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DE CIRKEL IS ROND
constructie werd gehesen. Toen de boog
eenmaal in de kabels hing, werd het ponton
er onderuit gevaren en ging de constructie
langzaam omhoog. Eenmaal boven de juiste plek
werd de boog met grote precisie centimeter voor
centimeter op zijn plaats gezet.
De volgende dag volgde het tweede deel, en met
het zonnetje erbij en onder grote belangstelling
ging de boog aan de kant van het Centrum
omhoog. Langzaam kwamen de beide delen
hoog boven het water bij elkaar, en jawel, het
paste precies. Daarna werd de onderkant op de
grote betonnen poer geschroefd en werden beide
delen aan elkaar gelast. Met vijzels werd de hele
constructie uitgelijnd. Voor het lassen werd een
soort partytent op het hoogste punt gezet, want
dat lassen moet gebeuren in een klimatologisch
aangepaste omgeving.

Blikvanger
Na een grondige voorbereiding is de boog van de
Melkwegbrug op zijn vaste plek geplaatst, letterlijk en
figuurlijk een knap staaltje. De boog torent hoog boven
het Noordhollands Kanaal uit en weerspiegelt in het
water. Centrum en Weidevenne zijn nu rechtstreeks
met elkaar verbonden, waarmee de cirkel rond is.

De boogbrug is nu al een blikvanger. Er moet
nog het nodige aan worden gedaan, maar de
grote hoogte is nu al goed te zien. Mensen met hoogtevrees
zullen het straks waarschijnlijk bij de brug houden, maar voor
sportievelingen zijn de in totaal 136 treden een uitdaging.
Het is nog even wachten op de feestelijke opening medio
september-oktober, maar dan mag iedereen er overheen. z

Rommelmarkt Hazepolder
De brug is in losse delen gemaakt bij VSF (Volker Staal
Funderingen) in Rotterdam en per binnenvaartschip en
pontons via de Nieuwe Waterweg en het AmsterdamRijnkanaal naar Purmerend gevaren. De al eerder geplaatste
beweegbare brugdelen wegen elk honderd ton, waarvan
vijftig ton ballast. De boogdelen wegen ongeveer veertig ton
per stuk en om die op hun plaats te krijgen, was een grote,
drijvende kraan nodig. Sommige toeschouwers vroegen
zich af of het allemaal wel zou passen, want een brug
maken in Rotterdam die dan precies past op de fundering in
Purmerend, dat moeten Purmerenders toch eerst met eigen
ogen zien. We kunnen wel ruimteschepen koppelen, maar dit
is toch even wat anders.

Zelfverzekerd
Ondanks de kou en regenbuien gingen de mannen op 4
juni zelfverzekerd aan het werk en keken de toeschouwers
met bewondering toe hoe de eerste boog op de tijdelijke

Nog even, en het is weer feest in de Hazepolder.
Koopjesjagers en liefhebbers van rommelmarkten kunnen
op 26 augustus hun hart ophalen en lekker struinen bij de
vele kramen en tussen de uitstallingen van bewoners. En
wie weet, er kan zomaar een zonnebloem van Vincent van
Gogh tussen liggen, of een zelfportret van Rembrandt. En
misschien blijkt die lelijke vaas uit oma’s erfenis later wel
origineel Purmerends plateel te zijn. Over de prijs valt te
onderhandelen en eten en drinken is te verkrijgen bij het
clubhuis. Daar wordt ook de bekende minidraverij gehouden.
Vorig jaar was het ietwat regenachtig, maar deze keer schijnt
vast en zeker de zon. Het zal waarschijnlijk erg druk worden
en parkeren wordt dan lastig. De fiets is een goed alternatief.
Neem genoeg lege tassen mee, want als u veel wilt kopen
voor weinig geld, dan is de rommelmarkt op 26 augustus een
uitgelezen mogelijkheid.
z
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LEVENSREDDENDE CURSUS

Let op uw spullen

Sinds april is op het wijkplein
aan de Populierenstraat
een AED (Automatische
Externe Defibrillator)
aanwezig. Er vinden veel
activiteiten plaats, en bij
zoveel bezoekers is het een
geruststellende gedachte dat
er in geval van nood hulp kan
worden geboden.
Op verzoek van De
Rusthoeve stelde de
Wijkkerngroep Centrum een
bijdrage uit het wijkbudget
Vrijwilligers van het Rode Kruis
beschikbaar en kon de
demonstreren de AED
AED worden aangeschaft.
Het apparaat is niet alleen bedoeld voor bezoekers van
het wijkplein, het kan ook worden gebruikt voor hulp aan
buurtbewoners. Personeel van De Rusthoeve en De Populier
is opgeleid om het te gebruiken, maar het zou mooi zijn als
meerdere buurtbewoners het apparaat kunnen bedienen
en beschikbaar zijn bij noodgevallen. Ook buiten de
Populier kunnen dan mensenlevens worden gered. Er zijn al
vrijwilligers, maar dat zijn er natuurlijk nooit genoeg.

De zomer is inmiddels begonnen, en dat
betekent dat veel mensen op vakantie zijn
of gaan. Deze periode is bij uitstek een
tijd voor inbrekers die het op andermans
eigendommen hebben gemunt. Woningen
zijn enkele weken verlaten door de
bewoners en dat hebben de inbrekers
snel in de gaten. De politie is de komende
maanden in de avond- en nachturen extra alert op inbrekers
en vraagt daarbij uw hulp. Een inbraak in uw woning is een
ingrijpende gebeurtenis. Soms kunt u met heel simpele
acties een inbraak voorkomen. Laat altijd een lichtje in huis
branden, ook als u niet aanwezig bent. Laat iemand dagelijks
de post weghalen. Zet gft-bakken in de schuur en berg
ladders op, want die worden veel gebruikt om de woning in
te klimmen. Laat je buren weten dat je afwezig bent. Laat op
Hyves/Facebook/Twitter niet blijken dat u op vakantie bent.
Ook is het verstandig om bij verdachte situaties, zoals een
inbraak, maar ook bij een poging tot inbraak aangifte te doen.
Zodoende krijgen we een beter beeld waar de inbrekers
actief zijn en worden we in staat gesteld gerichte acties te
ondernemen (zoals extra inzet in de betreffende wijk). Bent
u getuige van een inbraak op heterdaad, belt u dan zo snel
mogelijk 112. Bij niet-spoedeisende meldingen kunt u contact
opnemen met 0900-8844.

Mensen die hier wel iets voor voelen, kunnen een cursus
volgen die wordt gegeven in De Populier door het Rode Kruis
Zaanstreel-Waterland. U kunt zich opgeven in het wijkplein
aan de Populierenstraat, telefoon 412345.
z

Ruud Roos, wijkagent Centrum

z

WEBSITE CENTRUM?
Nieuwe bestemmingsplannen
kritisch ontvangen
Om aan wettelijke voorschriften te voldoen, moeten de
bestemmingsplannen Hazepolder en Vijfhoek worden
vernieuwd. De aankondiging dat alles zo’n beetje bij het
oude zal blijven, kon niet alle bewoners overtuigen. Vooral
bewoners van de Hazepolder, die in het verleden al het een
en ander hebben meegemaakt met gemeentelijke plannen,
wilden het wel eens zelf horen en bekijken.
Een flink aantal bewoners kwam naar de inloopavond om
er achter te komen wat de plannen zijn. Een filmpresentatie
maakte het een en ander duidelijk, en voor aanvullende
vragen zaten medewerkers van de gemeente klaar.
De ‘man van verkeer’ bleek de grootste fanclub te
hebben. Naast veel vragen over parkeeroverlast kreeg
hij allerlei vragen, meningen en oplossingen over de
gevaarlijke fietseroversteek voor zijn kiezen. De opening
van de Melkwegbrug is namelijk geen oplossing voor de
overstekende schoolkinderen. Toen er vanuit de bewoners
een (in hun ogen) goede oplossing naar voren werd gebracht,
ging de ‘man van verkeer’ mee naar buiten om de situatie ter
plaatse te bekijken. Of het voostel ook daadwerkelijk wordt
uitgevoerd is nog niet duidelijk.
z

Een veel bekeken website is www.weidevenner.nl. Daar vind
u 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 website in elkaar zetten en beheren. Lijkt het
u leuk om (mee) te doen, neem dan contact op met de
wijkkerngroep via phm.willemse@gmail.com.
z

Nee-Nee-sticker
De redactie krijgt veel reacties over het niet meer
bezorgen van de wijkkrant bij een Nee-Nee-sticker.
De redactie is echter niet verantwoordelijk voor
deze beslissing en kan er helaas niets aan
veranderen. Deze wijkkrant wordt nog bezorgt
door vrijwilligers bij bewoners die zich hebben
aangemeld. Na de vakantie kunt u de wijkkrant
afhalen in de hal van het gemeentehuis of digitaal
lezen op: www.purmerend.nl.
Meer info: KlantContactCentrum, tel. 452452
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REACTIES VAN BEWONERS

Kinderen schrijven zelf stukje
geschiedenis

Beste Boze Buurman,
Geweldig stukje weer in de wijkkrant, want ook ik erger
me bont en blauw aan de situatie op de Sluisbrug voor
fietsers. Een week na de opening heb ik een mail aan de
gemeente gestuurd dat dit helemaal de plank misslaat, maar
je moet niet denken dat je een fatsoenlijke mail terug krijgt.
Gemeente Purmerend zou goudgeld kunnen verdienen als
ze iedereen die ‘overdestreep’ gaat, gaan bekeuren! Of
ga eens met de fiets naar het ziekenhuis via de Vismarkt.
Mooi geregeld, maar terug…bij het ziekenhuis oversteken,
bij p3 oversteken, dan tweerichting verkeer, een rare pijl
op het fietspad...wat nu? Dan een stukje op de secundaire
weg en bij de Peperstraat raak ik het spoor bijster. Nou ja,
echt Purmerend! Gelukkig hebben we een Boze Buurman!
Groetjes van een pissige buurvrouw.
Marjan Buijse, Hugo de Grootstraat.

Beste Boze Buurman,
Als bewoner van de Hazepolder verbaast het mij al 35 jaar dat
de gemeente Purmerend NIET luistert naar haar bewoners.
Sinds jaar en dag is de verkeersveiligheid bij de Sluisbrug,
ook na de reconstructie, marginaal. Gemeente Purmerend
had ook kunnen kijken bij andere gemeenten die soortgelijke
onveilige plekken hebben omgebouwd tot een acceptabel
veilige situatie. Bijvoorbeeld in de Zuidoostbeemster. Ik
begrijp niet dat de gemeente niet overgaat tot een soortgelijke
inrichting. Vanaf de Verbindingsweg de witte asstreep weg
en dan aan weerszijden witte deelstrepen met het bord
30 KM/U, en een verhoogd plateau bij het parkeerterrein
halverwege de Neckerstraat. De doorgetrokken witte streep
op de Sluisbrug verwijderen en dan aan weerszijden een meter
rood asfalt en het overige deel zwart. Dan hebben bestuurders
van motorvoertuigen een visuele smalle rijstrook. Met het
aanbrengen van de juiste belijning kan het volgens mij er een
stuk beter uitzien, waardoor de verkeersveiligheid er beduidend
op vooruit gaat. Boze Buurman, doe mij een lol en praat eens
met onze burgemeester ( en de verantwoordelijke wethouder)
T. Holwedel, Hugo de Grootstraat.

Beste Redactie,
Tijdens de inloopavond hoorde ik dat de opening van de
Melkwegbrug zou bijdragen tot een veilige situatie bij de
Sluisbrug. Het zal echter alleen maar slechter worden! Nu
moeten automobilisten vaak afremmen voor de vele fietsers
die vanaf de Sluisbrug richting Weidevenne gaan, maar als
er minder fietsers komen, wordt er meer ingehaald en dus
harder gereden. Voor de overstekende schoolkinderen wordt
het dan nog onveiliger.
Naam en adres bekend bij de redactie.
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In de nacht van
13 op 14 januari
1918 braken tijdens
een stormvloed
de dijken en liep
Purmerend onder
water. Om te laten
zien hoe hoog het
water stond, werden
er zogenoemde
peilstenen geplaatst
aan de (Hollandia)
villa aan de Jaagweg
en aan beide
Vincent Nijenhuis en Peter Beumer
viaducten van de
bespreken de ontwerpen
spoorbrug. Tijdens
het project ‘Geschiedenis van de buurt’, dat Nancy Ettes
van jeugdbuurtwerk Clup Welzijn verleden jaar organiseerde,
ontdekten de kinderen van groep 7 en 8 van basisschool De
Weidevogels de geschiedenis van de buurt en de betekenis van
de peilsteen aan de Kanaaldijk. Die lijkt op een brievenbus, maar
geeft aan hoe hoog het water stond tijdens de watersnood.
Stadshistoricus Vincent Nijenhuis kwam in de klas vertellen
over de geschiedenis van het Noordhollands Kanaal en de
watersnoodramp. De opdracht voor de kinderen was daarna
om zelf een informatiebord te ontwerpen voor bij de peilsteen.
Peter Beumer, projectleider van de gemeente, vertelde aan
welke eisen een bord over de watersnoodramp moet voldoen.
Daarna gingen de kinderen langs bij Erkamp Reclame aan de
Van IJsendijkstraat, waar werd verteld hoe zo’n bord wordt
gemaakt. Kees Erkamp was enthousiast en vertelde later:
”Ik heb er ook veel van geleerd, want ik wist niet eens dat er
peilstenen zijn en wat ze betekenen. Ik vond dit een bijzondere
en leuke opdracht.” Frits Sparreboom, grafisch vormgever,
zorgde voor het uiteindelijke ontwerp van het bord.

Onthulling
Op maandag 21 mei wandelden de kinderen naar de
peilsteen onder de spoorbrug aan de Kanaaldijk voor de
onthulling door
wethouder Roald
Helm. Het viaduct
was versierd
met de door de
kinderen gemaakte
ontwerpen. Nu
het bord er staat,
hebben de kinderen
echt bijgedragen
aan een nieuw deel
van de geschiedenis
van hun buurt en
geleerd hoe je zoiets
voor elkaar krijgt. z
Ontwerpers bekijken het resultaat
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LICHT IN DE DUISTERNIS
In januari 2008 is op het
parkeerterrein aan de
Neckerstraat een strook
grond gesaneerd en zijn
buizen en kabels gelegd
voor verlichting van
het terrein en doorvoer
naar de geplande
starterswoningen. De
woningen gingen helaas
niet door en ook de
verlichting bleef uit.
Sanering 2008

Het heeft even geduurd,
maar wat in een vat zit, verzuurt niet, en dat geldt ook hier.
Binnenkort komen er vier lichtmasten en hoeven ook de vele
campers de nacht niet meer door te brengen in het pikkedonker.
Winkelend publiek, ondernemers en personeel uit de binnenstad
en bezoekers van het clubhuis De Hazelaar of de Purmaryn
hoeven straks, tijdens de wintermaanden, niet meer in donker de
auto op te zoeken. Een veilig gevoel en een reden te meer om
(gratis) gebruik te maken van het parkeerterrein in plaats van de
hele dag en koopavond te parkeren in de wijk.
z

Kijkje in de wijk
Op vrijdag 11 mei
verzamelden medewerkers van gemeenteafdelingen,
wijkmanager, buurtbewoners, wijkagent
en wijkkerngroepleden
achter het gemeentehuis. Na een korte
toelichting ging de
ploeg op stap voor
een wijkschouw. Er is
dit jaar gekozen voor
een andere opzet,
waardoor problemen
Jongerenwerker Alex Statia geeft uitleg
zorgvuldiger kunnen
worden bekeken. De tocht voerde door de Bloemenbuurt
en op bepaalde punten gaven beleidsmedewerkers van de
gemeente, de wijkagent of een bewoner uitleg over de situatie.
Er kwamen verschillende zaken naar voren zoals bijvoorbeeld,
jeugdoverlast, parkeren, onleesbare borden en verkeersdrempels. Halverwege werd een (koffie)stop gehouden bij
gebouw Marijke waar bewoners in discussie konden gaan
met ambtenaren of met elkaar. Ook wijkkerngroepleden waren
hierbij aanwezig. Alle aangedragen problemen en voorstellen
zijn genoteerd en worden op de betreffende afdeling
behandeld. De datum voor de volgende wijkschouw vindt u
na de vakantie in de wijkkrant.
z
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Boze Buurman
Als echte Purmerender blijf je natuurlijk liever in je
eigen stad, maar laatst was ik toch in een buitenland
in de hoofdwinkelstraat van een stad terecht
gekomen. Het was er prettig winkelen, maar toch kreeg ik een
vreemd gevoel. Er klopte iets niet. Na onrustig om mij heen te
hebben gekeken viel opeens het kwartje. Geen fietsers, scooters,
gemeenteauto’s, koeriers, bevoorradingswagens, personenbusjes,
taxi’s, aannemersbusjes, reclamewagens of andere voertuigen te
zien. Mijn onrust verdween op slag en in alle rust (en veiligheid)
gaf ik natuurlijk weer te veel geld uit. Gelukkig kon ik, zonder
verplichte consumptie, op vele banken even bijkomen. Purmerend
pakt dat anders aan. Prachtige plannen met deftige woorden als
visie, upgraden en A1-locaties. Grote winkelketens moeten er
komen en veel (dure) parkeerruimte in plaats van zitbanken, dan
zal het goed komen. Mij lijkt het verstandiger om bij het begin te
beginnen. Het centrum aantrekkelijk maken door het verbannen
van alle niet toegestane verkeer. Fietsers, scooters en alle andere
genoemde voertuigen die in overtreding zijn, daadwerkelijk
aanpakken. Niet een keer per jaar, maar elke dag weer. Op
die manier kunnen bezoekers op hun gemak winkelen zonder
regelmatig opzij te moeten springen, en zonder angst dat kleine
kinderen worden overreden. Nu is het zelfs mogelijk om voor
12 uur met de auto het voetgangersgebied binnen te rijden, auto
op de Koemarkt te parkeren, boodschappen te doen, gezellig
een terrasje te pikken en ’s middags tussen het winkelend publiek
door het centrum te verlaten. Iedereen kent inmiddels het trucje
met de palen. Kan daar niet wat aan gedaan worden?
bozebuurman@hotmail.com

z

WIJKKRANT MET VAKANTIE
De wijkkerngroep en de redactie van de wijkkrant wensen
iedereen een fijne vakantie. We gaan er even tussenuit, maar
we zorgen dat er rond 27 augustus weer een wijkkrant in de
bus komt. Ook tijdens de vakantie kunt u (tot 8 augustus)
foto’s, artikelen, aankondigingen of andere zaken mailen naar
de redactie: redactiecentrum@gmail.com. Bellen kan ook:
0299-427656. Voor zaken betreffende de wijkkerngroep kunt
u mailen naar: phm.willemse@gmail.com
z
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