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WIJKKRANT
P U R M E R E N D - C E N T R U M

 V o o r  e n  d o o r  b e w o n e r s 3
M E I  2 0 1 4
5 e  j a a r g a n g

43 jaar geleden kregen bewoners van de Hazepolder 
in De Drie Zwanen een presentatie van het Ontwerp 
Bestemmingsplan Purmerend-West 1971. Daarin kreeg 
de Neckerstraat vier rijbanen en de Sluisbrug drie, met 
een breed fietspad. Op het terrein achter de Neckerstraat 
(nu Kop van West) kwam een markt- en sporthal. Het 
gebied kreeg daarna nog vele bestemmingen, maar dat 
is er allemaal nooit van gekomen.

Ongeveer vijftien jaar geleden werd begonnen met de 
ontwikkeling van Weidevenne. Het gebied tussen de nieuwe wijk 
en de Hazepolder kreeg de naam Kop van West. Verschillende 
panden werden aangekocht door de gemeente, maar alle 
gemaakte plannen gingen niet door. Nu gaat de ontwikkeling 
van de Kop van West dan toch echt beginnen, en op 14 april 
konden omwonenden kennis nemen van het nieuwe plan.

De zaal in Slot Purmersteijn was te klein om alle 
belangstellenden van een zitplaats te voorzien, maar ook 
staande was er volop aandacht. Na een inleiding door 
projectmanager Peter de Lange en wethouder Berent 
Daan kregen de genodigden uitleg over het zogenoemde 
masterplan. De gemeente gaat de nog in het gebied staande 
panden slopen, maar geen panden meer aankopen. De hoek 
bij de Sluisbrug wordt niet meegenomen in de ontwikkeling, 
er komt echter wel een ontsluitingsweg doorheen. De 
Kop van West wordt een ‘waterstadje’, geïnspireerd op de 
bolwerken om de oude stad. Er komt een gracht omheen, 
er komen fietspaden, verschillende mogelijkheden voor 
woningbouw en misschien zelfs een buurtsuper.

Veel vragen
Er werden beelden getoond van een verscheidenheid aan 
bouwmogelijkheden. De aanwezigen, voor het grootste deel 
bewoners rond het gebied, waren echter meer geïnteresseerd in 
de gevolgen van het nieuwe plan. Hoe zit het met het grondwa-
ter, wat gebeurt er met de Neckerstraat, waar komen de ontslui-
tingswegen, hoe hoog wordt er gebouwd, waarom worden de 
monumentale bomen aan de Kanaaldijk gekapt, enzovoort.

Groot probleem bleek het verdwijnen van het (tijdelijke) parkeer-
terrein te zijn. De Hazepolder wordt dagelijks volgeparkeerd 
door ondernemers en personeel uit de binnenstad, en met het 
verdwijnen van het terrein zien bewoners het alleen maar erger 
worden. Invoering van vergunningsparkeren in de wijk is een 
punt van discussie. Het bestuur van de wijkvereniging liet eerder 
al aan de wijkkrant weten tegen betaald parkeren te zijn. Ook 
aan de kant van Weidevenne vreest men voor parkeeroverlast.
Grote moeite hadden de aanwezigen met de veiligheid op de 
Neckerstraat en de Sluisbrug. Met de ontsluiting van de Kop van 
West komt er beduidend meer verkeer, en de situatie is nu al 
zorgelijk. Zoals een bewoner het verwoordde: “Het lijkt een mooi 
plan, maar voorlopig zijn er nog veel vragen.”  l

Feest in de Bloemenbuurt
Op 2 april was het feest in de Chrysanthenstraat. Maarten 
(83), geboren en getogen Purmerender, en Guurtje (83), 
geboren in Durgerdam, trouwden in 1954 en gingen wonen 
in Durgerdam. Toen Maarten van werkgever veranderde, 
verhuisde het stel naar Purmerend. De burgemeester kwam 
op felicitatiebezoek met een grote bos bloemen.  l

Maarten en Guurtje Heiloo zestig jaar getrouwd.

Eindelijk bebouwing in Kop van West.

ONTWIKKELING KOP VAN WEST GAAT ECHT BEGINNEN
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IK ZOU WEL EENS WILLEN WETEN…

“Sambal bij?” Niemand kijkt meer van op van 
deze bekende vraag bij de Chinees. Tegenwoordig 
klinkt bij de kassa’s in de supermarkten steevast 
‘Bonnetje mee?’. Veel klanten kijken dan wel 
verbaast, maar bij een transactie hoort een bewijs 
van betaling en het geeft de mogelijkheid tot 

controleren. We vroegen Riny Groen-Buijs van de afdeling 
klantenservice van Deen om uitleg.

“U heeft helemaal gelijk dat een betalingsbewijs moet worden 
meegegeven, om aan te tonen dat de meegenomen artikelen 
betaald zijn. Deze bonnen komen niet automatisch uit de 
printer na een transactie. Wil de klant een bon, dan wordt 
deze uitgeprint. Het is achteraf ook nog mogelijk dat er een 
kassabon wordt uitgeprint. Dit kan dan bij de informatiebalie 
of nog bij de kassa geregeld worden. Echter veel van onze 
klanten, die hun dagelijkse boodschappen bij ons doen, 
willen geen kassabon, en om te voorkomen dat aan het 
eind van de dag de kassameubels overspoeld worden met 
bonnen, die de klant niet wil hebben, komt de bon niet meer 
automatisch uit de printer en wordt bij iedere transactie 
gevraagd of de klant een bon wil. Bij diverse acties heeft de 
klant de kassabon nodig om de juiste gegevens te kunnen 
invullen en om aan te tonen dat het artikel gekocht is. Op dat 
moment is het zaak dat de kassamedewerker automatisch de 
bon meegeeft en de klant er op wijst dat de bon nodig is voor 
garantie of lopende acties.”
Heeft u ook een vraag, mail die dan naar redactiecentrum@
gmail.com en de redactie gaat voor u op zoek. Een brief in de 
bus mag ook: Thorbeckekade 31.  l

Werkzaamheden  
Jaagweg-Gorslaan

Het kruispunt Jaagweg-Gorslaan wordt in de zomer 
opnieuw opgebouwd en geasfalteerd. Het kruispunt is 
tijdens de zomervakantie, van 4 juli tot 18 augustus, voor 
alle verkeer afgesloten en het verkeer wordt omgeleid. Dit 
geldt ook voor politie, brandweer, ambulance en openbaar 
vervoer. De overlast wordt zo kort mogelijk gehouden. De 
omleidingsroute voor het doorgaand verkeer wordt duidelijk 
en ruim van tevoren met borden aangegeven. Het tankstation, 
Carex en de Claxonate blijven bereikbaar.  l

SPOT ON
Laat niet als dank voor ’t aangenaam verpozen…

Parkeerplaats aan Troelstraplein  l

Koninklijke onderscheiding 
voor Ed van Rhoon
Op vrijdag 28 
maart hield 
de Stedelijke 
Kerngroep een 
buitengewone 
vergadering. Er 
werd afscheid 
genomen van 
Ed van Rhoon, 
die na meer dan 
vijftien jaar de 
Wijkkerngroep 
Overwhere heeft 
verlaten. Ook bij 
de wijkkranten 
was Ed sinds 
het begin actief. Na de mededelingen en een diapresentatie 
van Ber de Lange wilde Ed het woord nemen, maar opeens 
kwam locoburgemeester Geoffrey Nijenhuis binnenstappen,  
gevolgd door familie van Ed en een legertje persfotografen. 
Ed was compleet verrast en Nijenhuis, die voor de eerste 
keer een koninklijke onderscheiding mocht uitreiken, maakte 
in zijn toespraak duidelijk waarom Ed deze eer verdiende. Bij 
de woorden ‘Het heeft Zijne Majesteit behaagd…’ werd het 
Ed echt duidelijk, en zichtbaar onder de indruk kreeg hij het 
lintje opgespeld. Namens de redactie van de wijkkrant: Ed, 
gefeliciteerd en bedankt.  l

LET OP
De geldigheidsduur van het paspoort en de Nederlandse 
identiteitskaart voor personen van achttien jaar en 
ouder is verlengd van vijf naar tien jaar. Maar let op, de 
geldigheidsdatum van uw huidige paspoort of identiteitskaart 
wordt niet automatisch verlengd naar tien jaar. Als de 
geldigheidsduur (vijf jaar) is verlopen, moet u het document 
verlengen en pas dan is het tien jaar geldig. Naast de 
verlenging van de geldigheidsduur veranderen ook de tarieven. 
Een paspoort kost nu € 50,35 en straks € 66,95. Een nieuwe 
identiteitskaart kost straks € 52,95. Deze kost nu € 41,90.  l

Jan en Bea Hes 60 jaar getrouwd

Jan (88) en Bea (86) 
trouwden in 1954. Ze hebben 
drie kinderen, van wie een 
zoon in Australië woont 
en de dochter in Italië. 
De andere zoon woont in 
Purmerend. Jan en Bea 
zijn opa en oma van vijf 
kleinkinderen. Op 27 maart 
kwam de burgemeester naar 
de Magnoliastraat om het 
bruispaar te feliciteren.  l

Lindje voor Ed van Rhoon
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PUZZEL VOOR FEESTDINER

De oplossing van de vorige puzzel is: Eyes + More op de 
hoek Strada/Hoogstraat. In dit pand zat vroeger de platen/
singeltjeswinkel, met ernaast de witgoed- en radio/televisie-
afdeling van Radio Zijp. Op de plek van de Strada stond het 
koetshuis naast het pand van het Waterschap.

Het boeket van De Peperbloem is deze keer gewonnen door 
Carla Michels.
Het klassement is nu: eerste plaats Siem Hooiberg, tweede 
Truus Schagen, derde Nicole Tuinman, vierde J. Faassen, vijfde 
Carla Michels, zesde Cindy Rodermond, zevende Edith Glastra.
Wilt u ook kans maken op een mooi boeket of tijdens de 
feestdagen (in december) genieten van een heerlijk feestdiner 
voor twee personen in de Neckerpoort, doe dan mee en stuur 
de oplossing in. Door het puntenklassement maakt iedereen 
kans, en als u het een keer niet weet, geen nood, volgende 
keer kunt u zó weer in de punten vallen.

Weet u waar deze foto is 
genomen, mail het antwoord 
dan vóór 15 juni 2014 naar 
redactiecentrum@gmail.
com, of gooi een briefje in de 
bus:Thorbeckekade 31.

Voorwaarden: Deelnemers 
wonen in de wijk Centrum (en 
Hazepolder). De leeftijd om in 
aanmerking te kunnen komen 

voor de hoofdprijs is zestien jaar of ouder. De prijs is niet 
inwisselbaar voor geld. Deelnemers geven toestemming voor 
publicatie in de wijkkrant en op de website. Over de uitslag 
wordt niet gecorrespondeerd.  l

Druk avondje appeltjes schillen 
met wijkwethouder
Het was druk tijdens het wijkinloopspreekuur in het 
Wijksteunpunt aan de Populierenstraat. Na het invullen 
van een inschrijfformulier was het even wachten geblazen, 
want alle bezoekers kregen ruim de tijd hun vraag, klacht of 
opmerking voor te leggen en te verduidelijken.

Zaken die werden besproken waren onder andere onveilige trot-
toirs, plaatsing van borden, parkeren, overlast door jeugd, bomen, 
parkeervergunning, WOZ-waarde, te snel rijden, blindenstroken, 
schooltuinen, paaltjes, bermen, speelveldjes en speeltuin.
Van alle gesprekken is een verslag gemaakt en wat niet ter 
plekke kon worden opgelost, is doorgegeven aan de betreffende 
gemeenteafdelingen. Kortom, er wordt aan gewerkt.

Het volgende wijkinloopspreekuur duurt nog even, maar  
als u iets wilt melden of een klacht wilt doorgeven, kunt u 
bellen met het Klantcontactcentrum, 452452, of mailen via 
www.purmerend.nl. U kunt natuurlijk ook contact opnemen 
met de Wijkkerngroep Centrum: phm.willemse@gmail.com.    l

Derde ster voor Centrum

In 2007 is de gemeente gestart 
met het Keurmerk Veilig Onder-
nemen. Doel van het project is 
de veiligheid van de winkels en 
het winkelgebied te verbeteren. 
Ondernemers worden vaak 
geconfronteerd met schade 
door criminaliteit en overlast, 
en ook het publiek ziet graag 
een schoon en veilig winkel-
gebied. Het keurmerk be-
staat uit verschillende sterren, bijvoorbeeld voor een duur zame 
samenwerking en de uitvoering van afgesproken maatregelen. 
Alle inspanningen hebben er voor gezorgd dat de binnenstad 
zich tot een van de veiligste winkelgebieden van Nederland mag 
rekenen. Burgemeester Don Bijl plaatste donderdag 10 april de 
symbolische steen met de derde ster in de Dubbele buurt.       l

BOLWERK HEET EIGENLIJK 
OOSTERBLOCK
Het terrein naast de oude begraafplaats aan de Nieuwskrant 
wordt algemeen aangeduid als Bolwerk. Jan Kramer, bestuurslid 
van de Stichting Behoud en herstel van de Oude Begraafplaats 
Purmerend, laat weten dat de officiële naam Oosterblock is. 
In de Resolutiën van Burgemeesteren en Vroedschappen is te 
lezen dat op 21 augustus 1664 een aanvraag gedaan wordt 
om het Oosterblock tot een ‘begraeffplaets te appropieren’. 
‘Van de heeren Burgemeesteren om het oosterblock gelegen 
in de nieuwe schans tot een begraeffplaets van dooden te 
bequamen. Is goetgevonden dat deselve plaets door de leden 
van de Vroetschap sal werden geinspecteerd om daer te 
worden geresolveert.’ Buiten dat hier melding wordt gemaakt 
van de start van het onderzoek naar de mogelijkheden om een 
begraafplaats te creëren, betekent dit dat deze stek een van de 
oudste monumenten van Purmerend is. De begraafplaats is voor 
het eerst zichtbaar op de stadsplattegrond van Tirion uit 1743 en 
heeft daar nog de vorm van het bastion.

Meer over de geschiedenis en ontwikkeling van de begraaf
plaats is te vinden op www.oudebegraafplaatspurmerend.nl.  l

Jacob en Klazina Koops 65 jaar 
getrouwd
Jacob (90) en Klazina (89) 
stapten in 1943 in het huwe-
lijksbootje. Ze kregen twee 
dochters, vier kleinkinderen 
en tien achterkleinkinderen. 
Op 20 maart vierden ze hun 
65-jarig bruiloftsfeest en 
kwam de burgemeester het 
echtpaar feliciteren in hun wo-
ning aan de Nieuwstraat.    l	 Jacob en Klazina Koops

Waar is dit?
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COLOFON
De Wijkkrant wordt gemaakt door en voor bewoners. 
Redactie: Piet Jonker en Paul Willemse met medewerking 
van Conny Dijkstra.
Eindredactie: Wijkkerngroep Centrum, 
e-mail: phm.willemse@gmail.com.
Artikelen en foto’s mogen worden overgenomen met 
bronvermelding.
Ontwerp: Baanstede Druk & Copy
Drukwerk: De Bondt Grafimedia BV.
Email redactie: redactiecentrum@gmail.com.
Telefoon. 0299-427656.
De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden 
artikelen in te korten of niet te plaatsen.

VAN ONZE VERSLAGGEVER…

Honderd jaar precariobelasting
In Purmerend is de precariobelasting aangepast, waardoor acti-
viteiten zonder winstoogmerk ervan zijn vrijgesteld. Het voorstel 
werd zonder problemen aangenomen door de gemeenteraad, 
maar honderd jaar geleden ging dat niet zo gemakkelijk. 
De Algemene Purmerender Middenstandsvereniging en De 
Hanze kwamen op 11 februari 1914 bijeen in De Doele voor 
het bespreken van de door de gemeenteraad voorgestelde 
‘Middenstands-belasting’, de voorloper van de precario. 
De belasting werd onder andere geheven voor ‘het hebben 
van een zonnescherm, vleeschrek, uithangbord of daarmee 
overeenkomend voorwerp buiten den gevel van een ge-
bouw uitstekende en daarmee geen deel uitmakende, met 
uitzondering van vlaggestokken en spionnen’. De kosten 
waren maar liefst fl.1,00 per jaar en de kritiek was niet mild. 
Ondernemer Grandadam: ‘Waarom de ruime balcons van de 
huizen op den Heerengracht, die toch evenals reclameborden 
buiten de gevel uitsteken, niet belast? Waarom juist den arme 
middenstander getroffen met zijn zonneschermen en recla-
meborden, die bovendien geregeld aan reparatie onderhevig 
zijn?’ Café-eigenaar Jongens sprak van ‘de onbillijkheid om te 
betalen voor tafels en stoelen die men buiten zijn café plaatst, 
wat toch meer uit reclame geschiedt dan uit voordeel. Zoo 
druk is in Purmerend het vreemdelingenverkeer niet.’
Het verzet mocht niet baten, want in datzelfde jaar werd de ‘Ver-
ordening op het heffen van gelden voor het gebruik van open-
bare gemeentewerken, bezittingen en inrichtingen’ van kracht. l

Aanmelden rommelmarkt Hazepolder
Op zondag 31 augustus is er weer van alles te koop en pro-
beren vele duizenden bezoekers hun slag te slaan op de 
tradi tionele rommelmarkt in Hazepolder. Bewoners kunnen 
zich vóór 1 juni aanmelden. Graag het strookje van de 
bewonersbrief inleveren op Thorbeckekade 10. Ook mensen 
van buiten de wijk kunnen een verkoopplek krijgen. Zij kunnen 
zich na 1 juni aanmelden. Voor info:  www.hazepolder.net.  l

JUBILEUMBOOM OPNIEUW GEPLAATST
Vanwege de bouw van de Melkwegbrug moest de Hongaarse 
eik op het Tramplein verhuizen naar de Nieuwstraat. In 
februari 2011 is de boom voorzichtig uitgespit en per 
dieplader overgebracht naar de Postbrug. Na vragen van de 
Wijkkrant Centrum werd later ook het sierhekwerk weer rond 
de boom geplaatst, maar ondanks alle goede zorgen heeft 
de eik het niet gered en is die gekapt. Begin dit jaar is een 
nieuwe eik geplant, compleet met hek en herinneringsplaat. l

Reacties van lezers
Evenals als de ‘Boze Buurman’ heb ik de ervaring met de uitste-
kende spiegels meegemaakt. Niets vermoedend liep ik op het 
voetpad van de Sluisbrug en tot mijn grote schrik zoefde er iets 
zeer dicht langs mijn hoofd. Het bleek de buitenspiegel van een 
bus te zijn. Ik werd gelukkig net niet geraakt, maar de bestuurder 
had vermoedelijk niet in de gaten dat de spiegel zich boven het 
voetpad bevond. Hij had al zijn aandacht nodig voor de tegenlig-
gers op de smalle brug. Het is wettelijk verplicht dat de spiegels 
inklapbaar zijn, maar vanwege de luchtweerstand zijn ze meestal 
zwaar afgesteld. Als persoon word je gewoon weggeslagen.  
Is het wellicht  verstandig het busbedrijf te vragen hun chauf-
feurs hierover in te lichten?
Met vriendelijke groet, René van Marle. 

Beste René, ‘Boze Buurman’ laat het volgende weten: ‘De situatie is 
bekend bij de gemeente. Er werd/wordt gedacht aan het plaatsen van 
waarschuwingsborden, maar dat is nog niet gebeurd. Het geeft wel 
aan dat er nodig iets moet gebeuren aan de veiligheid op de Sluis
brug, zeker nu de ontwikkeling van de Kop van West gaat zorgen voor 
meer verkeer. Naast fietsers (geen fietspad!) kunnen nu ook voetgan
gers niet meer veilig over de brug, zelfs niet over het voetpad’.     l

Van pin-up tot Dinky Toys
Heeft u het gemist, de expositie over de jaren vijftig en zestig van 
de vorige eeuw in het mini-museum van Corwim de Jongh? Die is 
verlengd tot 15 september. U kunt u zich weer even terug wanen 
in die bruisende tijd. De expositie is te zien en te horen zaterdags 
van 13.00 tot 17.00 uur (als de deur open is!). De toegang aan 
de Kaasmarkt 11 (boven Bakker Bart) is gratis. Groepen zijn ook 
welkom op andere dagen, maar dan graag van te voren even 
aanmelden. Voor informatie: cw.dejongh@xs4all.nl.  l

Volgende wijkkrant
De volgende wijkkrant verschijnt op 7 juli 2014. Artikelen, 
foto’s en mededelingen graag aanleveren vóór 1 juni. 
Kunt u niet zelf een verslag of foto maken, geef dan de 
bijzonderheden door en onze verslaggever gaat voor u op 
pad. Mail naar redactiecentrum@gmail.com of bel naar 0299-
427656. Een brief in de bus mag ook: Thorbeckekade 31.  l

Verplaatst Gekapt Nieuw


