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

M E I  2 0 1 3
4 e  j a a r g a n g

Machines met knijpers die lijken op grote vingers 
zorgden voor stofwolken bij de sluisbrug. Stukje voor 
stukje werden de oude panden afgepeld en verdween 
een deel historie. Veel Purmerenders trotseerden de 
stofwolken en kwamen een kijkje nemen tijdens de 
sloopwerkzaamheden. Verhalen over vroeger werden 
opgehaald en de werkzaamheden werden voorzien van 
‘deskundig’ commentaar.

De panden zijn inmiddels verdwenen en archeologen hebben de 
bodem doorgespit. Volgens leden van Archeologische Werkgroep 
Purmerend (AWP) zijn er veel leuke vondsten gedaan, maar die 
moeten nog worden schoongemaakt en gedocumenteerd. Later 
kan iedereen de vondsten komen bekijken in het onderkomen 
van de vereniging aan de Neckerstraat. Tijdens het graven zijn 
ook poeren van de oude Neckerpoort gevonden, zodat nu met 
zekerheid is te zeggen waar de poort precies heeft gestaan. De 
huidige sluisbrug ligt namelijk niet op de plek van de oude brug. 
Om de brug te kunnen sluiten tijdens het schutten is de kolk 
verlengd en de nieuwe brug een stukje opgeschoven. Toen aan-
nemer Verschuur begon met het bouwen van de sluisbrug stond 
de Neckerpoort in de weg en moest worden gesloopt. Hij had 
ook geen nut meer, want door het openzetten van de brug kon de 
weg worden afgesloten. Ook de paardenwet aan het dijkje van de 
Lange Weeren, nu Hazepolder, waar paarden konden drinken en 
uitrusten, moest wijken en kreeg later een plek bij de leerlooierij 
van Switzer (Looiersplein).

Niet romantisch
Waarschijnlijk zag het er rond 
de stadspoorten niet al te 
romantisch uit. Ene Jan A. 
Backer schrijft in1797 in zijn 
boek ‘De jonge reiziger’: ‘De 
wal is van weinig aanbelang, 
hoe wel met geboomte 
beplant, en de gracht die er 
om heen ligt scheen my toe 
niet zeer zindelijk te worden 
onderhouden.’ Dat was 
helaas het geval met vrijwel 
alle grachten in Purmerend 
en daarom ook een van de 
redenen om ze te dempen. 
De nieuwe Neckerpoort is 
rond augustus volgend jaar 
gereed en de bedoeling is om 

weer het water op te zoeken, met onder andere een terras en 
faciliteiten voor watersporters. De gemeente heeft/had plannen 
voor opknappen van het Slotplein en als dat doorgaat, wordt het 
een van de mooiste plekken in Purmerend. Voorlopig moet er 
nog hard worden gewerkt, maar de bouwvakkers staan er 
niet alleen voor: deskundig advies van achter de hekken zal 
er alle dagen zijn.  l

Verdwenen klok terug

In de wijkkrant van augustus 2011 berichtten we over 
de bekende Clementineklok, die tijdens de renovatie 
van de Doelestallen spoorloos was verdwenen.

Na gedegen speurwerk wist onze verslaggever de klok op te 
sporen en sindsdien doet hij dienst ergens in het gemeentehuis. 
De wijkkerngroep wil graag dat de klok wordt teruggeplaatst 
op z’n vertrouwde plek, aan de villa Clementine dus. Eventu-
ele kosten kunnen worden betaald uit het 
wijkbudget. De gemeente is in onderhande-
ling met een koper voor de villa en kan dan 
vragen of de klok weer terug kan. Mocht de 
nieuwe eigenaar de klok niet aan de gevel 
willen, dan weet de wijkkerngroep wel een 
mooie alternatieve plek waar iedereen weer 
op de klok kan kijken.         l

STOFWOLKEN BIJ DE SLUISBRUG

Sloop van de Neckerpoort in 1918
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BOWLS, SPORT VOOR 
55-PLUSSERS

Ook mensen met een 
mindere lichamelijke 
conditie kunnen prima 
op een leuke manier 
sporten. 

Het uit Groot-Brittannië 
afkomstige balspel bowls 
wordt door mannen en 
vrouwen, voornamelijk 
55-plussers, gespeeld. In 
Purmerend is enige tijd 

geleden de bowlsclub Neckslag opgericht. Ze rollen de ballen 
over een mat van dertig meter lang en vier meter breed. Het 
is een gezellige groep, maar ze willen graag nieuwe leden 
verwelkomen. Met een paar sport- of tennisschoenen met 
gladde zool kunt u meteen meedoen. De spelregels worden 
ter plekke uitgelegd en u mag drie maal gratis spelen voordat 
u besluit lid te worden. Daarna bedraagt de contributie 
€ 60,- per jaar, eventueel te betalen in twee termijnen. 
Of u wordt ‘los lid’ en betaalt € 7,- euro per maand. Dan 
kunt u zelf bepalen wanneer u speelt. Er wordt gespeeld 
in Tenniscentrum Neckslag, Neckerstraat 133 (tegenover 
Karwei) op maandag van 13.00 tot 16.00 uur. Kom eens 
kijken en doe eens mee. Meer informatie: H. van Lieverlooy, 
telefoon 020 6327123.  l

Kortste fietspad van de stad?
Op het Gouw, bij het Tramplein, staat een bord dat 
aangeeft dat daar een fietspad is. Slechts enkele meters 
verder geeft een ander bord aan dat het daar eindigt. 

Het is een heel kort stukje fietspad, dat is aangegeven door 
middel van officiële borden. De redactie vraagt zich af of er in 
onze stad een nog korter fietspad is. 
Overigens storen veel fietsers zich in de binnenstad niet aan 
borden, want ook tijdens de ‘gesloten uren’ worden voetgan-
gers veelal gezien als lastige obstakels waarvoor je als fietser 

moet uitwijken. Veel fietsers 
die vanaf de Melkwegbrug 
het centrum binnenfietsen, 
rijden vrolijk rechtdoor 
de Hoogstraat in. Dit is 
al een smalle straat, met 
aan beide zijden uitstal-
lingen van winkeliers, maar 
haastige fietsers wringen 
zich via de goot richting 
Kaasmarkt. In de praktijk 
is de route Melkwegbrug-
Kaasmarkt voor veel 
wielrijders gewoon een 
fietspad, ondanks  
alle borden.              l

Tips van de wijkagent in  
De Populier
Onlangs vertelde 
de wijkagent van 
het centrum, Ruud 
Roos, bewoners 
van De Rusthoeve 
hoe zakkenrollen, 
pinpasfraude en 
insluiping is te 
voorkomen.
Ook  andere wijk-
bewoners waren 
uitgenodigd. Het 
gebeurt gelukkig niet vaak, maar diefstal komt ook in 
Purmerend voor, en dan kun je maar beter op je hoede zijn. De 
vele belangstellenden die naar De Populier waren gekomen, 
kregen duidelijke en heldere informatie. Tips om zakkenrollen 
te voorkomen zijn onder andere: sluit de tas af en draag hem 
aan de voorzijde van het lichaam, leg de tas niet boven op de 
rollator, let op bij aanspreken door onbekende en neem geen 
grote bedragen mee. Om diefstal uit de woning te voorkomen: 
leg geen sleutel onder de mat, kijk eerst wie er voor de deur 
staat, sieraden en geld goed opbergen, en bij een bezoek van 
een bedrijf altijd legitimatie vragen.

Bij uw pinpas: geen code geven aan vreemden, code niet 
telefonisch aan de bank geven, geen briefje met code in de 
portemonnee en bij diefstal of vermissing meteen de bank bellen.

Na het voorlichtingsgedeelte gaf de wijkagent antwoord op 
vragen van bewoners.  l

OPEN HUIS DE RUSTHOEVE EN 
WIJKPLEIN CENTRUM

Op zaterdag 1 juni zetten we 
de deuren van De Rusthoeve 
en het Wijkplein Centrum 
open. Belangstellenden 
kunnen van 11.00 tot 14.00 
uur een kijkje komen nemen 
op onze woon/zorglocatie en 
Wijkplein Centrum. 
Tijdens ons Open Huis 
is er van alles te doen. 
Zo is er bijvoorbeeld de 
mogelijkheid voor een rondleiding en een kijkje te nemen in 
een zorgappartement en een aantal aanleunwoningen. 
Op het Wijkplein Centrum zijn er verschillende activiteiten 
en kunt u informatie krijgen op het gebied van wonen, zorg 
en welzijn. Ook is op deze dag het WMO-loket aanwezig. 
Het restaurant (De Populier) is open om wat te drinken of 
te genieten van diverse broodjes/maaltijden. Kortom, er is 
voldoende te zien en te doen om even langs te komen op 
zaterdag 1 juni van 11.00 tot 14.00 uur.  l

Welkom bij de bowlsclub.

Wijkagent Ruud Roos geeft tips

Kortste fietspad in Purmerend?
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GEEN DISCRIMINATIE IN 
WIJKPLEIN
Tijdens de door Stichting Wonen, Zorg en Club Welzijn 
verzorgde Anti-discriminatiedag in Wijkplein Centrum 
stond Rosa Parks centraal. Zij weigerde in 1955 als 
zwarte vrouw in de VS haar zitplaats in een bus af te 
staan aan een blanke medepassagier.

Iedereen was onder de indruk, maar wat opviel, was dat 
er geen enkele ‘gekleurde’ bezoeker was. Kinderen van de 
oecumenische basisschool Trifolium verrasten de aanwezigen 
met het lied ‘Zwart-Wit’ van Frank Boeien. In de toespraken was 
de boodschap: “Ieder mens is gelijk, ieder mens is kostbaar.”

Bij het persoonlijke verhaal van Kees Kasbergen werd het 
erg stil in de zaal. Zijn woorden maakten grote indruk. Een 
bezoekster vertelde een ander indringend verhaal en gaf aan dat 
naast leeftijdsdiscriminatie ze zich ook gediscrimineerd voelde 
toen ze lang geleden vanuit Amsterdam naar Purmerend kwam. 
Overigens blijkt dat nog steeds zo te zijn, want ‘Amsterdammers 
worden geen Purmerenders’. Directeur Klaas Kwadijk stelde 
in zijn betoog: “Juist degene die niet wordt gediscrimineerd, 
moet en kan opkomen tegen discriminatie. ”De middag werd 
afgesloten met een gedicht van de 88-jarige mevrouw D. Booij-

Jager, waarvan het 
eerste couplet luidde: 
“De sterren stralen 
aan de hemel zo 
mooi, wat zou daar de 
boodschap van zijn? 
Ze schijnen te zeggen 
‘mensen beneê, 
verdraag toch elkaar, 
maak het fijn’!”  l

Optreden van kinderen van OBS Trifolium.

Besteding van het wijkbudget
De wijkkerngroepen hebben geld uit het wijkbudget 
beschikbaar geteld voor een glijbaan voor rolstoelers in 
de stadsspeeltuin. Het speelobject is uitvoerig getest door 
De Speeltuinbende (testteam van kinderen met én zonder 
handicap) en met algemene stemmen goedgekeurd. 
Wilt u ook iets organiseren of aanschaffen om de leefbaar-
heid in uw wijk te verhogen, neem dan contact op met de 

wijkkerngroep, of 
kom eens naar een 
vergadering. De verga-
deringen zijn openbaar, 
maar als u erbij wilt zijn 
of iets wilt toelichten, 
meld u zich dan van 
tevoren even aan bij de 
voorzitter: 
phm.willemse@ 
gmail.com.  l

Onthulling bord Speeltuinbende

Joop en Hennie Zwaal-Dirks 65 
jaar getrouwd

De liefde tussen Joop 
(94) en Hennie (88) 
Zwaal-Dirks begon tijdens 
een wandeltocht en een 
paar jaar later stapten ze 
in het huwelijksbootje. 
Ze kregen twee kinderen, 
twee kleinkinderen en twee 
achterkleinkinderen. Vijftig 
jaar geleden kwamen ze 
naar Purmerend en ze 
wonen nu in De Rusthoeve. 
Vanuit de woonkamer hebben ze uitzicht op de kamer van 
burgemeester Don Bijl, maar echt gezien hadden ze hem niet. 
Daar kwam verandering in toen hij met een bos bloemen bij 
het echtpaar de kamer binnenkwam om ze te feliciteren.

Lintje voor Corry Hupkes
Nietsvermoedend kwam Corry  Hupkes-
Groeneveld op 26 april naar het 
gemeentehuis. Tot haar grote verrassing 
kreeg ze de koninklijke onderscheiding 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau 
opgespeld. De burgemeester noemde onder 
andere haar werk tijdens de oorlog, haar 
werkzaamheden bij de Vereniging Historisch 
Purmerend en haar inzet als vrijwilliger bij 
de Prinsenstichting/Kadijkerkoog. Hupkes 
is inmiddels 92 jaar, maar ze nam tijdens 
de ceremonie vastberaden zelf de regie in 
handen. Na het officiële gedeelte liet ze 
weten stellig van plan te zijn honderd te 
worden, want ‘dan komt de burgemeester  
bij me op visite’.     l

Ingezonden reactie
Met veel belangstelling lees ik uw column ‘Boze Buurman’. 
Het valt me op dat er met enige regelmaat wordt geschreven 
over overlast, en dan meestal over hondenpoep. Een ergernis 
van mijn kant op mijn dagelijkse rondjes met mijn honden is 
echter de ontoegankelijkheid van het Cramwinckelplantsoen, 
die wordt veroorzaakt door geparkeerde auto’s aan de 
Stationsweg.

De afvalcontainers van het restaurant in het station worden 
eenmaal per twee weken geleegd. Na ongeveer een week zijn 
de containers vol en worden de vuilzakken er gewoon naast 
gezet, niet bepaald een mooi gezicht voor de treinreizigers.
Ik heb het gemeld bij de gemeente en de spoorwegen, maar 
van de gemeente heb ik niets gehoord en de spoorwegen 
vonden het jammer dat ik niet tevreden was. Kunt u hier eens 
aandacht aan besteden?
A. Hazebroek.

Redactie: Komen we in de volgende wijkkrant op terug.  l

Burgemeester op felicitatiebezoek 

bij Joop en Hennie

Corry Hupkes 

Lid in de Orde 

van Oranje-

Nassau
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e-mail: phm.willemse@gmail.com.
Artikelen en foto’s mogen worden overgenomen met 
bronvermelding.
Ontwerp: Baanstede Druk & Copy
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De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden 
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VAN ONZE VERSLAGGEVER

Niets nieuws onder de zon
Parkeren in de Hazepolder wordt voor de bewoners steeds 
moeilijker. De hele wijk staat dagelijks vol met blik en voor 
wijkbewoners is er nauwelijks een plaatsje meer te vinden. 
De meeste last geven de negen tot zes parkeerders, de 
ondernemers en personeel uit de binnenstad die ’s morgens 
parkeren en tegen zessen weer vertrekken. Ook in het 
verleden waren er parkeerproblemen. Begin jaren vijftig stond 
er slechts hier en daar een auto in de wijk en was de Hugo de 
Grootstraat (nu halverwege) afgesloten met een hek. Kortom, 
er was ruimte genoeg en geen doorgaand verkeer. Twintig 
jaar later begonnen de problemen en als creatieve oplossing 
werd het ‘om-en-om’ parkeren ingevoerd: op even dagen aan 
de ene en op oneven dagen aan de andere kant. Dat werkte 
echter niet en verschillende acties volgden. Nu wordt weer 
gedacht aan vergunningparkeren, maar daar is (nog) niet 
iedereen het over eens. Ook hier geldt: niets nieuws onder de 
zon.

Kamperen met een luchtje
De camperplekken op het parkeerterrein aan de Neckerstraat 
voldoen niet en aanpassen wordt te duur, omdat ze op 
termijn plaats moeten maken voor (woning)bouw in de 
Kop van West. Er is gekeken naar andere locaties en de 
verwachting is dat wordt gekozen voor het parkeerterrein 
naast het oude kerkhof aan de Nieuwstraat. Het is voor de 
campers te hopen dat de poepzuigers tegen die tijd zijn 
wegbezuinigd of een andere losplaats krijgen, want gezellig 
in het zonnetje bij je camper koffie drinken of een broodje 
eten terwijl de poepzuiger vlakbij zijn lading komt storten, zal 
het camperplezier waarschijnlijk niet verhogen.

Boom weg, uitzicht terug
De boom bij het appartementencomplex Kanaalzicht was 
langzamerhand zo groot gegroeid, dat bewoners van de 
bovenste verdieping er bij wijze van spreken de kerstkaarsjes 
in konden zetten. Het uitzicht werd ook steeds minder en 
uiteindelijk kwam het verzoek de boom te kappen. 

Een illegale poging om de boom door verwurging om het 
leven te brengen, had eerder geen resultaat, maar toen de 

boom slachtoffer 
werd van de 
iepziekte, werd 
besloten tot 
boomeuthanasie. 
Er komt een nieuwe 
(kleinere) boom 
terug op een plek 
waar niemand er 
last van heeft en de 
boom in 
alle vrijheid groot 
kan groeien.  l

Boomeuthanasie

Boze Buurman
Als echte Purmerender heb je natuurlijk begrip voor 
bezuinigingen, want als er niet drastisch wordt inge-
grepen, komt de bodem van de gemeenteschatkist 

in zicht. Kortom, hoog tijd voor het aloude principe ‘niet meer 
uitgeven dan er binnenkomt.’ Veel Purmerenders leven al zo, en 
voor onze bestuurders wordt dat nu ook noodzaak. De gemeente 
werkt ‘van buiten naar binnen’ en dat betekent: ‘Zegt u het maar, 
waarop moeten we bezuinigen?’ Ja hoor, daar worden onze 
bestuurders voor betaald en wij mogen het oplossen. Uit nieuws-
gierigheid ben ik naar de discussieavond in het gemeentehuis 
gegaan en hoorde daar medebewoners vertellen waarop kan wor-
den bezuinigd. Ik was al snel de draad kwijt, want vrijwel iedereen 
heeft begrip voor de bezuinigingen, alleen niet als het de eigen 
portemonnee of leefomgeving betreft. Ook bij het heen en weer 
rennen in de raadszaal was de verwarring groot, want sommige 
deelnemers bleven vrolijk in het verkeerde vak zitten. Eigenlijk was 
het niet nodig geweest, want de oplossing is simpel. Stel dat de 
gemeentelijke uitgaven, pak ‘m beet, tachtig miljoen per jaar zijn, 
dan hoef je alleen maar tien procent te korten op alle uitgaven en 
voila, acht miljoen bezuinigd. Gewoon elke keer als de gemeen-
telijke schatbewaarder de knip trekt, hupsakee, tien procent er af. 
Omgekeerd werkt het ook, dus alles wat je bij de gemeente haalt: 
tien procent duurder. Dan houd je zelfs geld over en kunnen we 
uitgeven in plaats van bezuinigen. Gewoon een simpel rekensom-
metje, toch? Er werd tijdens de discussies veel gemekkerd over 
de openbare verlichting. Te veel, te wit, ledlampen of automatisch. 
Ook hiervoor is een simpele oplossing: alle lantaarnpalen tien 
procent inkorten. Moet je eens kijken wat dat scheelt. Bezuinigen, 
wat een gezeur. Kan daar niet wat aan gedaan worden?
bozebuurman@hotmail.com l

Uw verhaal of foto in de krant
De volgende wijkkrant verschijnt op 1 juli 2013. Artikelen, foto’s en 
mededelingen graag aan leveren voor 10 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 digitale editie van de Wijkkrant Centrum vindt u op  
www.weidevenner.nl onder het kopje digitale wijkkranten. l


