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Problemen met bussluis Donaulaan
Het was de bedoeling dat op
3 januari de bussluis aan de
Donaulaan in gebruik werd
genomen, maar door een
technisch mankement gaat
het iets langer duren. In eerste
instantie leek het probleem
een defecte chip. Die werd
vervangen, maar toch bleek de
bussluis niet goed te werken.
Als een bus was gepasseerd, dan was er nog tijd genoeg
voor een aantal auto´s om door te rijden, en als de bussluis
openstond, dan gingen de auto’s gewoon met twee wielen
over het fietspad en met de andere twee over het trottoir.
Na klachten hierover bij de gemeente heeft die een paaltje
geplaatst, helaas nog wel met genoeg ruimte voor een auto.

Soap
Een bewoner vindt het net een soap: ”Ik kan het allemaal
mooi bekijken vanuit mijn woning, en het is ongelooflijk

Uitstappen met hindernissen
Soms bedenken stedenbouwers mooie straten met
parkeervakken en groen bij de huizen. Maar of het
altijd zo handig als je er zelf woont? In de Indusstraat
zijn al diverse ongelukjes gebeurd met bewoners die
proberen uit hun auto te stappen in de parkeervakken.
Tussen de parkeervakken staat een boom met daarom heen
een opstaande rand, zodat de auto´s niet te dicht tegen de
boom aan kunnen parkeren. Die rand is een probleem bij het
uitstappen ook met kinderen, bejaarden en/of boodschappen.
Er is al een bewoonster geweest die ongelukkig ten val is
gekomen. En als automobilisten hun auto met de neus naar de
rijbaan parkeren, dan kan de bestuurder wel uitstappen, maar
de passagiers weer niet. Daarnaast is er het probleem van de
brede weg waar de automobilisten overheen moeten om naar
hun huis te gaan. Al met al is dit geen gelukkige situatie.

Oplossing
De heer Beems, die in de Indusstraat woont, signaleerde niet alleen het probleem, maar kwam ook met de oplossing! Verplaats
de gemeentetuinen naar de woningen, zodat deze hierdoor met-

wat je ziet. Auto´s die van alles
proberen om toch door te kunnen
rijden. Auto´s die plotseling remmen
omdat de bussluis opeens wél
blijkt te werken. Ik zal blij zijn
als alles gewoon naar behoren
functioneert.”

Uitleg
De gemeente gaf de volgende uitleg:
busmaatschappij EBS gebruikt een
zogenoemd KAR-systeem voor de
bediening van de bussluis, waardoor de bus elektronisch wordt
in- en uitgemeld. Voor de plaatsbepaling van de bus zijn de
juiste coördinaten nodig. Dit is vergelijkbaar met het systeem
van plaatsbepalen dat ook in een Tomtom zit. KAR werkt echter
nog nauwkeuriger. De gemeente heeft de coördinaten bij EBS
aangeleverd. Vervolgens moeten deze gegevens in iedere bus
worden ingelezen. Tot die tijd blijft de bussluis buiten bedrijf.
Het duurt zo nog tot eind januari voordat alles werkt. Tot nader
bericht zijn sommige bewoners blij, maar anderen weer niet. Het
is maar net waar je woont…of naar toe wilt.
l

een goed worden onderhouden. En leg het voetpad direct
achter de parkeervakken, want
dan is er ook genoeg ruimte
om vanuit de auto gelijk naar
de huizen te lopen.
Meneer Beems: “Hierdoor is
er ook geen overlast meer van
fietsers en bromfietsers die
op de stoep fietsen. Ondanks
dat dit niet mag, gebeurt het
toch geregeld. Onze buren
zijn onder andere verhuisd in verband met de veiligheid rond
hun huis. Ze hebben kleine kinderen en vonden het niet veilig op
deze manier. Ik ben al op het wijkinloopspreekuur geweest met
dit probleem en de oplossing. De wijkmanager gaf toen aan dat
dit eventueel alleen zou kunnen als de hele straat het er mee
eens is. Verder zou hij mijn initiatief ter beoordeling doorgeven
aan de afdeling stadsbeheer. Tot op heden heb ik echter nog
niets gehoord.”
Het is dus voorlopig nog even uitkijken in de Indusstraat,
maar wie weet wordt deze situatie door middel van een
bewonersinitiatief toch opgelost.

Laatste nieuws, info: www.weidevenner.nl
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Ik zou wel eens willen weten…
De redactie van de wijkkrant krijgt geregeld
vragen die worden doorgespeeld naar de
personen die de antwoorden kunnen geven.
Deze keer kregen we twee vragen over het
sneeuwvrij houden van de stoep.
In de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) staat dat
bewoners zelf hun stoep moeten strooien en sneeuwvrij
moeten houden. Op internet is te lezen dat dat in strijd is met
Europese regelgeving. Alle gemeenten is gevraagd deze regel
in de APV te schrappen. Hoe zit dit in Purmerend? En als je
lichamelijk niet in staat bent om sneeuw te ruimen en iemand
valt voor je woning? Ben je dan aansprakelijk? De gemeente
laat het volgende weten:
‘Samengevat staat er in artikel 16 van de APV van Purmerend
dat iedereen verplicht is om zijn stoep over de breedte van

twee meter schoon te houden. Wij vinden het als gemeente
belangrijk dat iedereen veilig over straat kan, ook met sneeuw
en ijs. Om inwoners die zich niet verantwoordelijk voelen
om hun 'eigen straatje' schoon te houden hierop te kunnen
aanspreken, is dit in de APV opgenomen. Dit is vooral bedoeld
om in gevaarlijke situaties te kunnen optreden.
De verplichting om de eigen stoep sneeuwvrij te maken, is een
gewone burgerplicht. Het Verdrag voor de Rechten van de Mens
dat dwangarbeid verbiedt, zegt ook dat de burgerplicht niet
onder dwangarbeid valt. Het overtreden van de APV is strafbaar.
Aansprakelijkheid is afhankelijk van meerdere factoren.’
Heeft u ook een vraag voor bijvoorbeeld een wethouder, de
wijkagent, de burgemeester/wijkwethouder, de wijkmanager, de
redactie of iemand anders, mail die dan naar de wijkkrant
(info@weidevenner.nl) en de redactie gaat voor u op zoek naar
het antwoord.
l

Start heien Genuahaven
In deelwijk Europa wordt vanaf dinsdag 22 januari
gestart met de heiwerkzaamheden voor het nieuwe
woonzorgcomplex heel Europa. De werkzaamheden
aan de Genuahaven zullen ongeveer zes weken duren
en worden uitgevoerd tussen 07.00 en 16.00 uur.

Het project
Het complex gaat het middelpunt worden van een nieuwe
woonservicezone. Een buurt waar mensen zowel jong als
oud met en zonder beperkingen
elkaar makkelijk kunnen vinden.
Naast een mix van woningen komen
in het gebouw vele voorzieningen
voor de buurt. Er komt bijvoorbeeld
een grand-café als ontmoetingsplek,
maar waar ook een lunch of maaltijd
kan worden gegeten.Tevens komen
er een kapper, een nachtpost en een
kinderdagverblijf. Deze voorzieningen
worden geëxploiteerd door vier zorg
partijen, het gaat om Odion, SWZP,
Prinsenstichting en RIBW.

Informatieavond over -Heel Europa- voor omwonenden
Donderdagavond 10 januari werd in de Populier een informatieavond georganiseerd voor bewoners die in de omgeving van
het nieuw te bouwen complex - Heel Europa- (Genuahaven)
wonen en belangstellenden. Rina van Rooij en Eric Amory
Wooncompagnie gaven met behulp van foto´s en een maquette inzicht over de uitvoering en inrichting van het complex.
Het woonzorgcomplex is een samenwerkingsverband van
de Gemeente Purmerend, Wooncompagnie en verschillende
zorgpartners. Heel Europa bestaat uit twee lagen woningen
met daarop parkeerplaatsen en een woontoren van zestien
verdiepingen aan de zijde van de Melkweg. Het complex

RISH£M Æ @maniac3741
Straks stagegesprek vomar weidevenne

omvat in totaal 140 woningen waarvan een deel geschikt is
voor speciale doelgroepen, zoals starters en ouderen met
een zorgindicatie. Er zullen 24 units worden gerealiseerd voor
ouderen met dementieklachten.
Op de begane grond van de toren komen verschillende voorzieningen zoals een dienstencentrum, café/restaurant, dagbestedingsruimte, kapsalon en mogelijk kinderopvang. Ook zullen
ruimten beschikbaar zijn voor Clup Welzijn.
Voor de binnentuin van het complex waren twee bureaus
van landschapsarchitecten aanwezig. Deze architecten presenteerden
hun visie over de inrichting van de
‘tuinkamer ’ die als zodanig een
functionele inrichting kan krijgen
waar alle bewoners en omwonenden
gebruik van kunnen maken.
Een begeleidingscommissie van de
organisaties, omwonenden en de wijkkerngroep zal worden samengesteld
om met één van de architectenbureaus
de inrichting van de binnentuin vorm te
geven. Het ontwerpen en de uitvoering
van de inrichting van de tuin, waarbij
ook technische aanpassingen zullen moeten plaatsvinden, vergt
veel tijd. Daarom is gekozen om nu al de begeleidingscommissie vorm te geven.
Door de aanwezige bewoners is na stemming over de
ontwerpen voor de binnentuin, gekozen voor het ontwerp van
VMX Architects.
In oktober is men begonnen met de inrichting van het bouwterrein en in december is een damwand geslagen voor de
ondergrondse ruimte. Naar verwachting zal het complex eind
2014 worden opgeleverd.

Kirsten @kfldouma
Zo met zelfgemaakte bladerdeeghapjes naar het feest 10-jarig bestaan van
kinderdagverblijf Salsa #weidevenne
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Speel Goed met Meneer de Uil
Rienke van Schaick (35),
woonachtig in de Weidevenne, opende in 2008 de
Speel Goed Winkel Meneer
de Uil. De winkel is gevestigd in de Weeshuissteeg
3 en bestaat in oktober vijf
jaar. De redactie van de
wijkkrant sprak met haar.

Wat verkoop je zoal?

bos. En omdat ik ook nostalgisch speelgoed verkoop, vond ik
Meneer de Uil van de Fabeltjeskrant een leuke naam. Een leuk
effect is, dat leveranciers me nu Mevrouw de Uil noemen!”
Het winkelbeeld in de stad verandert nogal. Veel winkels sluiten
hun deuren. Hoe gaat het bij jou?
“Nou, ik ga echt niet dicht, hoor! Toevallig ga ik dit jaar mijn website wat uitbreiden met meer informatie over het speelgoed. Een
webshop wil ik niet. Het contact met de winkelier, het persoonlijke
advies en het kunnen zien en voelen van de producten maakt dat
een stenen winkel mijn voorkeur heeft boven een webwinkel.”

“Ik verkoop voornamelijk
houten speelgoed. Verder ook
nostalgisch speelgoed, dat
mensen herkennen van vroeger, bijvoorbeeld Barbapapa
of Moncchi Chi. Ik vind het belangrijk dat het veilig en verantwoord is. Ik controleer ook altijd
de herkomst van de producten en of het op een eerlijke manier
wordt geproduceerd.”

Wat gebruik je, naast je website, nog meer om in
contact te komen met je klanten?

Waarom begon je Speel Goed Winkel Meneer de Uil?
“Ik heb zelf twee kinderen en miste in Purmerend een
speelgoedwinkel met een dergelijk assortiment. Toen bedacht
ik zelf een winkel te beginnen. De naam heb ik gekozen omdat
ik de uil een wijs dier vind, dat overzicht houdt in het grote

Meneer de Uil is sinds kort ook gemakkelijk te bereiken over
de Melkwegbrug, die de wijk Europa, waar Rienke ook woont,
met het centrum verbindt. Rienke: “Ik ben ontzettend blij met
de Melkwegbrug, want ik loop iedere dag via de brug naar de
winkel. Je bent nu super snel in de stad!”
l

“Ik gebruik actief de sociale media. De winkel heeft een
Facebookpagina en een Twitteraccount, waarop ik acties,
nieuws en evenementen deel. Zo hadden we in januari een
spellenactie, het tweede spel voor één euro. Ik heb vaker
acties, die ik onder andere via Facebook bekendmaak. In
februari krijgt iedereen bij een Souza for Kids-artikel dubbele
stempels op de spaarkaart van mijn winkel.”

Nieuws van de Wijkkerngroep Weidevenne
Namens alle leden van de wijkkerngroep wens ik u
allereerst een heel gelukkig en voorspoedig 2013 toe.
De erngroep heeft voor dit jaar weer een budget van
ruim € 13 000,-. gekregen om de wijk nog mooier,
leuker en veiliger te maken. We hopen dat u ons hierbij
steunt met ideeën en/of voorstellen.

praten is tot nu toe niet groot. Wel hebben de aanwezigen
veel ideeën en suggesties gedaan. Ook voorstellen voor
activiteiten zijn ruim aan de orde gekomen. Het buurthuis
moet in elk geval centraal in de wijk komen en goed
bereikbaar zijn. Men vindt het ook goed als de activiteiten op
twee verschillende plaatsen worden aangeboden.

Samenwerking
Zoals u misschien al hebt gezien, staan er vier videofilmpjes
op onze website. Ze geven een korte impressie van
de wijkkerngroep, van haar werkzaamheden en van de
Weidevenne zelf. Twee leden en een aantal bewoners
vertellen wat ze van de kerngroep en de wijk vinden. Alles is
te zien op onze site www.weidevenner.nl.

Dankzij de nauwe samenwerking met Clup Welzijn en de
Zorgcirkel mogen we onze vergaderingen voortaan in de
Orangerie van Zuidland te houden.

Herinrichting

Aanbeveling

Voor de herinrichting
van de Origamistraat
heeft de aannemer de
opdracht gekregen en hij
begint eerdaags. Deze
herinrichting vindt plaats na
overleg met de bewoners,
de wijkkerngroep en de
gemeente.

We zijn met een aantal bewoners begonnen een aanbeveling
te maken voor een buurthuis in de wijk. Het advies hiervoor
moet eind januari klaar zijn. De belangstelling om hierover te

Gerard Schotsman,
Voorzitter

Versterking
De wijkkerngroep heeft versterking gekregen van twee
nieuwe leden, Jacques van Pelt en Frans Prinsen. We hopen
dat ze met plezier deel gaan uitmaken van onze kerngroep.
Een interview met hen kunt u lezen in de volgende wijkkrant.

Djuna @xdjuunna_
Moet snel weer naar mn neeffies in Weidevenne.. Ze zijn so cute he

Kerngroeplid Harry Both tijdens

l

de filmopnames

Wijkagent Purmer-Z @Politie1447
Aanhouding fietsendief op heterdaad. probeerde via de trein de fiets mee te
nemen. In Weidevenne nu aangehouden.mooie actie.
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Ook in 2013 een schoon,
intact, veilig en prettig
Weidevenne

Ken je wijk

Ook namens mij de beste wensen voor
2013. Veel gezondheid! Want dit is het
belangrijkste. We kunnen nog zo veel
wensen en goede voornemens uitwisselen,
zonder een goede gezondheid komt
er van sommige plannen maar weinig
terecht. In 2013 doen we wederom onze
uiterste best om uw leefomgeving schoon,
intact, veilig en prettig te maken dan wel
te houden. Zonder u zal dit niet lukken.
U woont immers in uw straat en woont
en leeft in deze prachtige stad. Ik krijg vaak klachten over
parkeeroverlast, kliko's die te laat van de straat worden
gehaald, hondenpoep die niet wordt opgeruimd, etcetera.
Als gemeente proberen we via handhaving het gedrag van
de veroorzakers van deze problemen om te buigen. Wat mij
opvalt: deze overlasten worden vaak door buurtbewoners
(jong en oud) zelf veroorzaakt. Want de straat, de buurt, de
wijk, dat bent u! Laten we in 2013 proberen meer rekening
met elkaar te houden. Elkaar aanspreken op het gedrag dat
als storend wordt ervaren. Laat een ieder zich bewust zijn van
wat het eigen gedrag teweeg brengt bij de ander. Als we dit
met z'n allen doen, krijgen we er een prettiger samenleving
voor terug.
Wijkwethouder Roald. J. Helm.
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Als u de juiste oplossing weet, maakt u kans op een
cadeaubon ter waarde van vijftien euro. Bij meerdere goede
inzendingen wordt geloot. Mail uw oplossing naar:
info@weidevenner.nl. Opsturen kan ook: Redactie wijkkrant
Weidevenne, p/a Kransfontein 40, 1448 RH Purmerend.
Vergeet niet uw naam en adres te vermelden. Veel succes.
De oplossing van de vorige keer is Lombok. De winnaar is
mevrouw Meulman. De cadeaubon komt uw kant op; veel
plezier ermee!
Om de wijk te leren kennen, is het leuk te weten wat een
straatnaam betekent. Lombok (113 km x 81 km) is een
Indonesisch eiland dat behoort tot de Kleine Soendaeilanden. Het ligt in de Indische Oceaan ten oosten van
Bali en ten westen van Soembawa. Het eiland heeft een
oppervlakte van 4725 km² en telt 2,4 miljoen inwoners.
De hoofdstad is Mataram. Lombok is wat kleiner dan Bali,
veel minder toeristisch en de bevolking is er armer. Bron:
wikipedia.nl.
Hieronder de nieuwe opgave.

l
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Kom naar de buurtkermis
in Weidevenne
Naast de traditionele voorjaarskermis wordt ook dit jaar een
buurtkermis georganiseerd in de Weidevenne, en wel van
woensdag 20 tot en met zondag 24 maart. De kermis vindt
plaats op het Abel Tasmanplein, naast treinstation Weidevenne.
Op het plein staat een tiental attracties voor jong en oud:
de Wipp is aanwezig, er is een minizweefmolen en een
draaimolen. Ook is er Autoscooter, Skeebal en Eendjes
vangen. Er zijn grijpkramen
en ook de Pusher ontbreekt
niet. Voor de inwendige mens
zijn er Spaanse churros,
suikerspinnen en popcorn.

Openingstijden
De kermis is open op
woensdag van 13.00 tot
22.00 uur, donderdag en
vrijdag van 15.00 tot 22.00
uur, zaterdag van 14.00 tot
22.00 uur en zondag van
14.00 tot 21.00 uur.
l

M.B# @mittaafca410
Zo vanaf weidevenne station naar huis lopen me vader had me
vanochtend gebracht dus geen fiets
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