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WIJKKRANT
PURMEREND - CENTRUM
Voor en door bewoners

Watersportvereniging
Purmerend in het zonnetje
In Purmerend hebben we
een watersportvereniging,
die ook actief is in ons
centrum. We vonden het
als wijkkrant dan ook tijd
om deze vereniging er
eens met een artikel uit
te lichten.
De watersportvereniging
Purmerend bestaat sinds
1983. Wat begon met
een paar leden aan de
Where is inmiddels uitgegroeid tot een club met ongeveer
175 leden, van wie er 125 een ligplaats bij de vereniging
hebben. Er is nu zelfs een wachtlijst voor een ligplaats
van ongeveer dertig boten. De haven van de vereniging
begint bij de Kooimanbrug, loopt via Veilinghof, Prinsenhof,
Overweersepolderdijk, Molenplantsoen, Whereplantsoen,
Beemsterburgwal en Kanaalkade, en eindigt bij de
Kanaalschans.

Passanten
De kades aan het Whereplantsoen en de Beemsterburgwal
zijn beschikbaar voor passanten. Ook de ligplaatsen van leden
die aan het varen zijn, komen beschikbaar voor passanten. Er
komen ongeveer 2500 passanten per jaar langs. De meesten
komen uit Nederland, maar ook van daarbuiten, zoals uit
Zwitserland, Duitsland, Engeland en België.
Daarnaast worden er evenementen in de haven gehouden,
zoals de intocht van Sinterklaas, de Solarboatrace,
Purmerend onder stoom, et cetera. Ook de Zonnebloemboot
komt dit jaar in april weer langs.
Langs de Where is al enkele jaren een gratis wifinetwerk
beschikbaar voor de passanten. Dit jaar wordt dat uitgebreid
naar de steigers aan het Noord-Hollands kanaal.

Havenmeesters
Bij de vereniging zijn tien havenmeesters actief, die
afwisselend een week ‘lopen’ en de passanten ontvangen.
Die passanten zijn belangrijk voor Purmerendse economie,
want ze doen hier boodschappen en
gaan uit eten. Berekend is dat ze gemiddeld € 50,- per
persoon per dag uitgeven.
Voor met name de passanten is er een unit met douches
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en toiletten en een ruimte voor de havenmeester. Ook de
mensen die op de camperplaats staan, maken vaak gebruik
van de douches en toiletten. De havenmeesters controleren
deze plek regelmatig. De unit is in samenspraak met de
gemeente neergezet, maar voldoet niet meer aan de
huidige maatstaven, omdat de douche en de wc in één ruimte
zitten. De vereniging is nu dan ook bezig, ook weer samen
met de gemeente, om een nieuw havenkantoor te bouwen
aan het Whereplantsoen.

Overlast
De vereniging heeft hondenpoepstickers laten maken,
omdat er veel overlast is van hondenpoep bij de plekken
waar de bootjes liggen. Een verzoek is dan ook aan de
hondenbezitters om het dier niet te laten poepen op de kade
en het gras bij de bootjes – en om, als dit wel gebeurt, het
dan op te ruimen.
Helaas heeft de vereniging ook te maken met overlast
door jeugd. Eerder werd hierdoor al een tweetal bankjes
weggehaald aan het Whereplantsoen, maar nu richt de
overlast zich ook tot de steigers aan het Noord-Hollands
kanaal. Na overleg met handhaving en gemeente zijn in
december hekken geplaatst aan de steigers.
We hopen dat er dit jaar meer mogelijk is met betrekking
tot het organiseren van watersportactiviteiten. We zullen u
hiervan in de wijkkrant op de hoogte houden.
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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?
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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Update parkeergarage stadhuis
Door de gluurgaatjes van de hekken rond de in
aanbouw zijnde parkeergarage bij het stadhuis
konden we zien dat er inmiddels is begonnen met het
uitgraven van de bouwkuip. Kortom, het is hoog tijd
voor een update over hoe de bouw er bij staat.
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aan een wandelingetje maken met iemand uit jouw buurt die al
weken niet buiten is geweest of, even een boodschap doen, een
praatje maken of gezellig een kop koffie drinken. Denk niet: ‘Oh,
maar dan zit ik er aan vast’, want alles is bespreekbaar, al is het
maar één keer per maand, want elke vorm van hulp aan elkaar is
welkom. Het is immers fijn dat mensen uit hun eigen buurt elkaar
de helpende hand bieden.

Contact
Omdat de parkeergarage in een zogenoemde bebouwde
omgeving komt, gaat de ontgraving heel behoedzaam
en in afgebakende stappen. Eerst wordt de put tot vier
meter diep uitgegraven. Aansluitend wordt de put naar zijn
definitieve diepte van acht meter ontgraven. De komende
maanden is de aannemer met deze werkzaamheden bezig.
De graafwerkzaamheden hebben even stilgelegen doordat
een tuin ging verzakken. Er moest onderzoek worden gedaan
waar de verzakking vandaan kwam. Nadat dit onderzoek was
afgerond, zijn de werkzaamheden weer opgestart.

Wolthuissteeg
De Wolthuissteeg wordt
dit voorjaar aangepakt. De
steeg wordt iets verbreed
en opnieuw bestraat.
Hierdoor zal de steeg beter
functioneren en hebben
auto’s meer ruimte. Met
medewerking van de
eigenaar van de Rusthoeve
wordt het ook mogelijk om
aan het eind van de steeg
een keerlus te maken, zodat
de gebruikers goed kunnen
keren.
Kortom, er zijn volop
ontwikkelingen in de wijk
die we in de gaten blijven
houden.
l

Wie goed doet, ontmoet!
WelzijnWonenPlus is een welzijnsorganisatie in
Purmerend die thuiswonende mensen vanaf 65 jaar
en mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke
beperking of psychische aandoening ondersteunt bij
het zelfstandig blijven wonen. Deze mensen wordt
praktische hulp, persoonlijke ondersteuning en
begeleiding geboden door vrijwilligers met de focus
op ‘mee kunnen doen’ en ‘er toe doen’.
Om mensen met elkaar in contact te brengen, willen de
medewerkers graag kijken of mensen uit de buurt elkaar willen
helpen, geheel op vrijwillige basis. Vaak zijn het de kleine dingen
waar de ander erg blij van wordt en waar je zelf ook blij van
wordt, omdat je iets voor een ander kunt betekenen. Denk hierbij

Kijk voor contact op onze
website, of ga meteen
naar de rubriek ‘Zoek
en Ontmoet’ hieronder.
Wellicht zit er iets voor u
bij, want wie goed doet,
ontmoet! Bel of mail
even, want dan leggen
de medewerkers uit hoe
ze u in contact kunnen brengen met degene die de vraag
aan ons heeft gesteld. Ook jongeren zijn van harte welkom.
WelzijnWonenPlus zorgt goed voor haar vrijwilligers; ze
organiseert leuke bijeenkomsten, brengt u in contact met
andere mensen en u ontvangt jaarlijks een leuke attentie.
WelzijnWonenPlus is elke werkdag bereikbaar van
09.00 tot 12.00 uur op 0299-426364 of via purmerend@
welzijnwonenplus.nl.

Rubriek “Zoek en ontmoet”
Vindt u het leuk om eens een bezoekje te brengen of te
wandelen met iemand uit uw wijk? Kijk eens of er wellicht
iemand is die u hier ontzettend blij mee kan maken én waar
uzelf ook blij van wordt!
•	Een mevrouw van 73 jaar, die dicht bij het centrum woont,
vindt het leuk als er eens iemand langskomt voor een
praatje, ook in het weekend. Een keer naar de bioscoop
samen of een ander leuk uitje is altijd bespreekbaar.
•	Een vrolijke dame van 85 jaar vindt het leuk om een kopje
koffie te drinken met iemand. Zij zorgt voor haar man, maar
door zijn beperkingen wordt haar wereld steeds kleiner.
Zij zoekt iemand die van de gezelligheid houdt en wellicht
net dat zetje geeft om iets gezamenlijks te doen daar zij
niet gauw de stap zet om er alleen op af te stappen.
•	Een mevrouw van 94 jaar vindt een spelletje doen zo leuk!
Houdt u daar ook van?
•	Vindt u het leuk om een mevrouw, die niet meer zo goed
ter been is, te ondersteunen om de stad eens in te gaan
om een leuke jurk te kopen of een boodschapje te doen?
•	Denkt u op de woensdagen, “goh, ik wil wel eens
wandelen, maar vindt er alleen niets aan”? Denk dan eens
aan deze mevrouw van 94 jaar. Zij zit in een rolstoel die
heel licht rijdt, dus neem haar eens mee, u doet haar er
een groot plezier mee!
Denkt u, ja, dat wil ik wel, neem gerust contact met ons op.
Alles is bespreekbaar!
WelzijnWonenPlus is iedere werkdag bereikbaar
van 09.00 – 12.00 uur op 0299-426364 of via
purmerend@welzijnwonenplus.nl.
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Ondergrondse vuilcontainers
Julianaplein
Er werd in februari druk
gewerkt op het Julianaplein.
De weg was zelfs geregeld
even dicht, wat toch best
vervelend was, aangezien
het de toegangsweg voor
meerdere straten is. Maar
wat waren ze er allemaal aan
het doen? Dat antwoord werd
vanzelf zichtbaar: er zijn twee
ondergrondse vuilcontainers
geplaatst. Navraag bij de gemeente leert dat deze containers
bedoeld zijn voor de bewoners aan de Julianastraat. Wanneer
ze in gebruik worden genomen, is bij het schrijven van deze
krant nog niet bekend.
l

Stormen hebben huisgehouden
Het was me de maand
februari wel: windkracht
tien stormde ook over het
centrum van Purmerend.
Hoewel de wind aardig
heeft huisgehouden, lijkt
de stormschade in de stad
gelukkig mee te vallen.
Alleen de bloemenbuurt had wat schade aan bomen
die waren omgeblazen. Vooral in de omgeving van
tennisvereniging Anonymus en het hertenkamp gingen een
paar bomen tegen de vlakte of kwamen scheef te staan.
Er waren ook heel wat takken afgebroken en tuinhekjes
omgewaaid. Ook opvallend was dat er veel vuilnisbakken
door de straten waaiden, wat weer voor de nodig
verkeersrisico’s zorgde. Bij het stadhuis bleek de afzetting
voor de in aanbouw zijnde parkeergarage niet tegen de
wind bestand en waaide om. Ook de doeken aan de hekken
scheurden af. Zo waren er geen gluurgaatjes meer, maar een
zeer groot gluurgat.

Vijver
In het hertenkamp viel een
grote boom half in de vijver. Gelukkig bleef de schade beperkt
tot de boom zelf en bleven de
dieren ongedeerd. Die vonden
de omgevallen boom zelfs wel
interessant: ze knabbelden lekker aan de takken en klommen
op de stam.
Het is te hopen dat het voorjaar wat rustiger zal verlopen
wat de wind betreft.
l
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Sloop oude postkantoor
in volle gang

Na een lange tijd van uitstellen en onzekerheid is de sloop
van het voormalige postkantoor nu in volle gang. In maart
is begonnen met het grondwerk en het plaatsen van de
damwand langs het water. Voor de zomer wordt gestart met
het bouwen van de nieuwe appartementencomplexen. Deze
bestaan uit 158 huurwoningen en krijgen een hoogte van
tussen de vijf en acht woonlagen.
Wij gaan de bouw uiteraard voor u volgen en zullen er
geregeld over schrijven in de wijkkrant.

l

Koemarkt van 1970 nagebouwd
Bob Hartsuiker heeft de Koemarkt in het klein nagemaakt
in de versie van hoe het er rond 1970 uitzag.
In zijn hobbykamer maakt Bob miniatuurversies van de
binnenstad van Purmerend. Bob bestudeert veel foto’s om
zijn creaties zo realistisch mogelijk na te maken. Zo krijgen
de gebouwen de juiste verhoudingen en ziet zijn werk er
hoogwaardig uit.
Zijn volgende projecten om andere historische omgevingen
en gebouwen in het klein na te gaan maken zitten al in de
planning.
Voor de volgende wijkkrant hopen we Bob te kunnen
interviewen, zodat we u meer kunnen vertellen over zijn
mooie hobby en al het werk dat er achter zit.

l
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Waar is dit?

Ken uw wijk
De oplossing van de
vorige opgave luidt: het
informatiebord over de
watersnood in 1916 bij de
Sluisbrug. We hebben acht
goede inzendingen ontvangen.
Na loting is Ber de Lange 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 8 april 2022
de oplossing insturen en maakt u kans op een VVVbon ter waarde 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
l
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Purmerend is dus een pilot
gestart met donatieringen.
In zo’n ring kunnen
mensen hun flesje zetten,
zodat anderen het kunnen
pakken en inleveren bij de
supermarkt. Voor mensen
met een kleine beurs kan dit
een mooi extraatje zijn.
De plaatsen waar de
donatieringen staan, is
in samenspraak gegaan
met Dirk Groot. Dirk staat
in Purmerend immers bekend als de zwerfinator en heeft
aangegeven dat met name rond bus- en treinstations er veel
afval te vinden is, waardoor voornamelijk voor die plekken is
gekozen om de pilot te houden.
l

Roze Loper-keurmerk voor
de Viervorst
Sinds donderdag 27 januari is woonzorgcentrum
de Viervorst een erkende Roze Loper-locatie. Dit
keurmerk is een belangrijke stap op weg naar sociale
acceptatie van seksuele en genderdiversiteit. Het
moet zorgen voor bewustwording en acceptatie bij
bewoners, bezoekers en personeel.
In je eigen huis moet je je veilig voelen en jezelf kunnen
zijn. Seksuele en genderdiversiteit hoort bij wie je bent.
Ook personeelsleden, bezoekers, vrijwilligers, et cetera
moeten zichzelf kunnen zijn. Daarom is de bewustwording en
aandacht voor dit onderwerp zo belangrijk.
Voorwaarde voor het verkrijgen van dit keurmerk is dat er
elk jaar wordt geauditeerd, zodat kan worden beoordeeld of
iedereen elkaar nog steeds in zijn of haar waarde laat en je
open staat voor elkaar.
l

Statiegeldflesjes achterlaten
in donatiering
Sinds begin dit jaar zit er statiegeld op kleine plastic
flesjes. Toch worden lang niet alle exemplaren
ingeleverd bij de supermarkt. Waar belanden ze dan?
Juist, vaak op straat. En dat is natuurlijk niet de bedoeling,
want plastic is slecht voor het milieu, en daarnaast is het ook
zonde van het betaalde statiegeld. De gemeente is daarom
een pilot gestart met zogenoemde donatieringen, waar je je
flesje kunt achterlaten. Deze proefperiode loopt een half jaar
en wordt dan geëvalueerd.

Geachte cliënten
geachte cliënten, ’t wordt lente
Wat zullen we nou ’s voor prettigs gaan doen.
Geachte cliënten, ‘t wordt lente
de merel zingt aria’s in het plantsoen.
Hij heeft z’n tarief niet gewijzigd dit jaar
Dus wij doen het ook niet, we laten het maar.
Wat kan het ons schelen, die centen.
Hoogachtend, komma, ‘t wordt lente!
Annie M.G.Schmidt.
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