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  V o o r  e n  d o o r  b e w o n e r s

A P R I L  2 0 1 2
3 e  j a a r g a n g

Paul Willemse,  voorzitter van Wijkkerngroep Centrum, overhandigt de 

AED aan  Anne Debets, projectleider van De Populier.   

Verleden jaar kon de Wijkvereniging Hazepolder een AED 
(Automatische Externe Defi brilator) aanschaffen door 
een bijdrage uit het wijkbudget. Het apparaat hangt in 
het clubhuis en inmiddels heeft een aantal bewoners een 
cursus gevolgd. Deze keer kwam het verzoek van De 
Rusthoeve voor een bijdrage om in het wijkplein een AED 
te plaatsen, en ook dat is gehonoreerd.

In het wijkplein vinden veel activiteiten plaats, en bij zoveel 
bezoekers is het een geruststellende gedachte dat er in geval 
van nood hulp kan worden geboden. Het overdragen van het 
apparaat kreeg een offi cieel tintje en alle aanwezigen werden 
getrakteerd op gebak. Voor aanvang van ‘de bingo’ werd een 
halve pop op het toneel gezet en gaven twee medewerkers van 
het Rode Kruis een demonstratie. 
De ouderen die al klaar zaten met de bingokaarten, volgden de 
uitleg aandachtig, maar trokken toch even de wenkbrauwen op 
toen duidelijk werd dat er bij de AED ook een scheermes zit, 
waarmee eerst eventuele borstharen moeten worden verwijderd. 
Toen duidelijk was waar alle plakkers moeten worden geplaatst 
en wat je wel en niet moet doen, ging men weer over tot de orde 
van de dag: bingo!

Buurtbewoners
Het apparaat is niet alleen bedoeld voor bezoekers van het 
wijkplein, het kan ook worden gebruikt voor hulp aan buurt-
bewoners. Het zou mooi zijn als meerdere buurtbewoners het 

apparaat kunnen bedienen en beschikbaar zijn bij noodgevallen.
Mensen die hier wel iets voor voelen, kunnen een cursus 
volgen die wordt gegeven in De Populier door het Rode Kruis 
Zaanstreek-Waterland. Belangstellenden kunnen zich opge-
ven in het wijkplein aan de Populierenstraat, telefoon 412345.

Aardappeleters
Er gebeurt in De Populier veel meer dan alleen bingo 
spelen: koffi e drinken, een lekkere maaltijd nuttigen, gezellig 
kletsen, dansen, biljarten, Nederlands leren en nog veel 
meer. Reden genoeg om eens te gaan kijken, en als u dan 
toch binnen bent, kunt u het schilderij ‘De aardappeleters’ 
bewonderen. Tijdens de ‘Week van de Dialoog’, waaraan ook 
cliënten van de Prinsenstichting en de Stichting Wonen en 
Zorg Purmerend (ouderen) deelnamen, is het aangekocht. 
Het kunstwerk is gemaakt door kunstenaars van Fred’s 
(Breedstraat) en krijgt veel lovende reacties. 
U moet gewoon zelf eens gaan kijken; de koffi e staat klaar.  

Vergoeding voor activiteiten
Als u moeite heeft de kosten voor activiteiten voor u of 
uw kinderen te betalen, kunt u aankloppen bij Bureau 
MeerDoen. Dat kan bijvoorbeeld voor contributie voor 
sportverenigingen, kosten voor culturele activiteiten, 
kaartjes voor fi lm, theater, entree voor dierentuin of 
pretpark, en nog veel meer.

De vergoeding bedraagt 350 euro voor een kind en honderd 
euro voor een volwassene. De voorwaarden zijn: U heeft 
een inkomen dat niet hoger is dan 120 procent van de 
bijstandsnorm en uw vermogen bedraagt niet meer dan  
 5.555,- (voor alleenstaanden). U heeft de kosten betaald in 

2012 en kunt dat aantonen.

Deze regeling kunt u aanvragen via Bureau MeerDoen 
Purmerend, telefoon 024-6633133. Voor meer informatie 
en een aanvraagformulier kunt u ook terecht bij Werkplein, 
afdeling Werk en Welzijn, Waterlandlaan 22-36, Purmerend. 
Voor 2012 kunt u deze vergoeding tot 31 december 
aanvragen. Op de website www.meerdoenpurmerend.nl vindt 
u een aanvraagformulier. Bij het Loket Wmo (gemeentehuis) 
krijgt u alle informatie. Telefoon: 0299 452452, of mail: 
loketwmo@purmerend.nl. 

WIJKKERNGROEP ZORGT VOOR AED IN WIJKPLEIN DE POPULIER
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LINTJE VOOR JOSÉ VAN DER 
LINDEN-STANDER

José van der Linden-Stander met familie en burgemeester Don Bijl

Op zondag 12 februari ging José van der Linden-Stander 
nietsvermoedend naar ‘t Stamhuis. Ze is er kind aan huis 
vanwege de vele vrijwilligersactiviteiten die ze er doet, maar 
deze keer stond bij binnenkomst ‘t Stamhuis vol met familie 
en vrienden. Tot haar grote verbazing stapte burgemeester 
Don Bijl naar voren en begon haar vrijwilligersactiviteiten 
op te noemen. Het was een lange lijst, van bestuurslid 
van Toneelvereniging Leo XII tot lid van de stuurgroep 
Purmerends Palet. Ook het voorzitterschap van de Rugby 
Vereniging Waterland en de organisatie van ‘De Schans 
van tante Jans’ werden niet vergeten. Onder luid applaus 
werd José benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
Profi ciat! 

Laatste beton voor Melkwegbrug 
Steeds duidelijker wordt zichtbaar hoe de Melkwegbrug 
Weidevenne met het Centrum gaat verbinden.

De aanlandingen zijn gestort en de laatste rit voor de 
betonwagens is voor het storten van de twee poeren 
(fundering) waarop de boog komt te rusten. Het wordt 
een grote overspanning, dus zijn de poeren een belangrijk 
onderdeel van de constructie. Daarnaast moeten ze natuurlijk 
precies op de juiste plek komen. De draaidelen worden eind 
april geplaatst en de boog komt eind mei naar Purmerend. 

Aan de kant van Weidevenne wordt straks begonnen met 
het aanleggen van de toegangsweg (fi etspad) en aan de 
centrumkant wordt het Tramplein heringericht. Nog even 
en de Melkweg is weer een belangrijke route in Purmerend, 
alleen is ‘het pontje van De Boer’ dan vervangen door een 
nieuwe brug. Een voordeel is: met de fi ets op het pontje (of 
bootje) kostte je een dubbeltje, en de Melkwegbrug, daar 
mag je gratis overheen. Foto’s van de bouw staan op 
www.weidevenner.nl 

Burgernet actief in Purmerend
De gemeente en de politie werken dagelijks aan de 
veiligheid op straat, maar u kunt hierbij ook een actieve 
rol spelen. Een van de mogelijkheden is Burgernet, een 
samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie.
De centralist van de meldkamer start, na een melding van 
bijvoorbeeld een vermist kind of een woninginbraak, een 
Burgernetactie op. Dit gebeurt op basis van een goed 
signalement. Burgernetdeelnemers krijgen een ingesproken 
bericht via de (mobiele) telefoon of een sms met het verzoek 
uit te kijken naar een duidelijk omschreven persoon of 
voertuig. Dat kan gewoon vanuit de eigen woning, op straat 
of vanaf de werkplek. Dat Burgernet werkt, blijkt bijvoorbeeld 
uit onderstaande succesvolle Burgernetacties. Kort geleden 
was een bewoner van het Jaap van Praag zoek. Er werd een 
Burgernetactie opgestart en binnen tien minuten is de man 
gevonden door een oplettende ‘Burgernetter’. En in verband 
met een autodiefstal in Zandvoort was de politie op zoek naar 
een Audi A4. Er is met 456 deelnemers uitgekeken naar dit 
motorvoertuig, dat uiteindelijk is teruggevonden.
U kunt zichzelf aanmelden via onderstaande website. Dit kan 
zowel vanaf uw thuis- als uw werkadres. Aanmelden kan op 
www.mijnburgernet.nl. Daar vindt u ook meer informatie. Hoe 
meer deelnemers aan Burgernet, 
hoe groter de kans dat gemeente, 
politie en burgers samen verdachte 
personen, voertuigen en vermiste 
personen opsporen. Er zijn in 
Purmerend al ongeveer drieduizend 
deelnemers. Meldt u zich ook aan?

Ruud Roos, wijkagent Centrum.      

GEZOCHT: CLUBS MET TALENT!
Zangverenigingen, dansscholen en -groepen, 
muziekverenigingen, orkesten, koren, jazzclubs, en andere 
clubs met een bijzonder talent, opgelet: Purmerend zoekt 
talent in de wijken Weidevenne en Centrum. De gemeente 
roept verenigingen op zich aan te melden om tijdens de 
opening van de Melkwegbrug (oktober) hun kunsten te 
tonen aan bewoners van de andere oever. De opening van 
de verbinding tussen Weidevenne en het Centrum is een 
historisch moment, waar op een feestelijke manier aandacht 
aan wordt gegeven. De talentenshow is een onderdeel van 
de feestelijkheden die de gemeente organiseert voor en door 
bewoners. Wat is het beste wat uw club of vereniging in huis 
heeft? Laat het zien! Stuur een e-mail naar communicatie@
purmerend.nl en vertel waarmee uw  club of vereniging kan 
optreden tijdens de opening van de Melkwegbrug. U kunt tot 
en met 15 juni reageren. 

De volgende wijkkrant verschijnt 23 mei. Wilt u een 
verslag of foto in de krant, neem dan contact op met de 
redactie: redactiecentrum@gmail.com, of bel 427656.
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WIJKSCHOUW 
BLOEMENBUURT OP KOMST

Vrijdag 11 mei wordt een 
wijkschouw gelopen door 
de Bloemenbuurt.

De wijkmanager, wijkagent 
en vertegenwoordigers van 
verschillende gemeente-
afdelingen maken een 
rondje door de wijk om de 
knelpunten te bekijken.
De groep start om 13.00 
uur vanaf het gemeentehuis 

en doorkruist via deze route de Bloemen- en Stationsbuurt. 
Rond 13.45 uur wordt een stop gehouden bij gebouw Prinses 
Marijke, waar u in gesprek kunt gaan met de deelnemers. 
Leden van de wijkkerngroep zijn daar ook aanwezig voor 
vragen en assistentie. 

Ruzie met de buren, wat nu?

Steeds vaker wordt Buurtbemiddeling ingezet voor 
het oplossen van meningsverschillen tussen buren, 
bijvoorbeeld bij irritaties over geluidsoverlast, 
overhangende takken, pesterijen, overlast van 
kinderen of geroddel.

De bemiddelaars zijn vrijwil-
ligers die een professionele 
training hebben gevolgd en 
die proberen bewoners met 
elkaar in gesprek te brengen. 
De bemiddelaars vertegen-
woordigen geen instantie 
en zijn neutraal. Ze vellen 
geen oordeel, spelen niet 
voor rechter en alle infor-
matie wordt vertrouwelijk 
behandeld. Na melding van 
een burenruzie worden twee 
bemiddelaars ingeschakeld 
om een gesprek te voeren 
met de partij die zich heeft 

aangemeld. Vervolgens gaan ze in gesprek met de buren. Als 
beide partijen willen meewerken, wordt een bemiddelings-
gesprek georganiseerd op een neutrale plek. Bemiddeling is 
kosteloos en mogelijk voor iedere inwoner van Purmerend. 
Buurtbemiddeling Purmerend is een project dat is onderge-
bracht bij Clup Welzijn.

Als u gebruik wilt maken van Buurtbemiddeling, als u twijfelt 
of uw situatie in aanmerking komt voor bemiddeling of als u 
extra informatie wilt, kunt u contact opnemen met coördinator 
Marianne Klein, telefoon 0299-409769, of mailen naar 
buurtbemiddeling@clup.nl. 

Van alle markten thuis

Oude foto’s vormen de exposi-
tie ‘Purmerend van alle mark-
ten thuis’. Corwim de Jongh 
heeft deze keer de bovenver-
dieping aan de Kaasmarkt 1 
(boven Bakker Bart) ingericht 
met foto’s, attributen en verha-
len over de markt. Niet alleen 
de markten zijn te zien, ook 
foto’s van bekende onderne-
mers uit vroeger dagen maken 
deel uit van de collectie. Voor 
veel bezoekers is dit een feest 
der herkenning. Ook is er een 
verzameling bodemvondsten 
en een collectie prehistorische 
vuistbijlen, speerpunten en 
klopstenen te bewonderen. 
Liefhebbers kunnen hun hart 
ophalen aan glimmende buik-
schuivers uit de vijftiger jaren. 
De expositie is geopend vanaf 
14 april, zaterdags van 13.00 
tot 17.00 uur, of op afspraak. 
Voor informatie: Corwim de Jongh, telefoon 0299-372267, of 
mail cw.dejongh@xs4all.nl. 

APPELTJES GESCHILD MET DE 
WIJKWETHOUDER
Verschillende bewoners kwamen naar wijkplein De Populier 
om een appeltje schillen met de wijkwethouder burgemeester 
Don Bijl, wijkmanager Henk Noordhuis en wijkagent Ruud 
Roos. Deze keer was ook de chef van het wijkteam (politie) 
de heer Borsen aanwezig om een indruk te krijgen van wat er 
tijdens het inloopspreekuur wordt besproken. Onderwerpen 
waarmee bewoners deze keer kwamen, waren onder andere 
parkeersituaties, problemen met jongeren, illegale bewoning 
en diefstal van lood. In een goede sfeer werden de problemen 
besproken en waar nodig wordt via de verantwoordelijke 
afdelingen actie ondernomen. 

Petanqueclub Plus punt 13
Wij  willen ons graag even voorstellen. De plus in onze naam 
staat voor de samenwerking tussen Wijkplein Populier en onze 
jeu de boulesclub. De punt is de plaats waar we spelen, een 
gezellig punt. De dertien is de geboortedatum van de club, 13 
februari, en tevens de eindtelling van ons spel. We spelen in de 
binnentuin van De Rusthoeve, te bereiken via de Populier. Het 
is een uniek plekje, waar we op dinsdag van 13.00 tot 15.30 
uur gezellig kunnen spelen. Vrijdag van 10.30 tot 11.30 uur is 
iedereen welkom voor uitleg en demonstratie. Ook kunt u dan 
zelf een balletje gooien. Voor informatie: Hennie Wardenier, 
telefoon 420678, of Co Bakker, telefoon 477947. 
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VAN ONZE VERSLAGGEVER…

Dode bomen
De bomen op de Koemarkt voelen nattigheid en houden 
het één voor één voor gezien. Volgens deskundigen krijgen 
ze natte voeten, maar ook werd geopperd dat vervuilde 
grond de oorzaak zou zijn. De schuldigen: de koeien op de 
voormalige veemarkt. Koemarktdeskundigen vallen bijna 
uit hun klompen van het lachen als ze dit horen. “Door de 
wekelijkse hoeveelheid mest groeiden de bomen tot hoog 
boven de markt. Kijk maar op de Paardenmarkt (Nieuwstraat), 
daar staan, dankzij de paarden, enorme bomen.” De 
deskundigen, die nog geregeld met heimwee over de 
Koemarkt staan te staren, weten het zeker: “Als je de beesten 
weghaalt, gaat de natuur er ook aan. En omgekeerd.”

Regionale samenwerking: niets nieuws onder de zon
Purmerend gaat samenwerken met Beemster. Er was wat 
rumoer over wel of geen inspraak van bewoners, maar 
de eerste afspraken zijn al drieëneenhalve eeuw geleden 
gemaakt. G. van Sandwijk schrijft in zijn Geschiedkundige 
Beschrijving van Purmerend: ‘Den 2. April 1670 werd tusschen 
de Heeren van de Beemster en die van Purmerende een contract 
gesloten, ten aanzien van het houden van vergaderingen van 
eerstgemelden op het stadhuis van de laatstgemelden.’
Ook wordt vermeld: ‘Het Hoofd-Bestuur van de Wijde 
Wormer bestaat uit een Kollegie van Hoofd-Ingelanden, 
Dijkgraaf en Hoogheemraden, welke hunne vergaderingen op 
het Stadhuis te Purmerende houden’. Eigenlijk is er dus niets 
nieuws onder de zon.

Gouden zwaan gestolen
Een vertrouwd gezicht in Purmerend: de zwaan op de Lutherse 
Kerk aan de Hoogstraat. Hoog boven de huizen, meedraaiend 
met de wind en glimmend in het zonlicht. De zwaan is het 
symbool van de lutherse kerk in Nederland. In Purmerend 
heeft de koperen en met bladgoud bedekte zwaan jarenlang 
dienst gedaan, maar nu is hij weg. Tijdens de restauratie van 
de voorgevel van de kerk is de zwaan gestolen.
Bart Siersema, beheerder van de kerk: “We hebben er in 
eerste instantie geen ruchtbaarheid aan gegeven, maar 
degenen die het te weten zijn gekomen, reageerden verrast, 
onthutst en bedroeft.” Het maken en plaatsen van een nieuwe 
zwaan gaat veel geld kosten, maar dat gaat wel gebeuren. 
Het kan even duren, maar straks zit er weer een glimmende 
zwaan op de kerk. 

Zo is ie er… en zo is ie weg.

Boze Buurman

Als echte Purmerender geloof je natuurlijk niet 
alles. Zeker niet toen ik melding maakte van 
de verdwenen bal op de zijgevel van het oude 
stadhuis. Hoe kan dat nou? Waar zou die bal 
zijn gebleven? Verschillende deskundigen 
stortten zich op het probleem, en na gedegen 

onderzoek was de uitkomst: er heeft nooit een bol op 
gestaan! Ja ja, ik bleef toch altijd nog een beetje wantrouwig. 
Jan Stuit was een prima architect en beroemd om zijn ballen, 
dus waarom zou hij de bovenste bal hebben weggelaten? 
Het zou me niet verbazen als die bal toch ergens bij iemand 
op de schoorsteenmantel of in de tuin staat. Vanwege 
het honderdjarig bestaan van het stadhuis is  er een 
tentoonstelling over Stuit. Natuurlijk meteen de zondagse 
schoenen aangetrokken en op naar de opening met hapjes 
en drankjes. Ongemerkt wist ik een plekje in de voormalige 
raadszaal te bemachtigen en luisterde ik naar verhalen 
over Stuit, de architect die samen met gemeentearchitect 
Postema het gebouw heeft ontworpen. Helaas kwam er 
geen uitleg over de vraag waarom de naam van de man die 
als Stuit is geboren en heeft gewerkt, nu als Stuyt wordt 
geschreven. De openingsact door de wethouder was een 
complete verrassing. Hij plaatste de ontbrekende bal op een 
nagemaakte zijgevel. Dus toch! Hoe het precies in elkaar 
zit, kon ik niet helemaal volgen, want voor de microfoon 
gebruikte men, geheel in stijl met Stuijt, een (minuscuul) 
balletje. Kan daar niet wat aan gedaan worden? 

bozebuurman@hotmail.com 

ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS
Veel bewoners van de binnenstad maken al een poosje 
gebruik van de ondergrondse afvalcontainers. 

Vanaf maandag 9 april (volgende week!) haalt de gemeente 
geen los afval meer op in de binnenstad en is het verboden 
dit op straat te zetten (boete zeventig euro!). Ondernemers, 
die een afvalcontract met de gemeente hebben, kunnen 
een pas aanvragen om gebruik te kunnen maken van de 
ondergrondse containers. 


