundel

de zomer raakt uit zicht als
de zomerbloeiers onthecht raken
er steeds meer dauwdruppels
aan de grassen hangen
de nevels in de morgen
de silhouetten van
grazers vervlakken

In onze wijk hebben we een
echte gedichten-schrijfster.
Gerda Hooijberg is lid van de
Dichterskring en schrijft veel
gedichten.

de avondschemering dieprood kleurt
het boomblad gaat sidderen
door de rusteloze wind
na de vertrekkende vogels
geen vleugelslag meer te horen is

In september heeft Gerda, in haar
75ste levensjaar, een gedichtenbundel
uitgebracht, genaamd ‘Zon in Vuur’. De
bundel bevat een verzameling van de
gedichten die ze de afgelopen 25 jaar heeft gemaakt.

het heldergroene boomblad
van kleur verandert
de sterke winden langzaam
bladerloze takken vormen
het blad stil verteert
op de bodem en de aarde
weer voeding geeft

Gerda’s prachtige gedichtenbundel is te koop bij boekhandel
Het Leesteken voor € 8,95.
l

Afsluiting Hoornsebrug
Van 17 september tot en met 11
december is de Hoornsebrug
afgesloten voor al het weg- en
vaarverkeer. Er wordt groot
onderhoud aan de brug uitgevoerd.

Gerda Hooijberg. l

Geslaagde buurtborrel
Hertenkamp
Voor het vierde jaar op rij organiseerde Stichting
Hertenkamp Bloemenbuurt een buurtborrel. Deze werd
gehouden voor de vijver van het Hertenkamp. Het was
weer een goed bezochte samenkomst.

Voor fietsers en voetgangers komt vlak
naast de brug, aan de kant van het
voormalig postkantoor, een tijdelijke
pontonbrug. Voor de veiligheid is
het wel de bedoeling dat de fietsers
afstappen en met de fiets aan de hand
de brug oversteken.

Foto: Piet Jonker

Voor het autoverkeer is er een omleiding via de Purmersteenweg,
Burgemeester D. Kooimanweg en de Hoornselaan.
l

COLOFON

De kinderen genoten van het springkussen en de volwassenen
van het bier van brouwerij Berging. Berging is gevestigd in onze
wijk en wilde graag zijn steentje bijdragen aan de buurtborrel. Onder het genot van een biertje, wijntje of fris konden de
buurtgenoten elkaar beter leren kennen. De laatste periode zijn
er aardig wat nieuwe bewoners bijgekomen, van wie een aantal
op de borrel aanwezig was.
De burgemeester en de wijkmanager waren aanwezig vanwege de vernieuwde straat voor de vijver. Het is een veiligere
en betere straat voor iedereen geworden, en dit was zeker het
proosten waard.
De volgende buurtborrel is op 22 december om het
kerstgevoel met elkaar te kunnen delen.
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