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OPNIEUW HANDTEKENINGEN VOOR VEILIG OVERSTEKEN
brug, maar veel bestuurders rijden er vrolijk overheen, en
zelfs bussen. Als er dan tegemoetkomend verkeer aankomt,
word je als fietser klem gereden.” Miranda Zijp vult aan: “Er
zouden bijvoorbeeld grote fietsen op het wegdek worden
geschilderd, maar dat is niet gebeurd.”

Witte broodjes

Werkgroep in overleg met wijkmanager Henk Noordhuis (L) en Jorg
Meijerink, beleidsmedewerker Verkeer.

In oktober 1978 vroegen buurtbewoners in een open
brief het college van B en W een einde te maken aan
de onveilige situatie bij de Sluisbrug. Nu, bijna 35 jaar
later, overhandigde een werkgroep van Wijkvereniging
Hazepolder een petitie waarin hetzelfde wordt gevraagd.
Door het sluiten van scholen in het Centrum moeten
schoolkinderen nu de Neckerstraat oversteken naar
Weidevenne. Vanwege een bocht in de weg is naderend (en
vaak te snel rijdend) verkeer pas op het allerlaatste moment
te zien. Onlangs is het kruispunt heringericht, maar bewoners
zijn (nog) niet tevreden. Op advies van de wijkmanager werd
de mening van bewoners gepeild middels een petitie, die
door vrijwel alle bewoners werd ondertekend. Op woensdag
11 januari nam Jorg Meijerink, beleidsmedewerker Verkeer,
de handtekeningen in ontvangst en kon de werkgroep de
klachten en voorgestelde verbeteringen toelichten.

Roepen naar de overkant
Marc Bakker, voorzitter van de wijkvereniging, vertelde
dat bewoners in het algemeen tevreden zijn met de
verbeteringen, maar dat vooral het oversteken van
schoolgaande kinderen veiliger moet. Sandy Bertelkamp:
“Het is toch te gek dat moeders en oma’s elke keer naar
de overkant moeten roepen of er een auto aankomt?”
Daarnaast negeren veel automobilisten de verkeersregels.
Marcel Anthonijsz: “Er staan dubbele witte lijnen op de

Verschillende problemen, zoals het verwijderen van een
paaltje en het verplaatsen van de borden, kunnen snel
worden opgelost. Het instellen van een 30-km-zone op de
Neckerstraat blijkt moeilijker, maar daar zou controle wellicht
helpen. Andere voorstellen zijn het doortrekken van het rode
asfalt, klappaaltjes op de dubbele lijnen, een zebrapad voor
voetgangers (die nergens veilig kunnen oversteken!) en het
verwijderen van de ‘witte broodjes’.
Voor de werkgroep blijft een veilige oversteek voor fietsers de
hoofdzaak. De Hazepolder is de enige wijk in Purmerend die
niet is te bereiken via een fietspad, en waar schoolkinderen een
onoverzichtelijke en gevaarlijke kruising moeten oversteken. 

Jonge helden gezocht!
De gemeente roept Purmerenders op om vóór
15 maart hun jonge held aan te melden. Het gaat
om jongeren tussen de zes en achttien jaar die het
verdienen in het zonnetje te worden gezet. Rond
Koninginnedag ontvangen de Purmerendse helden een
onderscheiding uit handen van burgemeester Don Bijl.
Jongeren die boodschappen doen voor een zieke buurvrouw,
vrijwilligerswerk doen, zich inzetten voor een vereniging,
actie hebben ondernomen voor een goed doel of een
andere heldendaad hebben verricht, zijn een voorbeeld
voor iedereen. Dit jaar worden niet alleen jonge helden
onderscheiden, maar maken ook ‘kanjers’ kans om in
het zonnetje te worden gezet. Jongeren die zich ergens
voor inzetten en niet tot held worden verkozen, krijgen zo
toch waardering. Uit alle aanmeldingen wordt een selectie
gemaakt van helden en kanjers.
In 2011 is deze onderscheiding voor de derde keer uitgereikt
aan jonge Purmerendse helden. Het initiatief komt van
de Purmerendse Corrie Wieland en D66. De gemeente
combineert haar campagne met de landelijke actie
Heldenmoed van de StichtingTegenZinloosGeweld:
www.moed.nl
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Burgemeester feliciteert
bruidsparen

GEZAMENLIJKE
AANPAK OVERVALLEN
Tijdens de lange, donkere winterdagen is er een
piek waar te nemen van het aantal overvallen. In het
Centrum is het rustig gebleven met slechts één overval
(casino), maar het is belangrijk om ook nu samen met
de politie alert te blijven.
Er zijn vorig jaar diverse maatregelen genomen om het aantal
overvallen terug te dringen. Alle bedrijven die meer risico
lopen om te worden overvallen, hebben een adoptie-agent
gekregen. Deze agenten komen regelmatig langs en geven
advies en tips. Naast extra inzet van mensen op straat en
bij de recherche werkt de politie, samen met de gemeente
en diverse andere partijen, aan het adviseren en voorlichten
van ondernemers, zodat ze preventieve maatregelen
kunnen nemen. Zo was er in november een bijeenkomst in
Purmerend voor ondernemers en winkelmedewerkers.
De laatste tijd is er landelijk een stijging van het aantal
overvallen op woningen. Doe dus nooit zomaar de deur open
als er wordt aangebeld, kijk eerst door het raam om te zien
wie er voor de deur staat. Als het om een onbekende gaat,
vraag dan wie de persoon is en wat deze komt doen. Vraag
om legitimatie. Overvallen worden is zeer aangrijpend, zorg
dat het u of een ander niet overkomt, wees alert!
Dankzij oplettende burgers kunnen we geregeld criminelen in
de kraag te vatten. Dit was recent het geval bij de overval op
het casino in Purmerend. Twee daders werden achtervolgd
en konden worden ingerekend. Je hoeft geen politie-agent
te zijn om een situatie te kunnen beoordelen. Vaak klopt het
onderbuikgevoel dat je hebt bij een verdachte situatie. Als het
geen spoed is, maar u ziet wel iets verdachts in de wijk, bel
dan met 0900-8844. Bij spoed belt u het alarmnummer 112.
Ruud Roos, wijkagent Centrum.

De verwachting was dat restaurant Spijkerman de
Doelestallen tijdelijk zou betrekken, maar dat gaat niet door,
want Spijkerman heeft café-restaurant De Drie Zwanen (over
de sluis) aangekocht. Gedurende de verbouwing aan de
Neckerdijk kunnen de gasten terecht in Slot Purmersteijn
en de Drie Zwanen. Een nieuwe bestemming voor de
Doelestallen is er nog niet, dus als u een goed idee hebt, laat
het dan weten aan de redactie. Die zorgt ervoor dat uw idee
op de juiste plek terechtkomt en serieus wordt bekeken. Wie
weet wordt uw idee werkelijkheid.


Een verslag en foto’s van de bouw van de Melkwegbrug
vindt u op www.weidevenner.nl


Ton en Rie van den Heuvelvan Erkel waren op 9 januari
65 jaar getrouwd.
Ze zijn beiden geboren en
opgegroeid in Amsterdam
en leerden elkaar kennen
tijdens de bevrijdingsfeesten
na de oorlog. Ze trouwden
en gingen ‘inwonen’ bij
de ouders van Ton. In
1969 verhuisden ze naar
Purmerend. Ton en Rie
kregen vijf kinderen, tien
kleinkinderen en zestien
achterkleinkinderen. 65 Jaar is niet niks, en daarom kwam
burgemeester Don Bijl het bruidspaar persoonlijk feliciteren.
Op 12 januari ging de
burgemeester op bezoek
bij het echtpaar Van
Kruistum–van Vark. Zestig
jaar geleden traden ze in
het huwelijk, en daar hoort
natuurlijk een bloemetje bij.
Bij Ger en Ans, geboren en
getogen in Amsterdam, sloeg
de vonk over tijdens een
verjaardagsfeest. Ger was
vaak op zee, maar na een
lange reis trouwde het stel en
kreeg twee kinderen en later
vijf kleinkinderen. In 1971 kwamen ze naar Purmerend, en ze
hebben het hier best naar hun zin.




Lege stallen

De volgende wijkkrant verschijnt 4 april. Wilt u een verslag
of foto in de krant, neem dan contact op met de redactie:
redactiecentrum@gmail.com, of bel 427656.
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APPELTJE SCHILLEN MET
DE WIJKWETHOUDER
Heeft u iets te melden, een klacht, een leuk idee of
heeft u een appeltje te schillen met de wijkwethouder
burgemeester Don Bijl, wijkmanager Henk Noordhuis
of de wijkagent, kom dan naar het inloopspreekuur.
Het is een prima gelegenheid om uw wensen of klachten
persoonlijk kenbaar te maken, en op alles wat u naar
voren brengt, krijgt u in principe meteen antwoord. Als de
wijkwethouder de vragen niet direct kan beantwoorden,
spreekt hij met u af op welke termijn hij hierop terugkomt.
Het spreekuur heeft een informeel karakter. U hoeft zich niet
vooraf aan te melden. Als het druk is, moet u even wachten,
maar dan is er koffie en thee.
Datum: Maandag 12 maart 2012.
Tijd: van 19.00 uur tot 21.00 uur.
Plaats: Wijksteunpunt De Populier in de Populierenstraat.
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GEEN KNALLENDE
VUURWERKINZAMELING
De financiële crisis heeft blijkbaar nog niet toegeslagen
bij de jeugd in het Centrum. De animo voor het inleveren
van vuurwerkafval was hier niet echt overweldigend,
want de grote container naast ’t Lammetje bleef voor het
grootste gedeelte leeg. ‘Slechts’ vierhonderd kilo natte
restanten werden ingeleverd.
De verdubbelde
vergoeding kon de
jeugd niet overhalen
meer afval te
verzamelen. Hier en
daar zijn echter ook
geluiden te horen
van ouders die zich
afvragen of het wel
veilig en verantwoord
is om kinderen
vuurwerkafval te laten
opruimen.
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Op koers in De Rusthoeve
Op maandag- en vrijdagmiddag rollen de ballen van koersbalclub Vooruit in de recreatiezaal van De Rusthoeve. Toen
het buurthuis Vooruit ging sluiten, verhuisden de clubleden
naar De Ark, maar ook daar moesten ze plaatsmaken en
weer op zoek naar nieuwe ruimte. Gelukkig konden ze de
groene mat uitrollen in De Rusthoeve en hoewel wat aan
de krappe kant, spelen ze daar nu met veel plezier.
De club bestaat uit vijftien vrouwen en een man. Jan, de enige
man, is al aardig op leeftijd en heeft beperkt zicht, maar met
enige hulp rolt hij met veel plezier de koersballen over de mat.
Mevrouw van Es is al ongeveer 25 jaar ‘bij de club’ en houdt
op professionele wijze de score bij. Via een uitgekiend systeem
speelt iedereen evenveel partijen, worden aan het eind van het
seizoen alle punten opgeteld en komt er een winnaar uit de bus.

‘Jack’
Met of zonder naalden,
50 cent per stuk

De kerstboominzameling verliep iets beter. Ondanks de storm
en regen gingen er 120 bomen door de versnipperaar.
De snippers zijn afgevoerd naar het Purmerbos.


De koersballen zijn aan één zijde zwaarder, zodat het een hele
kunst is om zo dicht mogelijk bij de ‘jack’, het witte balletje
aan het eind van de baan, te komen. Goede, maar ook slechte
worpen worden van commentaar voorzien, en omdat de dames
niet meer zo piep zijn, worden de uitgerolde ballen op en naast
de baan verplaatst met een soort hockeystick. Gele en rode
kaarten worden niet uitgedeeld, want uiteindelijk gaat het om de
gezelligheid. En dat lukt prima, daar boven in De Rusthoeve. 

Gouden Purmerenders
uitgereikt
Jan Kuiper en Piet Jonker kregen tijdens de nieuw
jaarsreceptie door burgemeester Don Bijl de Gouden
Purmerender opgespeld als waardering voor hun
inspanningen als vrijwilligers.
Jonker is redacteur, verslaggever en fotograaf voor de
Wijkkrant Centrum, lid van de Wijkkerngroep en gastschrijver/
fotograaf voor www.
weidevenner.nl. Hij was
verrast, maar ook ‘zeer
verguld’ met de gouden speld.
Jonker: “We zijn twee jaar
geleden als wijkkerngroepen
zelfstandig doorgegaan met
de wijkkranten. Eigenlijk zijn
we in het diepe gesprongen
en door de inzet van de
vrijwilligers zijn de wijkkranten
nu de best gelezen kranten
in Purmerend. Waardering
door middel van de Gouden
Purmerender is fantastisch,
maar het succes van de
Piet Jonker krijgt de Gouden
wijkkranten is te danken
Purmerender opgespeld.
aan de inzet van alle
Foto: Han Giskens
medewerkers.”


Koersballen in De Rusthoeve

HONDERDJARIGE GEVELD
De Rode Paardenkastanje aan de Nieuwegracht is geveld.
Vijftien jaar geleden is er een grote bil (tak) uitgewaaid.
Daardoor is de boom ziek geworden en was er uiteindelijk
geen kans meer op herstel. Er is inmiddels een Prunus
Yedoensis (Japanse sierkers) geplant, maar dat is een
peuter vergeleken bij zijn voorganger. De honderdjarige was
een van de oudste bomen van Purmerend en heeft zelfs
de oorlog overleefd, toen vrijwel alles werd gekapt voor
brandhout. Een boom met een dergelijk verleden heeft volgens
liefhebbers eigenlijk recht op een juiste opvolger: een Rode
Paardenkastanje! Nu moet trouwens ook de door de gemeente
uitgegeven Bomenroute weer worden aangepast.
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De oplossing van de puzzel is:
de bank op de Kaasmarkt.

Proosten op de nieuwe bank

Ter gelegenheid van het 600-jarig bestaan werd tijdens de stadsfeesten in november 2010 een benefietconcert gegeven door het
Symfonisch Orkest. De Serviceclubs van Purmerend hebben de
meeropbrengst van het concert geschonken aan de gemeente
voor de aanschaf van een zitbank. De bank is geplaatst op de
stoep van de Grote Kerk aan de Kaasmarkt en op dinsdag 21 juni
2011 officieel overgedragen aan burgemeester Don Bijl en wethouder Hans Krieger. De boekenbon is na loting gewonnen door:
M. Bonnema.
Van harte gefeliciteerd.


BEGELEIDE WANDELING DOOR
OUD-PURMEREND
De gidsen van ’t Gilde Purmerend starten op zaterdag 1 april
weer met de stadswandelingen. Het vertrek is om 2 uur vanaf de
Kaasmarkt. Inschrijven is niet nodig. Er is altijd een deskundige
gids aanwezig. De prijs bedraagt € 3,50 per persoon en
kinderen tot veertien jaar betalen half geld. Kinderwagens zijn
gratis en rolstoelen mogelijk.
Deelnemen per groep, desgewenst op een ander tijdstip,
kan ook, bijvoorbeeld met familie, buren, sportvereniging,
collega’s en zo meer. De maximale grootte van de groep
is twintig personen. Elk tijdstip is in principe mogelijk. Ook
hier bedragen de kosten € 3,50 per persoon, echter met een
maximum van € 30,- voor de hele groep. Ook scholen kunnen
zich opgeven voor een wandeling voor de kinderen van groep
6,7 of 8. Ze worden begeleid door twee gidsen en die wandeling kan worden ingebed in een geschiedenisles.

Culinair
De culinaire wandeling is ook mogelijk. Hierbij worden voor
gerecht, hoofdgerecht en nagerecht genuttigd in verschillende
gelegenheden. De kosten voor dit alles bedragen € 45,- per
persoon, inclusief een consumptie, zowel bij het voor- als het
hoofdgerecht. Het totale programma duurt vier uur.
Opgeven voor groepen graag minimaal een week van tevoren
bij Hennie Ebbing, telefoon 06 11834155.
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BOZE BUURMAN
Als echte Purmerender hoop je natuurlijk met plezier terug te kijken op de feestdagen. Mooie kerstboom, lekker eten en gezellig
samenzijn is dan de hoofdzaak. De kerstboom was er wel, lekker
eten was lastig vanwege de crisissituatie bij de kerstpakketten
en gezelligheid werd deze keer ingehaald door verdriet. Ziekte
en dood hebben geen boodschap aan feestdagen, maar voor
familie, vrienden en kennissen die het overkomt, krijgen deze
dagen dan een andere betekenis. Voor altijd.
De kerstboom (een treurspar) op de Kaasmarkt had blijkbaar ook
geen behoefte aan een feestelijke uitstraling, want er was niets
feestelijks aan te herkennen. Een goed bedoeld burgerinitiatief
mocht niet baten, en er was geen bal aan. De bomen op de
Koemarkt missen hun wekelijkse bemesting door de koeien en
leggen langzamerhand het loodje. In het najaar komen er nieuwe
bomen en misschien is het een idee er dennenbomen te planten.
Dan heeft iedere horecaondernemer een eigen kerstboom voor
de deur en kan de Koemarkt feestelijk worden verlicht. Om
toch nog wat lekkere hapjes te scoren, begaf ik me naar de
nieuwjaarsreceptie van de gemeente. Nadat de burgemeester
alle inwoners had opgeroepen er het komende jaar, ondanks de
sombere vooruitzichten, toch iets moois van te maken, werden
twee Purmerenders onderscheiden met een gouden waarderingsspeld. Het slaat wel een gat in de gemeentelijke goudvoorraad, maar de penningmeester vond het een verantwoorde
uitgave. Op hapjes en drankjes was ook niet bezuinigd, maar
tijdens het handen schudden en goede wensen uitspreken miste
ik toch iets: oliebollen! Kan daar niet wat aan gedaan worden?
bozebuurman@hotmail.com

Even uitgepuzzeld
Deze keer staat er geen puzzel in de wijkkrant. Wel
hebben we de fotograaf op pad gestuurd om nieuwe
prenten te maken, zodat er in de toekomst misschien
weer kan worden gestreden om de boekenbon en
eeuwige roem. Weet u zelf leuke, wetenswaardige of
interessante plekjes in de stad: mail, schrijf of bel dan
naar de redactie.


COLOFON
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