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WIJKKRANT
PURMEREND - CENTRUM
Voor en door bewoners

Willem Eggertschool
viert toch nog eeuwfeest
Eigenlijk bestond de Willem
Eggertschool vorig jaar al
honderd jaar, maar door
corona konden toen geen
festiviteiten plaatsvinden.
Daarom werd afgelopen mei alsnog een feestweek georganiseerd. De leerlingenraad van de school mocht activiteiten
bedenken, waarna democratisch werd besloten welke activiteiten
zouden plaatsvinden. Zo stonden er uitjes naar het kinderparadijs, de bioscoop en de speelkraam op het programma.
Een van de activiteiten die ook werd georganiseerd was
het maken van een zogeheten buddy bench, waaraan alle
kinderen een steentje konden bijdragen. De buddy bench
is inmiddels in gebruik genomen door de kinderen van de
school. Het idee van dit bankje is dat kinderen die op zoek
zijn naar een speelmaatje op dit bankje gaan zitten, waardoor
andere kinderen weten dat een speelmakker wordt gezocht
en dat ze kunnen helpen. Dit idee past goed binnen De
Vreedzame School-gedachte. De Willem Eggert werkt immers
vanuit de visie van De Vreedzame School.
l

Bouwprojecten binnenstad
Er wordt nog steeds druk gebouwd in de binnenstad;
er komen zelfs nog projecten bij. Waar het ene bijna
is afgerond en wordt opgeleverd, gaat het andere
project alweer van start. Hieronder geven we u een
opsomming van de bouwprojecten.

Achterdijk
De panden aan de Achterdijk 26-30 worden gesloopt. De
dierenwinkel sluit zijn deuren en ook de kringloopwinkel
verdwijnt. De panden zijn verkocht aan een ontwikkelaar
die er 27 appartementen wil bouwen, met een historische
uitstraling. Het plan is om er geen winkels terug te laten
keren, maar alleen woningen neer te zetten. De gemeente
heeft hieraan voorwaarden gesteld. Ze geeft dan ook geen
parkeervergunningen af voor de woningen en er moet
voldoende fietsparkeergelegenheid worden gecreëerd.
Wanneer de sloop van de huidige panden zal starten, is bij
het schrijven van deze krant nog niet bekend.
l

Parkeergarage
De bouw van de parkeergarage heeft in mei stilgelegen in
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verband met verzakkingen van een aantal huizen in de omgeving van de bouwplaats. De gemeente heeft aangegeven dat
het percentage dat verzakt is, binnen de norm valt. Hieraan
hebben de bewoners uiteraard geen boodschap, en ze maken
zich zorgen. De aannemer is nu verantwoordelijk om de schade bij de bewoners te compenseren en te blijven monitoren of
er niet meer schade ontstaat. Het stilleggen van de bouw heeft
weinig gevolgen gehad voor de planning. In september wordt
gestart met het storten van de vloer op de verdieping –2. Als
deze vloer er ligt, wordt er naar boven toe gewerkt.

PostNL-terrein
Er wordt hard gewerkt op het terrein van het voormalige
PostNL-terrein. De sloop is afgerond en inmiddels zitten ook
alle heipalen in de grond. In de bouwvakvakantie heeft de
bouw even stilgelegen, maar inmiddels zijn de werkzaamheden
weer gestart en kan de zichtbare bouw beginnen.

Brantjesoever
Bij het schrijven van deze krant zijn de eerste woningen aan de
Brantjesoever opgeleverd. Het is voor sommige huizen nog wel
een uitdaging om er goed te kunnen komen, aangezien de bestrating nog niet overal klaar is en er ook nog druk wordt gewerkt. l

Feestweek in volle gang
Bij het verschijnen van deze editie is de
Nazomerfeestweek in volle gang. De traditionele
harddraverij vindt weer plaats op 8 september.
Het galmen van de omroeper: ‘Op uw plaatsen, een,
twee, drie, af!’ zal weer ver in Purmerend te horen zijn.
Purmerenders komen weer samen om bij te praten, te
borrelen en uiteraard naar de race te kijken.
Op vrijdag 9 september wordt de lappendag weer gehouden
en op zaterdag 10 september houden boekenhandelaren in de
binnenstad weer een boekenmarkt. Maar liefst zeventig kramen
zullen er dan staan. De echte boekenliefhebber kan daar zijn
hart weer ophalen. De markt loopt van 09.00 tot 17.00 uur.
Deze zaterdag zijn in de middag ook vele oldtimers te bewonderen. Na een rondrit door Purmerend komen de auto’s rond
12.30 uur aan op de Koemarkt, waar ze tot 17.00 uur te zien zijn.
In de avond kunnen we massaal genieten van de taptoe op
de Koemarkt. Dit jaar doen weer verschillende prijswinnende
korpsen uit heel Nederland mee. Dit jaar is een extra
feestelijke editie, met diverse verrassingen. De taptoe begint
om 20.00 uur en wordt rond 23.00 uur afgesloten.
De feestweek zal traditie getrouw op zondag worden
afgesloten met het steenwerpen op de Koemarkt.
l
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Biz in oprichting
Sinds een paar maanden
hebben we in de binnenstad
een nieuw bestuur dat
de belangen van de
ondernemers, winkeliers
en bezoekers behartigt.
Eerst maar even dit nieuwe
bestuur voorstellen: Sabrina
Berkhout, Maran van
Dijck, Raymond van der
Heijden, Marco Ypma, Theo
Breedbaart, Renzo Leegwater en Henk Schulte. In oktober
gaan de ondernemers in het centrum stemmen voor een
zogeheten biz, een business investerings zone.
Een biz is een afgebakend gebied, in ons geval de binnenstad
(exclusief de Koemarkt en het Eggert), waarbinnen
ondernemers en/of eigenaren samen investeren in de kwaliteit
van hun bedrijfsomgeving. Ieder biz-lid betaalt hier aan mee.
Om een biz te kunnen oprichten stellen zij een plan op met
gezamenlijke initiatieven en een passende begroting.

Draagvlak
Het is voor de ondernemers in de binnenstad essentieel om
zich te groeperen en draagvlak te creëren om gezamenlijk de
binnenstad mooier te maken voor bezoekers, ondernemers
en bewoners. Zonder een collectief lukt dit niet. Ondernemers
hebben individueel veelal niet het personeel en de financiële
middelen om een binnenstad/hun straat/pleintje te verbeteren
en te verfraaien; dit moet je samen doen.
Op dit moment is er een vereniging van ondernemers (het
PCO, Purmerendse Centrum Ondernemers). Die willen de
deelnemers omzetten naar een biz, zodat alle bedrijven/
ondernemers in de binnenstad meebetalen en er een
financieel stevig draagvlak ontstaat voor de komende vijf jaar.
Dat is essentieel om het ondernemers- en bezoekersklimaat
in onze binnenstad verder te professionaliseren.

Reclamebelasting
Bovendien, en dit kunnen we niet negeren en de mogelijke
gevolgen er van mogen we niet onderschatten, heeft
de landelijke politiek het signaal afgegeven dat de
reclamebelasting vanaf 2023 wordt afgeschaft. Nu betalen de
ondernemers in de binnenstad reclamebelasting (minimaal een
paar honderd euro per jaar). Dit geld vloeit via de gemeente
terug naar de PBO, waarmee allerlei noodzakelijke kosten
worden gedragen, zoals de kerstverlichting, organisatie van
evenementen en overige promotionele activiteiten. De omzetting
naar een biz zorgt, als de reclamebelasting vervalt, voor
structurele inkomsten, waaraan alle onderhavige bijdragen. Er
zijn dan geen ‘free riders’ meer en iedereen draagt in gelijke
mate bij aan het mooier maken van de binnenstad.
De ondernemers van de Koemarkt hebben die stap al
gemaakt en werken sinds 2018 samen op basis van een biz,
evenals inmiddels tientallen andere gemeenten in Nederland.
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Samenwerking
Als we de stap naar de ’biz Binnenstad’ hebben gemaakt
kunnen we met behulp van een toereikend budget, met
de drive van alle ondernemers en in samenwerking met
belangrijke stakeholders zoals de gemeente, verantwoordelijk
wethouders, wijkmanagement, bewoners en overige snel
belangrijke stappen nemen. Uitgangspunt van het nieuwe
bestuur is samenwerking en verbinding realiseren.
Bovendien geven de ondernemers aan ons, het bestuur,
hun vertrouwen en werken we met een door hen gegeven
budget. Daar hoort samenwerking bij. We zullen dan ook met
regelmaat een terugkoppeling geven aan onze achterban,
het net bij hen ophalen voor input, en we stellen kritisch
meedenken zeer op prijs.
Daarnaast gaan we kleinere commissies samenstellen,
waardoor we sneller kunnen werken, direct beslissingen
kunnen nemen, en een vergaderen-om-het-vergaderen-cultuur
vermijden. Ieder bestuurslid krijgt zo een eigen takenpakket
en werkt samen met ondernemers en stakeholders. Snel,
actiegericht en efficiënt handelen vinden we erg belangrijk.
We willen geen ambtelijke structuur, maar een ondernemende
vertegenwoordiging van alle ondernemers in de binnenstad.

Visie
Onze visie voor de komende vijf jaren voor de binnenstad
hebben we als volgt opgesteld: Purmerend is in 2030
het culturele hart en het aantrekkelijkste winkel- en
verblijfsgebied in de regio (het gebied tussen Hoorn,
Amsterdam-Noord en Zaandam). We streven naar een
gevarieerd winkel-, cultuur- en dienstenaanbod dat afwijkt
van andere centra en zetten volop in op een duurzame
en groene binnenstad waar mensen graag verblijven. We
sluiten daarmee aan op de positionering van de gemeente,
waarin onder andere wordt ingezet op een groene, autoluwe
binnenstad met een divers winkelaanbod dat aansluit op het
goede imago van de Beemster.
Henk Schulte.

l

Openbaar toilet
Schapenmarkt geopend
Sinds juni staat op de Schapenmarkt een zelfreinigend
openbaar toilet. Deze sanitaire voorziening is 24 uur
per dag toegankelijk. Het toilet is ook geschikt voor
mindervaliden en voor iedereen gratis te gebruiken.
Het mooie aan deze toiletvoorziening is dat ze zelfreinigend
is. Na elk bezoek wordt middels een hogedrukstraal het toilet
gereinigd. Daarnaast wordt eventueel vuil afgevoerd. Dit
betekent dat het toilet altijd veilig te gebruiken is.
De gemeente geeft aan dat, mochten mensen met een
drugsverslaving in het toilet middelen gebruiken, deze ook op een
veilige manier worden afgevoerd. Hierdoor hoopt ze dat er elders
in de gemeente minder naalden en ander afval wordt gevonden.
De toiletvoorziening heeft nog een extra trucje: de deur
sluit niet als er meerdere mensen aanwezig zijn in het toilet.
Samenkomen in deze voorzienig zit er dus niet in.
l
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Hindernisbaan
naar de brievenbus

Kunstcollectief in 2022:
van Markthal tot Kunstroute

In het centrum van Purmerend
is het aantal brievenbussen
van PostNL in de afgelopen
jaren steeds kleiner geworden.
Dit is een gevolg van het
digitaliseren, want er worden
steeds minder brieven en
kaarten per post verstuurd.
Dit heeft echter tot gevolg
dat vooral onze oudere
medebewoners, die niet of
nauwelijks iets hebben met
het gebruik van computers
en andere digitale apparaten,
steeds verder moeten lopen om hun vertrouwde, handgeschreven
post in een brievenbus te kunnen stoppen. En hier komt voor hen
vaak het volgende probleem tevoorschijn: deze PostNL-bussen
zijn vaak nauwelijks bereikbaar voor mensen met een rollator of
scootmobiel vanwege de gestalde fietsen of scooters, die vaak
klakkeloos in de directe omgeving worden neergezet. Vooral bij
de stations van Purmerend komt het veel voor.
Daarom richten we deze oproep aan alle gebruikers van
rijwielen, brommers en scooters die met het openbaar vervoer
verder, met trein of bus, reizen naar school of werk: denk ook
even aan uw oma of opa die een brief op de bus wil doen.

Meer dan 2200
bezoekers waren
aanwezig bij de
eerste editie van de
Purmerend Art Fair
in de Markthal, eind
mei. De verwachtingen
werden ruim overtroffen
en het bezoekersaantal
tikte zelfs bijna de 2300
aan. Van een groot
succes mogen we dus
wel spreken.

Namens al onze oudere medebewoners: dank!

l

Wooncompagnie sloopt
en bouwt woningen
In onze wijk gaat Wooncompagnie vernieuwen en
verduurzamen. Dit betekent dat meerdere woningen
worden gesloopt. Zo gaan de sociale huurwoningen in
de Hyacintenstraat, deels in de Jan van Egmondstraat
en deels in de Chrysanthenstraat, tegen de vlakte. We
zijn bij de Wooncompagnie gaan informeren wat de
verdere plannen zijn.
Afgelopen voorjaar zijn de bewoners geïnformeerd over
het voornemen dat de woningen zouden worden gesloopt.
Inmiddels krijgen de bewoners voorrang bij het vinden van
een nieuwe woning. Dit heeft geresulteerd dat er al aardig
wat woningen leegstaan. Deze worden overgedragen aan
een vastgoedbeheerder, die de woningen weer tijdelijk gaat
verhuren. De sloop staat namelijk pas gepland voor de
tweede helft van 2024.
Een architect is nog bezig met het ontwerpen van de nieuwe
woningen. De verwachting is dat we hierover in een latere editie
kunnen berichten. De direct omwonenden en de nog huidige
bewoners krijgen in het najaar het ontwerp te zien, waarbij ze
ook hun mening kunnen geven over de plannen en het ontwerp.
De verwachting is dat de nieuwe woningen eind 2025, begin
2026 gereed zijn.
l

Deze kunstbeurs werd
gehouden ter ere van
twintig jaar Kunstroute
Purmerend. Hiermee werd
het belang aangetoond
van de verbindende factor
van kunst in de gemeente: kunst voor inwoners, gemaakt
door kunstenaars uit de omgeving.
De kunstbeurs werd officieel geopend door wethouder
cultuur Eveline Tijmstra. Lovende woorden werden
gesproken over de verscheidenheid en het hoge niveau
van de tentoongestelde kunst. De kunstenaars vonden het
uitermate plezant om weer te kunnen exposeren, onderling
met andere kunstenaars te praten en in gesprek te gaan met
de vele enthousiaste bezoekers.

Etalageroute
Het Kunstcollectief staat uiteraard niet stil. Zo staat in
september de Etalageroute weer op de kaart. Hier stellen
verschillende kunstenaars hun kunstwerken tentoon in de
etalages bij winkeliers in de binnenstad. De ‘etalage’ wordt
feestelijk geopend op zaterdag 10 september.
Er is een wandelroute uitgestippeld die je kunt volgen. Zo
kom je langs alle etalages en mis je geen enkel kunstwerk.
Dit is een zeer goede opwarmer voordat de Kunstroute van
start gaat, in het eerste weekend van oktober. Om precies te
zijn: op 1 en 2 oktober.

Kennismaken
Tijdens de Kunstroute maken de bezoekers kennis met
kunstenaars uit de omgeving. Ze kunnen de kunst bekijken
in de verschillende ateliers of op een gastlocatie. Er zal weer
een grote diversiteit aan kunst te zien zijn, want er doen dit
jaar weer veel nieuwe kunstenaars mee. Van fotografen via
schilders tot aan keramiek: er is voor elk wat wils.
We feliciteren het Kunstcollectief van harte met het
twintigjarig jubileum en het succes van de Purmerend Art
Fair. We kijken dan ook uit naar het verdere verloop van 2022
en zijn benieuwd wat er in 2023 allemaal gaat gebeuren.
l
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Waar is dit?

Ken uw wijk
De oplossing van de vorige
opgave luidt: de barbierstok
bij kapper de Barbiers
aan het Gouw. We hebben
deze keer liefst 21 goede
inzendingen ontvangen! Na
loting is Gerard Molenaar 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 september 2022 de oplossing insturen en maakt
u kans op een VVV-bon 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. Veel succes!
l

Een sfeervolle binnenstad,
nu en later
De gemeente vindt
het belangrijk dat de
binnenstad voor iedereen
een fijne plek is én blijft.
Daarom is ze bezig
met het karakter en
de aankleding van de
verschillende straten in de
binnenstad.
Aan het begin van de zomer
zijn de Breedstraat en de
Dubbele Buurt opgefleurd. Dit
is in de vorm van een pilot. In
deze straten zijn olijfbomen in potten geplaatst en lampionnen
opgehangen. Het is een eerste aanzet om de binnenstad op te
fleuren en aantrekkelijker te maken voor iedereen.
Bij het schrijven van deze krant is ook het plan genoemd
om in de Peperstraat vlaggen en bloemhangzakken op te
hangen. Bij het verschijnen van deze krant zouden die nu te
bewonderen moeten zijn.
In november worden de verschillende vormen van aankleding en
vergroening in de raad geëvalueerd naar succes en functie.
l

Swim Pride in Leeghwaterbad
In oktober staat Purmerend bol van allerlei
regenboogactiviteiten. Op 23 oktober 2021 organiseerde
Spurd voor het eerst een SWIM PRIDE! Wegens succes wordt
deze activiteit opnieuw georganiseerd en wel op zaterdag
8 oktober. Deze avond staat volledig in het teken van
samenzijn en ontmoeting. Een veilig sport en zwemklimaat is,
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helaas, niet voor iedereen vanzelfsprekend. Spurd vindt het
belangrijk bij te dragen aan het vergroten van acceptatie van
LHBTIQ+’ers in de sport; ieder mens moet zichzelf kunnen
zijn los van seksuele of genderidentiteit.
Daarom zet Spurd zich deze avond extra in voor
LHBTIQ+’ers, hun naasten en iedereen die zin heeft in
een gezellige avond. We vullen de feestelijke avond in
met uitdagende, sportieve en leuke workouts als: FloatFit,
Paaldansen, FloatFit Yoga (Balance), belooft het een
fantastisch sfeervolle avond te worden!
Vanaf 19:15 uur staan de deuren voor onze gasten open.
Om 19:30 uur opent paralympisch zwemmer Querijn Hensen,
namens de John Blankenstein Foundation, onze SWIM PRIDE.
Aqua Kickboksen. Met bijdragen van draqqueen DonnaTella
Vergatsie en zanger Tony Anderson
l

De vreugde tegemoet
met mijn mooiste outfit
vlinderend naar het feest
de lucht vol plezier
met nieuwe stemmen
een begroeting met
vrolijke gezichten
bij de paardendag
lekker los gaan
met steenwerpen
alle verplichtingen
op een zijpad gezet
niets aan je hoofd
de vreugde tegemoet
Gerda Hooijberg
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