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Na twee eeuwen weer een Neckerpoort in Purmerend
Er wordt verbouwd. Niet hier
en daar een beetje timmeren en
schilderen, nee, de hele hoek
Neckerdijk/Kanaalschans wordt
met de grond gelijk gemaakt
en weer opgebouwd. Er komen
winkels en appartementen, met
op de hoek een restaurant met
uitzicht op het Noordhollands
Kanaal. De naam van het nieuwe
complex wordt De Neckerpoort.
Op deze plek stond vroeger de
oude Neckerpoort met, zoals bij alle
andere stadspoorten, een logement
vlakbij. Het was een uitgelezen plek
voor bezoekers van buiten de stad,
die na een lange reis wel iets wilden
Schilderij van de oude Neckerpoort. Te zien in het Purmerends Museum
eten en drinken en zich opfrissen.
Rond 1900 was J. Beets eigenaar van het logement aan
Tegen de vlakte
de Neckerdijk, dat toen nog uit twee woonhuizen bestond.
Na de bouwvak gaat een groot deel van de Neckerdijk en de
In 1932 nam Klaas Nierop de zaak met de naam Café
Kanaalschans tegen de vlakte, maar de klanten kunnen al
Kanaalzicht over en kwamen er steeds meer klanten van
vanaf de pinksterdagen terecht in De Drie Zwanen (over de
buiten Purmerend. Visclubs, buurt- en sportverenigingen en
sluis) of bij Partycentrum Slot Purmersteijn. Het gaat allemaal
vele andere clubs vonden onderdak in het ‘Bondslokaal’.
wel een poosje duren, maar voor de volgende bouwvak is
In 1946 werd Willem Dekker de nieuwe eigenaar en hij
alles hopelijk klaar. Op de begane grond komen winkels met
veranderde na een paar jaar het bedrijf, dat al sinds 1932
op de hoek een restaurant. Boven de winkels worden dertig
een vergunning had voor het schenken van sterke drank,
appartementen gebouwd. De snackbar komt niet terug, maar
in een koffiehuis. Het werd een trefpunt voor chauffeurs
Musicorner, die tijdelijk elders onderdak vindt, komt wel
die ’s morgens om vijf uur al bij een bakkie koffie sterke
terug aan de Neckerdijk.
verhalen zaten te vertellen. Ondanks de nieuwe wegen rond
Purmerend bleven veel chauffeurs naar het vertrouwde adres
De oude Neckerpoort moest ooit wijken voor het Noordhollands
aan de Kippenmarkt komen, terwijl het ook een pleisterplaats
Kanaal, maar nu, tweehonderd jaar later, wil de gemeente
werd voor toerfietsers. Na Koenis en Blankendaal kwam in
mogelijkheden ontwikkelen voor watersport rond de Sluisbrug,
1986 Frans Spijkerman aan het roer te staan.
en de Neckerpoort past daar prima bij.
l
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Sportief SpurdEvent op
Koemarkt

Jeugdoverlast in de wijk

Zaterdag 9 juni staat de Koemarkt weer bol van de sportieve
activiteiten. Spurd, de zelfstandige organisatie voor sport
en sportieve recreatie in Purmerend, organiseert daar met
SpurdEvent 2012 een bijzonder sportevenement.
Leerlingen van de basisscholen kunnen zich uitleven en
lekker sportief bezig zijn op een kinderspeelplein, met onder
meer een springkussen en een stormbaan.
Het SpurdEvent is zeker ook de moeite waard voor ouders
en opa’s en oma’s! Naast de demonstraties van Purmerendse
sportverenigingen is er aandacht voor aangepast sporten
en voor activiteiten voor vijftigplussers. Bijzonder is de
presentatie van ‘Ik lekker fit’! Daarbij wordt bij ouders en
kinderen aandacht gevraagd voor gezond eten en voldoende
bewegen. De spectaculaire FruitShakeFiets brengt dit serieuze
onderwerp op een speelse manier actief onder de aandacht.
Het SpurdEvent is gratis toegankelijk.
Kijk voor het programma op www.spurd.nl.

Straatvoetbaltoernooi
Zaterdag 2 juni is er op het plein van winkelcentrum Meerland
in Purmer-Zuid het KNVB-Calvé 4 x 4 Straatvoetbaltoernooi
2012. De winnaars gaan door naar de grote finale op de Dam
in Amsterdam. Teams kunnen zich via de website van Spurd
inschrijven voor deelname aan het toernooi in Purmerend.
Het KNVB-Calvé Straatvoetbaltoernooi is er voor teams
van jongens en meisjes geboren tussen 1 januari 1999 en
31 december 2002.
Deelname is gratis.
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De volgende wijkkrant
De volgende wijkkrant verschijnt op 4 juli. Wilt u een
verslag of foto in de krant, neem dan contact op met de
redactie: redactiecentrum@gmail.com, of bel 427656.
Een fotoalbum van de bouw van de Melkwegbrug vindt
u op www.weidevenner.nl. Wilt u een foto op groot
formaat, voor gebruik elders (met bronvermelding!),
mail of bel dan naar de redactie van Wijkkrant Centrum of
wijkkrantweidevenne@gmail.com.
l

Als jongeren bij elkaar
komen, vergeten ze vaak
dat anderen daar last van
kunnen hebben. Bijvoorbeeld
van geluidsoverlast, rommel
die wordt achtergelaten of
vernielingen. Als mensen
mij bellen, dan vraag ik
allereerst wat ze er zelf aan
hebben gedaan, want een
gesprek als buurtbewoner
met de jongeren helpt vaak.
De meeste jongeren zijn
prima aanspreekbaar, maar het ligt er wel aan hoe ze worden
aangesproken. Het is immers de toon die de muziek maakt.
Als de overlast blijft, is het verstandig dat u de jongerenwerker of
de politie belt. In het centrum is Alex Stasia de jongerenwerker
van Streetcornerwork. Hij heeft regelmatig contact met de
wijkagent en de wijkmanager om onder andere de groepen
jongeren te bespreken. Ook gaat hij in gesprek met de jongeren
en de buurtbewoners om, als er problemen zijn, gezamenlijk
tot oplossingen te komen. Daarnaast is er maandelijks overleg
tussen de politie, de jongerenwerker en de wijkmanager.
Binnenkort komen er in Purmerend handhavers voor
buurttoezicht. Deze mensen zijn herkenbaar aan hun uniform
en rijden rond op een mountainbike, zodat ze gemakkelijk
aanspreekbaar zijn. Samen met de jongerenwerker en de
politie gaan ze aan de slag met ‘hardnekkige’ hangplekken.
Er wordt dus gewerkt aan oplossingen voor de overlast en om
jongeren een hangplek te geven waar ze wel kunnen verblijven.
Heeft u overlast van jongeren en heeft een goed gesprek niet
geholpen, neemt u dan contact op met de jongerenwerker via
06-41907257 of de politie via 0900-8844. En bedenk vooral
dat u zelf ook jong bent geweest.
Ruud Roos, wijkagent Centrum.

l

Nieuw bestemmingsplan
Vijfhoek en Hazepolder
Voor de Vijfhoek en de Hazepolder gelden op dit moment
verouderde bestemmingsplannen. Daarom wordt een nieuw
bestemmingsplan opgesteld.
Hierin wordt de huidige situatie zoveel mogelijk vastgelegd.
De plannen voor herontwikkeling in de Vijfhoek maken
hiervan geen deel uit. Voor dit gebied komt in de toekomst
een eigen bestemmingsplan. Als start is een ‘nota van
uitgangspunten’ opgesteld, waarmee rekening wordt
gehouden bij het opstellen van het bestemmingsplan. De
inspraakperiode is van 1 mei tot 2 juni en wordt in september
gevolgd door de formeel-wettelijke procedure. Op 30 mei
vanaf 19.00 uur is er een informatieavond in De Drie Zwanen.
Voor meer informatie kunt u kijken op www.purmerend.nl. l
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Biljartvereniging zoekt
nieuwe leden

Onderscheiding voor jonge held
Maarten

Biljartvereniging Wheremolen is ondergebracht in Stichting
Biljartcentrum Purmerend aan het Karekietpark 22. Door
natuurlijk verloop is het ledenaantal gekrompen en daarom
zijn we op zoek naar nieuwe leden. Iedereen is welkom,
maar je moet wel een beetje kunnen biljarten. De vereniging
bestaat al 45 jaar en speelt sinds enkele jaren recreatief voor
beginners en gevorderden. Het is mogelijk om kosteloos een
aantal avonden kennis te maken met deze sport.

Vorige maand reikte
burgemeester Don Bijl,
bijgestaan door brandweer
commandant Jan Schouten,
een onderscheiding met
oorkonde uit aan de elfjarige
Maarten Telleman. In februari
ging een meisje tijdens haar
verjaardagsfeestje het ijs
op in de Gors. Maarten zag
dat en waarschuwde dat het
ijs niet betrouwbaar was.
En jawel, even later zakte
het meisje samen met een
grotere jongen door het ijs.
De jongen redde zichzelf,
maar Maarten zorgde ervoor
dat het meisje weer veilig op
Maarten Telleman. Jonge Held
de kant kwam. Hij zakte daarbij
zelf ook door het ijs en moest daarna op eigen houtje nat en
koud terug naar huis in de Bloemenbuurt. Maarten is blij met
zijn onderscheiding en ook zijn buurtgenoten zijn apetrots
op de jonge held, maar Maarten is er nuchter onder en druk
met andere dingen – bijvoorbeeld voetballen met zijn van de
burgemeester gekregen voetbal.
l

Elke maandagavond spelen we van 18.00 tot ongeveer 23.00 uur
op zes biljarts. Bij de wedstrijden delen we de spelers in in groepen van drie of vier personen en spelen we twee wedstrijden.
Daarna is er gelegenheid om even na te zitten en een drankje te
nuttigen. Ook is het mogelijk om in te schrijven voor biljarttoernooien in de spelsoorten libre, bandstoten en driebanden.
Als u zin heeft om op maandagavond te biljarten, kom dan
gewoon een keertje langs. Voor meer informatie, stuur een
e-mail: nm.rijser@tiscali.nl of bel: 06-40470599.
l

Jeu de boulesbaan Plus.13
in gebruik
In de binnentuin van De Rusthoeve ligt al heel lang een jeu
de boulesbaan. Er is in het verleden weinig gebruik van
gemaakt, maar nu wilde de nieuwe club Plus.13 de baan
graag gaan gebruiken. Het bespeelbaar maken bleek een
hele klus, daar moest professionele hulp aan te pas komen.
Er ging een verzoek naar de Wijkkerngroep Centrum voor een
bijdrage uit het wijkbudget, en dat werd toegekend. Na het
machinale werk hebben tuinman Gerard en assistent Floor
er een prachtig geheel van gemaakt. Er kan op vier banen
worden gespeeld en deelnemers (en toeschouwers) kunnen
gebruik maken van de voorzieningen in de binnentuin en
restaurant De Populier. Lijkt het u leuk om ook een balletje
te gooien, kom dan gerust eens kijken. Er wordt gespeeld op
dinsdag en donderdag van 13.00 tot 15.30 uur en op vrijdag
van 10.30 tot 11.30 uur. Voor meer informatie kunt u bellen
met telefoonnummer 477947 of 420678. Heeft u ook een
idee, het wijkbudget is er voor alle wijkbewoners.
l

Rommelmarkt Hazepolder
in augustus
Het duurt nog even, maar op zondag 26 augustus is het weer
feest in de Hazepolder. Liefhebbers van rommelmarkten
kunnen die dag hun hart ophalen, en wie weet, een schets
van Van Gogh zou zo maar tussen de spulletjes kunnen
liggen. Ook verkopers kunnen hun slag slaan en voor
redelijke prijzen hun waren aanbieden. Heeft u eindelijk de
kans om van die lelijke vaas uit oma’s erfenis af te komen.
Buurtbewoners die zich nog niet hebben aangemeld, moeten
de aanmelding zo snel mogelijk in de bus gooien op de
Thorbeckekade 10. Verkopers van buiten de wijk vinden per
1 juni alle bijzonderheden op www.hazepolder.net. In de
volgende wijkkrant leest u hier meer over.

Wie werkt mee aan website Centrum?

Met een sierlijke worp opent de voorzitter van de kerngroep de nieuwe baan

Een succesvolle en veel bekeken website is
www.weidevenner.nl. De wijkkerngroep en de redactie van de
wijkkrant Weidevenne zorgen ervoor dat er regelmatig nieuwe
artikelen op staan. Dat zijn trouwens niet alleen artikelen die
betrekking hebben op Weidevenne, maar ook ander nieuws uit
de stad. De Wijkkerngroep Centrum zou graag ook zoiets willen
opbouwen. Wie wil daaraan meewerken? U hoeft nergens lid
van te worden, gewoon een mooie website in elkaar zetten en
beheren. Lijkt het u leuk om (mee) te doen, neem dan contact
op met de redactie via redactiecentrum@gmail.com of met de
wijkkerngroep via phm.willemse@gmail.com.
l
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Van onze verslaggever…

Boze Buurman

Gat in de stad eindelijk gedicht
Twaalf jaar na de brand wordt het gat in de Padjedijk
gedicht. Aannemer De Heemraad BV. bouwt er in het kader
van ‘Wonen boven winkels’ twee winkelpanden en elf
appartementen.

Asbestproblemen: niets nieuws onder de zon
Er is in Purmerend veel gedoe over asbest, maar bij de
bouw van het stadhuis in 1912 waren er al problemen. De
wijzerplaten van de torenklok waren gemaakt van asbest
en de verf daarop liet los. Het leidde tot felle debatten in
de gemeenteraad en iedereen bemoeide zich ermee. De
voorzitter ging persoonlijk verhaal halen bij de schilder en een
raadslid vond in het stadhuis zelfs nog meer asbestplaten.
De discussies laaiden hoog op en de beschuldigingen vlogen
over en weer. Eigenlijk is er dus niets nieuws onder de zon.

Verkeersbordentegels
Er liggen verschillende
tegels in Purmerend:
blindegeleidetegels,
herinneringstegels, tegels
tegen zinloos geweld
en tweesterrentegels.
Op de Kaasmarkt liggen
nu ‘verboden fietsen
te plaatsen tegels’. Veel
binnenstadfietsers hadden
het nog niet gezien, maar
hebben desgevraagd wel
een mening. “Wie heeft er
Mag het wel…of mag het niet
nou last van, zoveel plek om
je fiets te stallen is er al niet.” Of: “Lekker hoor, tijdens het
trouwen met een stuk of acht auto’s de Kaasmarkt blokkeren,
en dan staat mijn fiets in de weg?” Een voetganger wist
er wel raad mee: “Gewoon de hele binnenstad bestraten
met die tegels, dat zal ze leren, die fietsers.” Of de tegel
rechtsgeldig is en er een bekeuring aan vast zit, is (nog) niet
helemaal duidelijk.
Heeft u een tip: mail de redactie.
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Als echte Purmerender begeef ik me natuurlijk
wel eens buiten de stadspoorten, bijvoorbeeld
naar de Hazepolder, een keurige wijk met
vriendelijke mensen. “Kom maar niet op de
fiets”, werd me aangeraden, en dat advies
bleek terecht. Op de Gedempte Singel zag
ik dat daar helemaal geen fietspad is om in de Hazepolder te
komen. Fietsers gebruiken het trottoir in plaats van tussen de
wachtende en geparkeerde auto’s door te moeten zigzaggen.
Het oversteken bij de stoplichten verliep overigens ook niet
lekker. Tegen de regels in keren er automobilisten, waardoor
voetgangers die nietsvermoedend bij groen licht de zebra
opstappen, snel achterwaarts moeten springen om zich in
veiligheid te brengen. Op de Sluisbrug zag ik tot mijn stomme
verbazing dat niemand zich stoort aan de dubbele witte lijnen
op het wegdek. Automobilisten, bussen, (grote) tractoren,
alles en iedereen wil op dat kleine stukje nog even wat
fietsers inhalen en rijdt daarbij vrolijk over de dubbele strepen.
Terwijl ik ongelovig stond te kijken hoe schoolkinderen met
hulp van ouders ‘op de gok’ moeten oversteken, negeerde
een bestuurder de witte lijnen. Er kwam een tegenligger, en
hupsakee, een fietser werd klemgereden en belandde vlak voor
me op het voetpad. Geschrokken schoot ik te hulp, maar toen
bleek dat de fietser niet eens verbaasd was. Als bewoner van
de Hazepolder heeft hij na vijftig jaar alle hoop op een veilig
fietspad over de Sluisbrug opgegeven. Kan daar niet wat aan
gedaan worden? bozebuurman@hotmail.com
l

Nee-Nee-sticker?
Dan geen wijkkrant
De gemeente heeft besloten de wijkkranten en Purmerend
Totaal niet meer te bezorgen in brievenbussen met een NeeNee-sticker. De redacties van de wijkkranten betreuren dit
besluit, voornamelijk omdat er geen overleg is geweest met
de redacties, die daardoor voor een voldongen feit kwamen
te staan. Tijdige berichtgeving in de wijkkranten was
daardoor niet meer mogelijk. Bewoners met een Nee-Neesticker die wel de wijkkrant willen ontvangen, kunnen contact
opnemen met de redactie.
l

Colofon
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