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WIJKKERNGROEP ZET BLOEMETJES BUITEN
eerste reactie nogal formeel, maar na enig overleg en bij
nader inzien zorgde Wherestad er voor dat de overleden
planten en struiken werden verwijderd. De voorzitter van de
wijkkerngroep wees zijn echtgenote aan als vrijwilliger, en
samen gingen ze op pad om potgrond en nieuwe planten te
kopen. Daarna op naar de Nieuwstraat, waar ze als volleerde
hoveniers de zakken potgrond leegden en er weer een
fleurige plantenbak van maakten.

Simpel

Paul Willemse (links) en echtgenote
met de heer Angenent (rechts) bij de
vernieuwde plantenbak

Op verschillende plekken in de
wijk staan plantenbakken die door bewoners
worden onderhouden. Deze worden geplaatst door de
gemeente, en de aanvrager krijgt dan een bedrag uit
het wijkbudget voor de aanschaf van planten. In ruil
daarvoor moet de bak worden onderhouden.
Bij wooncomplex Avondzon aan de Nieuwstraat staat zo’n
bak, en bewoners zorgden voor het onderhoud. Maar helaas,
ook deze planten vielen ten prooi aan het koude winterweer.
Ook de hoge leeftijd van de verzorgers gaf problemen met het
onderhoud. Een van de bewoners, de heer Angenent (meneer
Wout), wilde graag zorgen voor een bak met bloeiende planten,
en hij benaderde de wijkkerngroep voor een financiële bijdrage
uit het wijkbudget. De wijkkerngroep stelde een bedrag
beschikbaar voor de aanschaf van potgrond en nieuwe plantjes,
maar toen diende zich een probleem aan. De enthousiaste
bewoner (op respectabele leeftijd) kon niet op eigen kracht
de dode planten en struiken uit de grote bak krijgen en
vroeg opnieuw om hulp. De voorzitter van de wijkkerngroep
nam contact op met de gemeente, maar daar stelde de
verantwoordelijke ambtenaar zich formeel op: “Het is niet een
taak van de gemeente”, en het advies was: “Misschien kunnen
vrijwilligers of (klein)kinderen de handen uit de mouwen steken.”

Volleerde hoveniers
Daarop werd contact opgenomen met de verhuurder van
Avondzon, Woningstichting Wherestad. Ook hier was de

Het lijkt zo simpel, de stad aankleden met hier en daar een
plantenbak waaraan veel mensen plezier beleven. Inderdaad
is er de afspraak dat bewoners zelf de bakken onderhouden,
maar als die bewoners hoogbejaard zijn, is er niets verkeerd
aan om een beetje hulp te geven, ook als dat formeel niet
hoeft. Dankzij Wherestad en de Wijkkerngroep Centrum
kunnen de bewoners van Avondzon, en de vele mensen die
via de Melkwegbrug naar het centrum gaan, alsnog genieten
van een fleurige plantenbak.
z

Kluis Raiffeisenbank gekraakt
Het pand van De Wolf (Interieurverzorging) aan
de Peperstraat is gesloopt. De oude kluis, een
overblijfsel van de vroeger op die plek gevestigde
Coöperatieve Raiffeisen Bank (bekend als ‘de bank
van Lindenbergh’), was als laatste aan de beurt.
In 1972 ging de bank
een fusie aan met de
Boerenleenbank onder
de naam Coöperatieve
Rabobank ‘Purmerend en
Omstreken’ en verhuisde
naar de Breedstraat.
Met gepast geweld werd de
kluis gekraakt, en daarbij
bleek dat de spaarcentjes
van de Purmerenders
toentertijd veilig werden
bewaard, want zelfs de
machines hadden veel
moeite om door de veertig
centimeter dikke betonnen
muren heen te komen.
z

Het kraken van de kluis

Pagina

RECHTER IN SLOT
PURMERSTEIJN
In het zeshonderd jaar
geleden door Willem Eggerts
gebouwde Slot Purmersteijn
werden rechtszaken
gehouden en vonnissen
uitgesproken. Een van de
laatste boeven die daar in
1704 werd gestraft, was
Jan Schoneveld. Ondanks
dat hij al ‘veelmaal was
gegeeseld en negen maal
was gebrandmerkt’, maakte
hij zich alsnog schuldig aan
het vervalsen van brieven.
Het vonnis luidde: dood door
ophanging.
De Rijdende Rechter bij Slot Purmersteijn

Bijna driehonderd jaar later stond de Rijdende Rechter bij de
fundamenten op het Slotplein. Het ging om een zaak tussen
een bewoner en de gemeente, en gelukkig zijn straffen als
dood aan de wurgpaal, ophangen of onthoofden verleden
tijd. De zitting vond plaats in Slot Purmersteijn, alleen was
het deze keer niet het echte Slot, maar het naar het Slot
vernoemde Party Centrum. De zaak draaide om een houten
of een stenen uitbouw aan de woning. De bewoner legde uit
wat zijn problemen en bezwaren waren en wethouder Krieger
vertelde hoe de gemeente tot een besluit komt om wel of
geen vergunning te verleden bij een bouwaanvraag.

Uitspraak
Op vrijdag 13 juli waren alle betrokkenen aanwezig in Zaandam
bij de uitspraak. Daar velde mr Visser het vonnis: de bewoner
mag, op bepaalde voorwaarden, een houten aanbouw bouwen.
De datum van uitzending (NCRV) is nog niet bekend.
z

Begraafplaats doet mee aan
Open Monumentendag
Zaterdag 8 september is de
oude begraafplaats aan de
Nieuwstraat de hele dag open
voor publiek. De begraafplaats
wordt geheel gerestaureerd en
u kunt de vorderingen bekijken.
Om 12.00 en 13.30 uur zijn er
rondleidingen. Jan Kramer en
Alex Vallentgoed heten u van
harte welkom.
z

Schoonmaken grafsteen Aagje
Gemmink (overl.1944)
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Onbegrip over
Nee-Nee-sticker
De redactie krijgt veel reacties over het niet meer bezorgen
van de wijkkrant bij mensen met een Nee-Nee-sticker op hun
brievenbus. Na vele jaren is de bezorging abrupt gestopt, en
vooral oudere bewoners schudden onbegrijpend het hoofd
als ze horen: “haal de krant maar op het gemeentehuis” of
“kijk maar op internet.”

Niet in de gids
Groot is de verwondering dat er wel een gemeentegids bij
de Nee-Nee stickers in de bus rolde, vooral omdat deze
gids vol staat met reclame. Overigens zijn de wijkkrant en de
wijkkerngroep helaas niet te vinden in deze gids, ook (nog)
niet in de digitale versie trouwens. De adressen zijn wel te
vinden in het colofon van de wijkkrant, maar die krijgen veel
bewoners nu helaas niet meer in de bus.
z

GRATIS PROEVEN EN KEUREN
BIJ DE POPULIER
Kom, kijk, proef en overtuig
uzelf in Wijkplein Centrum
bij restaurant De Populier.
Voor de vaste gasten van
restaurant De Populier is
het niets bijzonders. Zij
weten als geen ander al
dat de maaltijden in het
restaurant erg goed en
lekker zijn. Dat willen we
ook graag aan anderen
laten weten, en daarom is
er voor alle wijkbewoners
op zaterdag 8 september
een proeverij.
Kom en overtuig uzelf van de culinaire heerlijkheden die De
Populier te bieden heeft. Vers, gezond, en .. lekker! Natuurlijk
bent u ook uitgenodigd om een kijkje te nemen in de keuken.
Daar kunt u met eigen ogen zien hoe onze koks twee maal per
dag de maaltijden bereiden, allemaal met verse producten.

Gratis
Op 8 september blijft de portemonnee gesloten, want de
proeverij wordt u gratis aangeboden. Maak kennis met
de keuken van de Rusthoeve en restaurant De Populier
en ontdek het scala aan mogelijkheden dat De Populier
te bieden heeft. En bedenk daarbij dat we graag met u
meedenken om aan uw wensen tegemoet te komen.
U bent van harte welkom op zaterdag 8 september van
11.00 tot 15.00 uur in Wijkplein Centrum, restaurant
De Populier, Populierenstraat 7. Graag tot ziens.

z
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BESPIEGELING SLUISBRUG

Beste redactie,
Wonend in de binnenstad wil ik reageren op het artikel van
de Boze Buurman in de vorige wijkkrant. Inderdaad negeren
veel mensen de regels die duidelijk aangeven op welke tijden
men het centrum mag inrijden voor laden, lossen, enzovoort.
Dit geldt ook voor fietsers en brommers, maar velen hebben
er maling aan. De politie zou de kas goed kunnen spekken
als ze daar meer op zou controleren. Het is nu bedroevend.
Wat de Boze Buurman schrijft over ‘het trucje met de palen’,
waardoor het mogelijk is ‘te parkeren, een terrasje te pikken
en te winkelen’, is mij helaas onbekend. Graag had ik dat
ook geweten, zodat ik mijn ernstig zieke man na een zware
operatie voor de deur had kunnen afzetten. Contact vorig
jaar met de gemeente over eenmalig inrijden leverde niets
op. De enige mogelijkheid was een ontheffing voor een jaar,
kosten € 80,-. Dit jaar is de situatie heftiger en moeten we
maar liefst € 86,30 betalen om mijn zieke man drie of vier
keer voor de deur te kunnen afzetten. De gemeente zou voor
zieke centrumbewoners toch een iets soepeler beleid kunnen
voeren, want het gaat maar om een paar keer per jaar. Bezint
voor je begint om in het centrum te gaan wonen, of betaal
paalbelasting en neem het risico om ondersteboven te worden
gereden voor lief. Wat vindt de Boze Buurman daarvan?
E. Blom, Hoogstraat.

Reactie Boze Buurman
Als bijvoorbeeld kerkgangers en theaterbezoekers wel
mogen inrijden tijdens de gesloten uren, zou het redelijk
zijn dat een zieke of gehandicapte bewoner ook vrije
toegang krijgt tot zijn woning.

Beste Redactie,
Met verwijzing naar
bijgevoegde foto stel ik
mijzelf de vraag: heeft
Purmerend nog wel een
welstandscommissie? Dit in
verband met de renovatie
van het pand Koemarkt 35
en de wijze waarop deze is
voltooid.
Groet, Patrick Kraakman.

Wilt u ook reageren op een artikel of gewoon iets meedelen,
mail dan naar redactiecentrum@gmail.com, of bel naar
0299-427656. Foto’s graag in groot formaat (minimaal 1 mB).
Geschreven reacties kunt u sturen naar Redactie Wijkkrant,
Thorbeckekade 31, 1441KR Purmerend, of op dat adres in de
bus gooien. Anonieme reacties worden niet geplaatst.
z

Drie heldhaftige dijkbewoners wagen de oversteek meteen na het plaatsen
van de spiegel

In verband met de nog steeds onveilige oversteek bij de Sluisbrug
is als voorlopige oplossing een spiegel geplaatst. Bewoners
wachten nu op een definitieve verbetering, bijvoorbeeld de
uitvoering van het door hen zelf aangegeven plan voor het
verleggen van de rijbaan. Nadeel is dat de bus dan op de weg
moet stoppen, maar dat komt in Purmerend wel op meer plekken
voor. Keiharde voorwaarde is wel dat er een goed werkende
snelheidsbeperking komt op de Neckerstraat, want, stellen
bewoners, “anders zal het nog meer een racebaan worden. Ook
vanuit de binnenstad is dat zo, want de dubbele strepen op de
brug worden, na het inhalen van fietsers, gezien als startstreep
voor het wegsprinten.” Recente snelheidsmetingen hebben
uitgewezen dat er structureel te hard wordt gereden op de
Neckerstraat, en volgens bewoners doen veel automobilisten er
’s morgens en ’s avond nog eens een schepje bovenop. Geregeld
wordt, vanwege de hoge snelheid ,de ‘slinger’ bij de parkeerplaats
aan de verkeerde (rechte) kant genomen. De spiegel staat er nu,
maar voorlopig zullen ouders en oma’s en opa’s de kinderen nog
moeten helpen met het veilig oversteken.
z

Historisch paneel Tramplein
teruggeplaatst
Op verschillende plekken in de stad staan panelen met daarop
een historisch overzicht van de plek waar men zich bevindt.
Ook op het Tramplein stond een paneel met uitleg over de
geschiedenis van die plek, zoals de Amsterdamse Poort, het
pontje en het boemeltje van Purmerend. Vanwege de bouw van
de Melkwegbrug en het verleggen van de rijbaan moest het
paneel verdwijnen, maar het is nu teruggeplaatst.
De verslaggever van de wijkkrant vond het bord terug in
Weidevenne op het bouwterrein van de nieuwe brug. De
redactie besloot in overleg met de wijkkerngroep een poging te
doen het paneel weer op het Tramplein te krijgen. Zeker tijdens
de reconstructie is het interessant te zien hoe het ooit was. Er
ging een verzoek naar verantwoordelijk wethouder Hans Krieger,
en binnen de kortste keren was de klus geklaard. Nog voor de
vakantie stond het paneel in het gras bij de Nieuwegracht, zodat
nu ook tijdens de herinrichting van het Tramplein iedereen kan
zien hoe de situatie vroeger was.
z
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VAN ONZE VERSLAGGEVER…
Niets nieuws onder de zon
Ongeregeldheden tijdens het uitgaan en de roep om een
discotheek of andere ontspanningsmogelijkheid voor de
jeugd. Ruim tachtig jaar geleden was het niet anders en
mevrouw Schrieken, in 1928 raadslid voor de SDAP, vroeg
de burgemeester om maatregelen te nemen, want: “de
jeugd zoekt dit vermaak om de levensblijheid te vinden
in bewegingen, doch vinden die zeker niet in alle soorten
van kroegen, waar werkelijke harmonische bewegingen
niet mogelijk zijn. De bezittende klasse mist echter alle
gevoel om schoonheid te scheppen, getuige de charleston,
black bottom en meer van dat moois. Gegoede kinderen
zullen trouwens dit vermaak niet zoeken, waar zij bezitten
hun boeken, hun muziek en hun gezellige omgeving. Voor
arbeiderskinderen is er echter niets en deze zoeken iets dat
naar vermaak gelijkt, in de kroegen, blauw van rook.”
Grootste bron van ergernis voor Schrieken waren de talrijke
dansorgels in de vele kroegen. Als mogelijke oplossing zag
de burgemeester de komst van een bibliotheek, maar dat was
iets voor de toekomst, want daar was helaas geen geld voor.
Op dinsdag 1 september 1931 werd Schrieken gekozen tot
de eerste vrouwelijke wethouder van Purmerend.

Purmerend, van alle markten thuis
De foto-expositie op Kaasmarkt 11 (boven Bakker Bart)
gaat sluiten. Voor veel bezoekers was het een feest der
herkenning. Wie nog niet is geweest, moet haast maken,
want zaterdag 15 september is de laatste dag. De komende
zaterdagen kunt u nog terecht van 13.00 tot 17.00 uur.
Ook is er een verzameling bodemvondsten en een collectie
prehistorische vuistbijlen, speerpunten en klopstenen te
bewonderen. Liefhebbers kunnen hun hart ophalen aan
glimmende buikschuivers uit de vijftiger jaren. Wilt u meer
informatie of een afspraak maken, neem dan contact op
met Corwim de Jongh, telefoon 0299-372267, of mail naar
cw.dejongh@xs4all.nl.

Landjepik?
Wie via de Neckerstraat
richting Neck rijdt, ziet
na het viaduct een bord
met de aanduiding
Wijdewormer. Echter, het
bord dat aangeeft dat
je Purmerend verlaat,
staat een kleine honderd
meter verder (scheef) in
de berm. Is hier sprake
van landjepik door
Wormerland en moet de
schutterij er op af? Of is
de gemeente Purmerend
te ver gegaan met het
uitzetten van de grens?
Eigenlijk is het nu een
stukje niemandsland.
z
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Boze Buurman
Als echte Purmerender ben je natuurlijk blij dat
alle straten in Purmerend een naam hebben,
want dan weet je waar je woont. Maar soms
gaat het mis. Na waarschijnlijk lang nadenken roept er dan
iemand achter een bureau: ”Eureka, we noemen het stukje
Neckerstraat (parkeerterrein) in het vervolg Neckerveld. Dat
weet niemand en dan laten de Tomtoms de campers eerst
door half Purmerend rondtoeren.” Aan de andere kant van
de stad was ooit de Nieuwe Haven, in de volksmond ‘de
Balkenhaven’ genoemd, maar we noemen in Purmerend
natuurlijk niet iets naar wat er niet meer is, toch? Dus werd
het De Oeverlanden. Maar ook in de binnenstad raak je
soms het spoor bijster. Jarenlang liep ik langs de Pissteeg
en zie… de echte naam Bakkerssteeg is weer terug. Waar
ook geen enkele Purmerender ooit van had gehoord, is de
‘Brantjesoever’, maar opeens dook die naam op vanuit het
gemeentehuis. Ambtenaren hadden het voordien over het
‘Big Boss-terrein’, en waarschijnlijk riep ook toen iemand:
“Eureka, we noemen het de Brantjesoever.” Ik snap niet wat
er mis is met de echte naam van dit stukje stad: De Oude
Haven. Het terrein tegenover het gemeentehuis was vroeger
de haven van houthandel Brantjes, en in 1936 sloot de firma
een overeenkomst met de gemeente. De werkverschaffing
dempte de haven, verplaatste de grote loods en de gemeente
kreeg daarvoor in ruil de helft van het terrein. Het zal toch
niet zo zijn dat het oude werfhuisje (dat gelukkig van de sloop
is gered en waar de naam nog met mooie letters op staat)
ook een nieuwe naam krijgt? Zo weet je als Purmerender
straks niets meer te vinden. Kan daar niet wat aan gedaan
worden? bozebuurman@hotmail.com
z

Denk mee met de wijkkerngroep
Wie zijn het en wat doen ze? In de wijkkrant leest u geregeld
wat de leden van de wijkkerngroep uitspoken en waarvoor u
bij ze kunt aankloppen. Wilt u er iets meer over weten, kom
dan eens kijken bij een vergadering. Dan kunt u zien hoe er
bijvoorbeeld wordt beslist over aanvragen uit het wijkbudget.
En vindt u het leuk, kom er dan bij en beslis mee. Voor meer
informatie, e-mail: phm.willemse@gmail.com.
z
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