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Na de laatste gemeenteraad sverkiezingen heeft 
Geoffrey Nijenhuis het wijkwethouderstokje 
overgenomen van Roald Helm. Geoffrey is hier erg blij 
mee en heeft er ook veel zin in.

Geoffrey (1982) is getrouwd en heeft een zoontje van zeven 
maanden. “Ik ben geboren in het Liduinaziekenhuis, waarna ik 
in verschillende Purmerendse wijken heb gewoond. Inmiddels 
woon ik met veel plezier al bijna drie jaar in Weidevenne.”
Als wethouder treedt hij in de voetsporen van zijn opa Jos en 
zijn vader Vincent, die eerder wethouder in Purmerend waren. 
Nadat Geoffrey in 2010 in de gemeenteraad is gekomen, is hij 
sinds september 2012 wethouder voor het CDA.

Wat zijn uw hobby’s?
“Mijn favoriete sport is voetbal. Ik heb onder andere bij FC 
Purmerend en Purmersteijn gespeeld, maar door mijn werk 
heb ik daar geen tijd meer voor. Wel ga ik nog zo af en toe een 
partijtje voetballen met wat vrienden. Sinds kort speel ik weer 
tennis, maar een uurtje op de golfbaan vind ik ook erg leuk.”

Wat vindt u van de wijk Weidevenne?
“Ik vind het een schitterende, mooi opgebouwde wijk, met 
veel variatie. Het is ook een jonge wijk met veel jonge mensen. 
Maar er is ook plaats voor senioren en bewoners die behoefte 
hebben aan een speciale woonvorm, zoals bij Odion en de 
Prinsenstichting. Het mooiste plekje van Weidevenne vind ik 
de Melkweg, een heerlijke weg om over te wandelen of fietsen. 

Bewoners kunnen me hier geregeld zien hardlopen, maar alleen 
bij mooi weer.”

Wat zou u willen veranderen in de wijk?
“Qua opbouw en indeling vind ik Weidevenne prima. Doordat 
bewoners vroeg naar hun werk gaan en laat thuiskomen, 
kennen ze hun buurt wellicht wat minder goed. Dat vind 
ik jammer. En dus zeg ik: ga met elkaar praten, organiseer 
bijvoorbeeld een buurtfeest en leer je buren kennen. Het 
wijkbudget kan hieraan bijdragen.”

Hoe ziet u het wijkwethouderschap?
“Als wijkwethouder wil ik vooral contacten leggen in de 
wijk. Vaste contactpersonen zijn de wijkmanager, wijkagent 
en wijkkerngroep. Verder ben ik nauw betrokken bij de 
ontwikkeling van het Sociaal Wijkteam Weidevenne. Dit wordt 
een belangrijke spil bij het aankaarten en oplossen van allerlei 
maatschappelijk en sociale problemen.”
Geoffrey gaat het inloopspreekuur op verschillende manieren 
invullen, bijvoorbeeld met een wandel- of fietstocht. “Ik 
wil de wijk in en het gesprek aangaan met bewoners. Als 
wijkwethouder wil ik het wij-gevoel in Weidevenne bevorderen. 
Hopelijk gaat dat lukken!” l

Inloopspreekuur 
Sociale Wijkteam 
Weidevenne

U kunt altijd langskomen met uw vragen, zorgen en ideeën 
tijdens het inloopspreekuur:
• Maandag: 9.00-11.00 uur, Columbuzz
• Woensdag 18.00-20.00 uur, Zuidland
•Vrijdag 9.00-11.00 uur, Columbuzz
 
Columbuzz (jeugdcentrum)  
Australiëlaan 2 
1448 NG  Purmerend

Zuidland (verzorgingshuis)  
Abel Tasmanplein 3 
1448 NL  Purmerend

U kunt ook van tevoren een afspraak maken. Stuur een 
email naar wijkteamweidevenne@gmail.com of stop een 
briefje met uw telefoonnummer in de brievenbus op het Abel 
Tasmanplein 3. U wordt dan gebeld voor een afspraak.  l

GEOFFREY NIJENHUIS NIEUWE WIJKWETHOUDER WEIDEVENNE
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BEWONERS HEBBEN OPNIEUW 
INSPRAAK
Het is al weer enige tijd geleden dat u als bewoner heeft 
meegedacht over een afscheidscadeau van de Stichting 
Weidevenne aan onze wijk.

Op onze website www.weidevenner.nl heeft u het proces kunnen 
volgen. Gezien de ontwikkelingen vragen we opnieuw naar uw 
mening. Na bijna twee jaar praten met de gemeente hebben we 
eindelijk antwoord gekregen. De twee voorstellen, meer groen 
langs de Laan de Continenten en bewegwijzering op de rotondes, 
zijn beide helaas afgewezen. De rotondes worden verpacht en 
meer groen is te kostbaar. Het is niet mogelijk alleen een specifiek 
gedeelte te realiseren. We zijn dus genoodzaakt opnieuw met 
voorstellen te komen. De gemeente heeft toegezegd nu beter 
en sneller uitsluitsel te geven. Deze voorstellen zijn al eerder zijn 
ingebracht via het enquêteformulier:
•  Een lichtkrant of digitaal informatiebord op het 

winkelcentrum met een waterval eronder.
•  Een fontein in het grachtje voor het winkelcentrum.
•  Een speeltoestel bij het centrumgebied.

We vragen weer uw mening over deze voorstellen, maar ook 
nieuwe zijn van harte welkom. Laat het ons weten via of wijk-
kerngroepweidevenne@gmail.com of stuur een briefje naar Wijk-
kerngroep Weidevenne, p/a Andesstraat 9, 1448 TV Purmerend.

Wijkkerngroep Weidevenne.

Onduidelijkheid over voorrang

Is het een gelijkwaardige kruising of een uitrit? 
Het blijkt dat er onduidelijkheid is over de 
voorrangssituatie van het laatste stuk van de 
Gangeslaan met de zijstraten Mikadostraat, 
Tangramstraat en Origamistraat. Deze straten lopen 
door in de drempel over de Gangeslaan. Hierdoor 
denken bestuurders dat dit een uitrit van een woonerf 
betreft, maar volgens de afdeling Verkeer van de 
gemeente klopt dit niet.

Dit gebied is geen woonerf, maar een 30-km-zone, dus rechts 
heeft gewoon voorrang. Bij de brug staat dit aangegeven met 
een bord. Dat deze straten doodlopend zijn en dat de stoep 
op de Gangeslaan gelijk is getrokken met de straat doet hier 
niets aan af. Na vragen van bewoners is er tijdelijk een bord 
geplaatst om de situatie te verduidelijken. Ook het verkeer 
van het Abel Tasmanplein (Zuidland en Weidevenne Station) 
heeft voorrang op het verkeer komende vanaf het parkeerdek 
van winkelcentrum Weidevenne.

Heeft u vragen over onveilige of onduidelijke 
verkeerssituaties? Laat het ons dan weten, want met elkaar 
maken we Weidevenne veiliger en vriendelijker. Mail naar 
info@weidevenner.nl of stuur een briefje naar Wijkkrant 
Weidevenne, p/a Kransfontein 40, 1448 RH Purmerend. 
Graag een foto bijsluiten van de situatie.  l

Samen42 is een initiatief van Jerome en Renate 
Hoogstraten uit Weidevenne. Zij willen door 
middel van het samen lopen van marathons en 
andere sportactiviteiten geld ophalen voor wis-
selende goede doelen.

De eerste actie was in 2012 voor CLINI CLOWNS,  
de marathon van Parijs was hierbij het decor. Op 
19 oktober gaan ze het nog iets gekker maken. 
De bedoeling is een marathon van 45 kilometer te 
lopen met de kinderwagen (zonder kind, alleen bij 
start en finish) om zoveel mogelijk donaties op te 
halen voor KIKA (kinderen kankervrij).

Fanatiekelingen gezocht
Om deze run en sponsoractie meer kracht bij 
te zetten gaan Jerome en Renate op zoek naar 
meerdere fanatiekelingen die in estafette of de 
hele 45 kilometer willen mee rennen. Jerome: 
”We hebben inmiddels d 2000,- opgehaald en 
hopen uiteraard op meer. Bij deze een oproep 
aan alle bewoners en bedrijven uit Weidevenne 
en omgeving om mee te doen of om ons te 
sponsoren. Op www.samen42.nl staat alles over 
de actie. Ik hoop met zoveel mogelijk kinderen en 
ouders de eerste kilometers te rennen!”  l

Met kinderwagens lopen voor KIKA
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PAPEGAAI DOET WHATS APP NA
Sonja van Leeuwen woont in Weidevenne en werkt 
al zo’n acht jaar bij de Stichting Papegaai, die zich 
inzet voor het welzijn van papegaaien. Ze doen dit niet 
alleen voor de vogels, maar ook voor de mensen die 
een papegaai willen kopen. Deze vogels kunnen wel 
tachtig tot honderd jaar oud worden en hebben goede 
verzorging nodig. Het advies van Sonja: “Neem geen 
papagaai in huis, want je zit er je hele leven aan vast 
als je hem goed verzorgt. Je weet nooit hoe je leven 
verloopt, en dan zijn de papegaaien de dupe.”

Zelf heeft Sonja vijf papegaaien, maar achteraf gezien zou 
ze hier niet voor hebben gekozen. “Ik ben er dol op, maar 
het zijn niet echt dieren om thuis te houden, hoewel ze 
erg grappig kunnen zijn. Neem nou Bliksem: hij kan mijn 
Whats App-geluidje precies nadoen, en dan denk ik dat 
ik een bericht heb terwijl het niet zo is. En Body laat op 
evenementen wel eens een dopje vallen, en als iemand dat 
steeds oppakt, heeft hij iets van: ha, die sukkel raapt steeds 
dat dopje op.”

Nieuwe wet
Stichting Papegaai staat op evenementen om advies te geven 
over het houden en verzorgen van deze dieren. Daarnaast 
verkoopt Sonja haar zelfgemaakte dromenvangers met veren 
van papegaaien, sieraden en andere zelfgemaakte artikelen.
Stichting Papegaai wordt niet gesubsidieerd, maar draait op 

Uitstel start van school de Roos

De vestiging van basisschool 'de Roos' is op 19 juni 
besproken in de raadscommissie Algemene Zaken. 
Het was een bewogen avond met dertien sprekers die 
goed voorbereid en met veel passie gedurende vijf 
minuten hun mening gaven over de komst van deze 
school naar de Nijlstraat.

Er stonden twee punten op de vergadering voor wat betreft 
deze Islamitische school. Een krediet van € 122.440 voor 
de eerste inrichting onderwijsleerpakket/meubilair van deze 
school. Het tweede punt was de locatiekeuze van het college 
voor de Nijlstraat.

Een aantal opmerkingen die naar voren werden gebracht 
door de sprekers waren:
De bouw van twee appartementencomplexen naast de 
school verminderd het aantal parkeerplaatsen. Er staan 
andere geschikte gebouwen leeg. Dat er 400 kinderen komen 
op deze school is nog lang niet zeker, er zijn er tot nu 40 
ingeschreven. Dit in verband met de hoogte van het krediet.

De verkeersproblematiek en bereikbaarheid bij de komst van 
een derde school. Aan de bewoners in de wijk en ouders van 
de Kraal is nooit iets gevraagd.

donaties en vrijwilligers. Ook ondersteunen ze verschillende 
onderzoeken en werken ze samen met andere orginisaties, 
waaronder een stichting in Indonesië voor kaketoes.
De stichting heeft bereikt dat een lang gekoesterde wens in 
vervulling gaat: er wordt binnenkort een wet aangenomen die het 
verbiedt de vogels te kweken en de eitjes uit het nest te halen. 
De babyvogeltjes leren namelijk van hun ouders papegaaien-
dingen. Als ze alleen door mensen worden gevoerd, hebben ze 
geen voorbeeld gehad en kunnen ze gedragsstoornissen krijgen. 
Stichting Papegaai heeft er vier jaar over gedaan om deze wet 
erdoor te krijgen, en nu is het dan zo ver!

Wilt u doneren of helpen, of heeft u vragen? Kijk dan op 
www.stichtingpapegaai.nl voor meer informatie.  l

Bewoners uit 
de directe 
omgeving 
horen helemaal 
niets, moeten 
alles vernemen 
uit de pers.
Geen school 
naast een 
bouwput, dit is 
onveilig voor 
de kinderen.

Aan het eind van de avond kwam wethouder Voorbij na een 
aantal schorsingen, opmerkingen en vragen van de raad 
met het verlossend voorstel: De start van deze basisschool 
een half jaar uitstellen en deze tijd gebruiken voor het 
houden van een verkeersonderzoek. Daarnaast zal ook 
gekeken worden naar eventuele andere locaties. Er zal een 
werkgroep samengesteld worden, waarin ook bewoners 
zitten. Als alternatieven werden genoemd: lokalen in het  
Leeghwaterpark, de Torenmolen en Walakker.

Onder luid applaus werd dit voorstel ontvangen door de 
bewoners. Zij hadden het gevoel dat er eindelijk naar hen 
werd geluisterd. Als het goed is zijn bewoners uit de buurt 
inmiddels geïnformeerd.  l
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@weidevenner De Weidevenner

Waar is dit?

Repair Café in Weidevenne?

Repair Café 
Purmerend is op 
zoek naar nieuwe 
vrijwilligers. 
Momenteel is er 
eens per maand spreekuur in het Tritongebouw maar zodra 
’Heel Europa’ bij de Melkwegbrug klaar is willen we daar ook 
een aan de slag gaan, aldus Erik Treffers van Repair Café.  
“Zo kunnen we ook Weidevenners van onze diensten voorzien. 
Nu vraagt een uitbreiding met een nieuwe locatie ook 
uitbreiding van ons bestand aan vrijwilligers. Daarom de oproep 
aan iedereen die een beetje handig is en vrije tijd heeft om ons 
team te komen versterken. Wilt u meer informatie stuur dan een 
mailtje naar Erik Treffers: repaircafepurmerend@gmail.com.  l

AJAX CAMP BIJ  
FC PURMEREND

De zomervakantie staat voor de deur. 
Een zomer geheel in het teken van 
voetbal. Kinderen tussen de 6 en16 
jaar kunnen van 11 t/m 15 augustus 
beginnen met de beste voorbereiding 
op hun nieuwe voetbalseizoen. Ajax 
komt naar FC Purmerend met een 
vijfdaags voetbalkamp. 
Techniek-, tactiek-, linie- en 
movement training. Voetballertjes 
beleven Ajax voor een week en 
worden klaargestoomd voor het 
nieuwe voetbalseizoen. Naast 
een onvergetelijke week trainen 
ontvangen de deelnemers allerlei 
extra´s en een persoonlijk rapport met tips en verbeterpunten. 
Er zijn nog een aantal plekken beschikbaar voor het Ajax Camp 
bij FC Purmerend. Kijk voor meer informatie over het Ajax Camp 
of om in te schrijven op www.ajaxcamps.nl. 
Foto: Noah met zijn grote voorbeeld: Ajaxspeler Mitchel Dijks  l

INDRUKWEKKEND BEZOEK 
SCHOLIEREN AAN HEEL EUROPA

Leerlingen uit groep 3 en 4 van 
openbare basisschool De Nieuwe 
Wereld in Purmerend brachten een 
speciaal bezoek aan Heel Europa. 134 
schoolkinderen kregen, verdeeld over 
vier groepen, een rondleiding door het 
in aanbouw zijnde woonzorgcomplex. 
Het bezoek was onderdeel van een 
schoolproject en werd georganiseerd 
door Clup Welzijn, Wooncompagnie en 
de schoolleiding. De leerlingen keken 

hun ogen uit. “Op school hebben we veel over de bouw geleerd, 
en nu hebben we gezien hoe alles in het echt gebeurt”, zegt een 
van jeugdige bezoekers. “Dat was heel erg leuk.”

Bouwvakker
Tijdens speciale lessen werden alle facetten van de bouw 
belicht, van bouwtekeningen tot uitvoering. Er kwam zelfs een 
bouwvakker naar school om het een en ander uit te leggen.

“De leerlingen verkenden de kelderruimte, de begane grond 
en een verdieping”, vervolgt Nienke. “Ook bekeken ze een 
woning. Onder begeleiding van de hoofduitvoerder kregen ze, 
op speelse wijze, uiteenlopende informatie. Over hoe het storten 
van beton in zijn werk gaat, maar ook over het leidingwerk en de 
afvoersystemen. Een van de kinderen raakte niet uitgepraat over 
de hoogte van het complex: “De toren wordt meer dan zestig 
meter hoog. Dat kan ik me bijna niet voorstellen.”  l

Puzzelmarathon naar feestdiner
Het principe van de puzzelmarathon is dat wie na acht 
puzzels de meeste punten heeft, een  feestdiner wint voor 
twee personen in de Neckerpoort. Onder de juiste inzenders 
worden 10, 8 ,5,3 en 1 punten verloot, met daarnaast bij 
elke puzzel een prachtig boeket van bloembinderij Florissant 
op het winkelcentrum Weidevenne. In november tellen we 
alle punten op en misschien zit u in december heerlijk te 
genieten van een smakelijk diner. De stand van zaken wordt 
bijgehouden in de wijkkrant en op www.weidevenner.nl.

 
De oplossing van de vorige 
opgave is de Trinidadstraat. 
De winnares is Susan Heijman. 
Het was lastig, want er was 
maar één inzending. Susan 
kan daarom kiezen tussen de 
10 punten voor het idee of 
voor een boeket bloemen.
De nieuwe opgave luidt: weet 
u waar deze foto is genomen, 
mail het antwoord dan naar 
info@weidevenner.nl of 
gooi een briefje in de bus: 
Kransfontein 40.  l


