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AUTO TE GAST OP KORTE 
HERENGRACHT, OF NIET?

Al een aantal jaren 
geleden heeft de 
gemeente van de Korte 
Herengracht een fietspad 
gemaakt, waarop de auto 
te gast is. De weg is, 
behalve een strook in het 
midden, volledig rood, 
wat betekent dat het een 
weg voor fietsers is. In 
Nederland mag iedere 
gemeente er zijn eigen 
vorm aan geven, vooral 
op wegen waar beperkt 
autoverkeer is. 

Het is een mooi initiatief, met 
als doel het stimuleren van 
het rustige rijgedrag van de 
automobilisten die op deze 

weg rijden. Netjes rustig rijdend achter de fietsers, wachtend 
tot die op het kruispunt met Julianastraat/Herengracht een 
keuze van richting hebben gemaakt.

Echter, wettelijk heeft dit helemaal geen waarde. Op deze 
fietsstraat gelden de normale regels. Ook de rode kleur 
heeft wettelijk geen betekenis. Helaas komt het vaker voor 
dat de automobilisten het woord Gast niet kennen, of het 
anders lezen: Gas(t). Het is vaak niet zo veilig als fietser om 
daar te rijden, zoals de gemeente zich heeft voorgesteld. 
Auto’s geven daar behoorlijk gas, en je wordt dan als fietsers 
gedwongen naar de zijkant te gaan. Je voelt je als fietser 
zelfs geen gast.

Ondanks het initiatief, werkt het dus niet. Wat werkt dan 
wel? Hoe verander je het gedrag van de automobilist op dat 
stuk weg? Een soort van signalering, of hobbels, et cetera, 
waardoor de automobilisten hun snelheid moeten aanpassen 
zou een oplossing kunnen zijn. Controleren op snelheid kan 
ook werken.

In ieder geval is dit een verzoek van alle fietsers aan de 
automobilisten om het hele woord GAST te lezen en zich ook 
als zodanig te gedragen.  l

Lente in het hertenkamp

In het hertenkamp is het volop lente. Bij de herten worden begin 
juni jongen verwacht. Hoeveel herten worden geboren is nog 
even afwachten, omdat dit bij die dieren niet goed te zien is. Als 
nieuwe aanwinst heeft het hertenkamp twee dwergschapen met 
lammetjes. Ten tijde van het schrijven van dit artikel zit de kal-
koen op flink wat eieren te broeden, evenals  de kippen. De geit 
Ziggy heeft twee jongen gekregen. Helaas is Ziggy na de beval-
ling overleden. De jongen worden met de fles groot gebracht. 
Kom dus vooral allemaal het nieuwe leven bewonderen! l

GEMEENTE ALERT OP 
DRUGSGEBRUIK JONGEREN
De gemeente heeft aan alle onderwijsscholen in 
Purmerend een brief gestuurd, omdat ze zich zorgen 
maakt over het toegenomen drugsgebruik onder de jeugd.

Ze heeft het initiatief genomen om met verschillende partijen 
om de tafel te gaan om te kijken hoe ze dit probleem het best 
kunnen aanpakken.
De besturen van alle scholen zijn bij deze gesprekken betrokken. 
De gemeente heeft geconstateerd dat alle partijen moeten samen-
werken om zo effectief mogelijk te kunnen zijn. Zo heeft ze er voor 
gezorgd dat in het gezondheidsbeleid is opgenomen dat er meer 
aandacht wordt besteed aan het informeren van jeugd en ouders 
over de gevolgen van drugs- en overmatig alcoholgebruik.

Daarbij komen politie en handhaving ook extra in actie. Zij surveil-
leren op vooraf goed geplande momenten rond scholen om dea-
lers en gebruikers aan te houden. Gelukkig gaat het bij de meeste 
kinderen hartstikke goed, dit mogen we niet vergeten, maar de 
kinderen die wel de fout ingaan, wil de gemeente graag zo snel 
mogelijk weer op het juiste pad krijgen.  l
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Lentezang
Als de zon de kou laat verdwijnen

ontvouwt de lente al zijn kleurenpracht
je ziet één bont schouwspel verschijnen

een allesbeheersende oppermacht

bomen zetten aan hun takken
groengetinte blaadjes neer

knoppen die naar adem snakken
vouwen open, broos en teer

het vogelzangkoor staat gereed
het luisteren zal lonen

naar de nieuwe lentetonen

mijn weg is één dansend kleed
een lente viert de teugels

ik zweef op muzikale vleugels

Gerda Hooijberg. l

GEEF ME DE VIJF

U heeft zijn auto vast wel 
gezien in de buurt:Die 
gouden, met daarop de 
naam Bjorn Blauwhof, de 
Nederlandse vlag en de 
tekst ‘Road to Tokyo’. Dus 
hup, op onderzoek uit en 
in gesprek met Bjorn.

Hoe ben je in deze straat 
terecht gekomen?
“Ik ben tot mijn derde jaar 
opgegroeid in Aalsmeer 
en toen verhuisd naar 
Purmerend, naar de (Purmer-
Zuid). Via een omweg ben ik 
hier in de Chrysantenstraat 
verzeild geraakt. Het is een 
rustige buurt, iets wat ik 
nodig heb. Het parkeren 
is een drama. Daarom heb 
ik me aangesloten bij de 

Stadspartij. De leefomstandigheden in deze buurt hebben 
mijn interesse.”

Wat ga jij doen in Tokyo?
“Ik ben atleet en mijn specialiteit is de vier maal vierhonderd 
meter estafette. Sinds oktober 2017 hebben mijn team en ik 
de A-status van het NOC/NSF gekregen.”

Wat doe jij er allemaal voor om Japan te halen, of wat 
moet je ervoor doen?
“Het belangrijkste:atletiek is mijn passie. Ik train twaalf keer 
per week. Daarnaast moet ik goed rusten en goed op mijn 
voeding letten. Ik ga geregeld op trainingskamp. Om dit te 
kunnen bekostigen, moet ik zelf op zoek naar sponsors, want 
ondanks die A-status, kan ik niet volledig in mijn onderhoud 
voorzien. De sponsors helpen me, dus als er nog mensen zijn 
die me willen helpen, neem contact met me op. Dit kan via 
(facebook) of de wijkkrant.”

Atletiek is je passie, maar is het ook het enige in je leven?
“Nee hoor. Ik ben gek van Ferrari en ik heb veel modelauto’s 
staan, van Dinky Toy tot Lego. De geschiedenis van de 
Tweede Wereldoorlog boeit me ook. Ik verzamel speciale 
boeken die hierover gaan. Voetballen, waarmee ik qua 
sport  ben begonnen, vind ik ook ontzettend leuk. Atletiek 
doe ik namelijk pas sinds mijn dertiende. Verder heb ik nog 
een partner uit de sportwereld en doe ik aan gamen om te 
ontspannen.”

Wat is tot nu toe het hoogtepunt in je carrière?
“Dat is toch wel het verbreken van het Nederlands record op 
de vier maal vierhonderd meter estafette in Lille tijdens het 
WK voor landenteams. Dat record stond al tientallen jaren, 
maar nu dus niet meer.”  l

GEDICHT IN DE VIERVORST
In de Viervorst hangt in de hal, op een banier, een gedicht 
van de Dichterskring. Iedere drie maanden komt hier een 
nieuw gedicht te hangen. Het thema van het jaar 2018 is:; 
de hand reiken. Tot 1 juni hangt er onderstaand gedicht van 
Gerda Hooijberg. Begin juni verhuist de banier naar een 
andere locatie en krijgt de Viervorst een nieuw gedicht. De 
hal van de Viervorst is voor iedereen toegankelijk. Loop af en 
toe eens binnen om het gedicht te bewonderen.

Omkijken
met jouw hand in de mijne

het duister verdrijven
de hemel openbreken

stappen zetten in het licht

omkijken naar die ander
een blijde blik ontvangen

warmte gaat stromen
door samen voort te gaan

op de snelweg van het leven
even stilstaan, een wegwijzer

zijn voor de juiste richting
met je medemens

Gerda Hooijberg. l
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Ogen en Oren viert lustrum  
in stadhuis
Op woensdag 18 april hebben de vrijwilligers van 
Ogen en Oren hun vijfjarig bestaan in Purmerend 
gevierd, en wel in het stadhuis. Sinds 2013 zetten 
zij zich in om de eigen buurt schoon en veilig te 
houden. Ze lopen door de wijk en letten op zaken die 
misschien niet pluis zijn, maar ook op openstaande 
ramen of sleutels die in deuren zijn blijven zitten. 
Tijdens hun wandelingen staan ze geregeld in contact 
met medewerkers van politie en gemeente.

Ogen en Oren is begonnen met dertien enthousiaste 
Purmerenders en is in vijf jaar tijd uitgegroeid tot bijna 
tweehonderd vrijwilligers. Een enorme prestatie, vindt ook 
burgemeester Don Bijl, die bij het jubileum een toespraak 
heeft gehouden: “Dit initiatief ontstond in een tijd dat er veel 
inbraken waren in de Purmer-Noord. Aanvankelijk dachten veel 
mensen dat het een soort burgerwacht zou worden, die het 
recht in eigen hand zou nemen. De afgelopen jaren hebben 
laten zien dat die angst ongegrond was. Juist door samen 
te werken met de instanties laat Ogen en Oren zien hoe je je 
effectief kunt inzetten voor de veiligheid in je eigen buurt.”

Jubileumboekje
De afgelopen weken werkten diverse vrijwilligers aan een 
jubileumboekje met foto’s en verhalen uit alle wijken. Coen 
Lageveen, een van de coördinatoren van Ogen en Oren, 
overhandigde woensdagavond het eerste exemplaar aan 
de burgemeester. Tijdens de receptie werd een groepsfoto 
gemaakt van de aanwezige vrijwilligers. Na afloop ontvingen 
ze het boekje en de foto, als extra bedankje voor hun 
vrijwillige inzet.  l

ACH, JE HOORT NOG WEL EENS 
WAT OF MAAKT WAT MEE
A:  “Waar ga je heen?” 
B:  “Ik ga naar het stadje. Even lekker lopen. Het is lekker 

weer. Ga je mee?” 
A:  “Ja, gezellig. Zullen we via de “Korte Herengracht” gaan?” 
B:  “Prima, daar is een brede stoep waar we goed op kunnen 

lopen.”
A:  “Jazeker, in de Julianastraat is het soms wel smalletjes, 

maar daar komt geloof ik verandering in, heb ik in de 
wijkkrant gelezen.” 

B:  “Ja, volgens mij komt er dan ook een oplossing voor het 
parkeerprobleem, hoorde ik.”

A: “Anders kunnen ze wel op de Postbrug parkeren.”
B: “Hoezo?”
A:  “Nou, kijk maar, net over de Postbrug staan op de stoep, 

zowel links als rechts auto’s geparkeerd.”
B:  “Krijg nou wat, en er zitten nog mensen in ook. Wat 

doen die daar nou? Kan dat zomaar? Ik zie geen 
parkeervakken.” 

A:  “Is het ook wel veilig? Trouwens, onze brede stoep is nu 
ook ten einde door de auto. Vreemd toch?”              l

Kermis vreugde
De grote kermis in de binnenstad is weer voorbij. Jong 
en oud heeft twaalf dagen lang kunnen genieten van het 
groot -en klein vermaak. Er was voor ieder wat wils.

Op de eerste vrijdagavond was het griezelen met de Fright 
Night. Beide zondagen konden de bezoekers genieten van 
het straattheater. Volgens de traditie was er op de laatste 
vrijdagavond weer een prachtig vuurwerk. Op naar volgend 
jaar, naar weer een gezellige kermis.  l
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De wijkkrant wordt gemaakt door en voor bewoners.
Redactie: Machteld Tiessens, Nathalie Rijkenberg, Rob 
Bloemkolk en Stefan de Jong.
E-mail redactie: centrumredactie@gmail.com.
Eindredactie: Fred Berga, Journalistiek & Meer.
Artikelen en foto’s mogen worden overgenomen met 
bronvermelding.
De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden 
artikelen in te korten of niet te plaatsen.
Fotografie: Han Cozijn en redactie, tenzij anders vermeldt. 
Ontwerp: Business Post & Printing.
Opmaak: Gerjan Stolp.
Drukwerk: Business Post & Printing.
Bezorging: Rodi Media.
De volgende wijkkrant verschijnt rond 12 juli 2018.
Kopij kunt u aanleveren tot 15 juni 2018. 

Waar is dit?

Ken uw wijk
De oplossing van de vorige 
puzzel luidt: Bierkade 1 / hoek 
Houttuinen 1. We hebben tien 
goede inzendingen ontvangen. 
Na loting is Truus Schagen als 
winnaar uit de bus gekomen; 
van harte gefeliciteerd.

Onze fotograaf heeft weer 
een nieuwe puzzelfoto 
gemaakt. Als u weet waar 
dit is in de wijk, kunt u tot 
15 juni de oplossing instu-
ren en maakt u kans op een 
VVV-bon ter waarde van 
vijftien euro. Mailen kan naar 
centrumredactie@gmail.com 
en opsturen naar Redactie 

Wijkkrant Centrum, Primulastraat 44, 1441 HC Purmerend. 
Vergeet niet uw naam en adres te vermelden. Veel succes!  l

EVENEMENTEN KOEMARKT Casa 24  
biedt jongeren onderdak
Aan de Wilhelminalaan 14 zit een locatie van de 
Algemene Opvang Purmerend (AOP), Casa24 geheten. 
AOP biedt al jaren maatschappelijke opvang aan 
mensen in Purmerend/Waterland vanaf achttien jaar 
en ouder, die dakloos zijn of dreigen te worden. De 
organisatie helpt die mensen hun leven weer op de rit 
te krijgen. AOP beschikt over een maatschappelijke 
opvang, een zwerfjongerenopvang, een sociaal 
logement en dus Casa24.

Casa24 biedt het project Kamers met Kansen aan. Dit behelst 
huisvesting voor jongeren tussen de achttien en 25 jaar, voor 
de duur van maximaal achttien maanden. Ze krijgen zowel 
individuele begeleiding als groepsactiviteiten aangeboden. 
Doel van het project is dat de jongeren leren problemen op te 
lossen en vaardigheden te ontwikkelen om (weer) zelfstandig 
te kunnen wonen.  l

OOK CENTRUM  
HEEFT NU WHATSAPP-GROEP 
Centrum heeft, zoals zo veel andere wijken in de stad, 
sinds enige tijd een whatsapp- buurtpreventiegroep. 
Dit is een initiatief van de bewoners zelf en fungeert 
als extra ogen en oren voor de politie.

Via de groep kunt u verdachte en opvallende situaties 
delen waarbij je je afvraagt: is dit wel oké? Denk hierbij aan 
(vermoedens van) inbraak, oplichting, vernieling, straatroof, 
bedreiging of mishandeling. U kunt lid worden door een 
mailtje te sturen naar: delahayechanthal@gmail.com, met 
graag uw mobiele nummer er bij. Doe mee, want op deze 
manier maken we onze wijk nóg veiliger.  l

Mei
27-5 van 11.00 tot 17.00 uur: Heilige Koemarkt.
31-5 van 9.00 tot 17.00 uur: Matsmarkt.
31-5 van 12.00 tot 16.00 uur: Taxatiedag op de kaasmarkt.

Juni
1-6 tot en met 3-6: FoodFest op de Koemarkt.
6-6  van 12.00 tot 16.00 uur: Taxatiedag op de kaasmarkt.
10-6 van 11.00 tot 17.00 uur: Braderie op de koemarkt.
11-6 tot en met 14-6: Avondvierdaagse.
16-6  vanaf 14.00 uur: Concert van het Garrelsorgel & 

Zangvereniging Harmonie in de Nicolaaskerk.
21-6 tot en met 24/6: Reuring.
28-6 van 9.00 tot 17.00 uur: Matsmarkt.
29-6  van 19.00 tot 23.00 uur: ‘Shopping night’ in de 

binnenstad. l 


