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Aankomst Sinterklaas 2011

Programma zondag 18 november
Sinterklaas komt om 13.30 uur met zijn nieuwe stoomboot 
Purmerend binnenvaren. Aan de Kanaalkade wordt 
Sinterklaas ontvangen door burgemeester Bijl, de hulpburge-
meesters en meneer Wout.

In tegenstelling tot voorgaande jaren gaat Sinterklaas daar geen 
handjes schudden, maar stapt hij op Americo en gaat richting 
Koemarkt. Daar zal Sinterklaas de Purmerendse kinderen be-
groeten en samen met de Zwarte Pieten genieten van een groot 
kinderfeest. Om 15.30 uur moet de sint echt weer weg.

Om alles in goede banen te kunnen leiden, geldt op zondag 
18 november van 00.00 tot 17.00 uur een parkeerverbod op de 
Kanaalkade. Dit geldt ook voor de parkeervakken. U kunt uw 
auto parkeren op het parkeerterrein aan de Kanaalstraat. Om 
parkeeroverlast in de omgeving van de intocht zoveel mogelijk te 
beperken, is het advies om gebruik te maken van parkeergarage 
’t Lammetje, het parkeerterrein naast het oude postkantoor of 
dat aan de Neckerstraat. Of nog beter, neem de fi ets.

De route die Sinterklaas volgt, is voor alle verkeer afgesloten. 
Dit geldt ook voor de Sluisbrug. Op veel plekken wordt het 
sinterklaasfeest gevierd, bijvoorbeeld op 28 november in 
het clubhuis in de Hazepolder, maar ook bij andere clubs en 
verenigingen komt Sinterklaas op bezoek. Heeft u een foto 
van het feest gemaakt, mail die dan naar de redactie. De 
leukste, mooiste of ontroerendste foto vindt u terug in de 
volgende wijkkrant.  

HIJ KOMT, HIJ KOMT…

Onlangs ontving de redactie een offi ciële brief uit Spanje.

Beste kinderen,

Terwijl ik dit schrijf, zit ik nog in het zonnige Spanje. De 
laatste voorbereidingen voor onze grote reis naar Nederland 
worden getroffen. Het is een drukte van belang. En tussen al 
die drukte door hoor ik in gedachten alweer de honderden 
kinderstemmen: “Hij komt, hij komt…”

Ieder jaar de lange reis, de stormen in de Golf van Biskaje, 
en dan het langzaam naderen van het landje aan de zee. De 
spanning bouwt zich op, de Zwarte Pieten worden almaar 
nerveuzer. En dan de aankomst. Ieder jaar weer een groot 
feest. Muziek, blije gezichten, opgedofte burgemeesters, 
zwaaiende en zingende kinderen, duizenden schoentjes met 
wortels, briefjes en tekeningen. Het is een buitengewoon 
groot genoegen om dat – op mijn oude dag – telkens weer te 
mogen ervaren.

Op zaterdag 17 november de op televisie uitgezonden 
landelijke intocht, en dan... ja, dan direct de volgende dag 
de feestelijke intocht in Purmerend. Misschien wel de leukste 
en vrolijkste intocht van het hele land. Burgemeester Bijl 
met de hulpburgemeesters, meneer Wout, en dan vooral 
die duizenden kinderen met hun ouders en grootouders. De 
kinderen maken het feest. De ontvangst op de Koemarkt is 
heel bijzonder en het feest dat dan losbarst, kent zijn weerga 
niet.

De lezers van de wijkkrant zal ik vast een geheimpje 
verklappen. Mijn trouwe schimmel Americo laat bijna altijd 
verstek gaan in Purmerend. De tientallen intochten zijn voor 
Americo vaak iets te vermoeiend en daarom liet ik Americo 
meestal in de stal om daar de broodnodige rust te vinden. 
Maar... dit jaar zal ik proberen Americo er toe te verleiden 
om ook aanwezig te zijn in Purmerend. Het belooft daarom 
dit jaar nog feestelijker te worden. Stel je toch eens voor: 
op zondag 18 november gaat Sinterklaas te paard door de 
Purmerendse binnenstad. Is er een mooier plaatje denkbaar? 
Ik kan haast niet wachten.

Een hartelijke groet, Sinterklaas.
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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 een vraag over 
zakkenrollen in het centrum, en daar gaat 
de wijkagent elders in deze wijkkrant op in.

De tweede vraag kwam van bewoners uit de Hazepolder. 
Onlangs verschenen tijdens grondwerkzaamheden in de 
Hugo de Grootstraat ‘mannen in witte pakken’. Dat was een 
niet-alledaags bezoek, en enkele wijkbewoners vroegen zich 
af wat er aan de hand was. Navraag bij de gemeente wees uit 
dat het een bodemsanering betrof.

‘Voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning (voorheen 
‘bouwvergunning’) is het wettelijk verplicht bodemonderzoek 
te laten uitvoeren. De grond en het grondwater worden 
hierbij onderzocht op een standaard pakket aan stoffen. De 
bodem moet voldoen aan normen die  worden genoemd in 
de Wet bodembescherming. Het toekomstige gebruik van de 
grond is bepalend voor de maximaal aanwezige concentratie 
aan stoffen. Als de aangetroffen concentraties aan barium, 
koper, lood, zink en PAK de normen voor de kwaliteit ‘wonen’ 
overschrijden, mag er niet worden gebouwd. Daarom is eerst 
de verontreinigde grond weggenomen en schone grond 
teruggebracht.

De verontreinigingen bij de voormalige brandweerkazerne zijn 
daar lang geleden terecht gekomen tijdens het aanbrengen 

van een puinhoudende 
ophooglaag. In die 
tijd werd nog geen 
bodemonderzoek 
uitgevoerd. De 
verontreinigingen 
bevinden zich op enige 
diepte en hierdoor 
is het contactrisico 
voor mens en dier 
niet aannemelijk. Bij 
andere woningen in 
de wijk wordt dan 
ook geen onderzoek 
uitgevoerd.’

Heeft u ook een vraag voor bijvoorbeeld een wethouder, de 
wijkagent, de burgemeester/wijkwethouder, de wijkmanager 
of iemand anders, mail die dan naar de wijkkrant en de 
redactie gaat voor u op zoek naar het antwoord.

De volgende wijkkrant verschijnt op 17 december. Artikelen, 
foto’s of mededelingen graag aanleveren voor 20 november. 
Mail naar redactiecentrum@gmail.com of bel naar 
0299-427656. 

Aanpak zakkenrollers

Tijdens mijn ronde 
door de wijk word ik 
geregeld aangesproken 
door winkeliers over 
zakkenrollers. “Wordt er 
wel eens een gepakt?”, is 
de vraag die vaak wordt 
gesteld. Een zakkenroller 
‘op heterdaad 
aanhouden’, zoals dat we 
dat in vaktaal noemen, 
valt echter niet mee. Het 
moet al vlak voor je neus 
gebeuren, want die lui hebben een soort zesde zintuig 
voor als er politie in de buurt is.

Het lijkt wel of ze het ruiken! Zakkenrollen is geen groot 
probleem in het centrum van Purmerend, het gebeurt enkele 
malen per week. Dat is niet veel, kijkend naar de hoeveelheid 
winkelend publiek, maar elke gerolde portemonnee is er een te 
veel. “Doen jullie er wel wat aan?”, is meestal de vraag die er 
op volgt.

Momenteel is er een groep politieagenten in opleiding die 
zich bezighoudt met zakkenrollers. Meestal gaan ze dinsdags 
in burger op pad en letten ze op gedrag dat kenmerkend is 
voor een zakkenroller. Vaak blijven zakkenrollers rondhangen 
in een klein gebied, lopen winkels in en uit zonder iets te 
kopen en zijn overwegend van Oost-Europese afkomst. De 
politie werkt hierbij samen met de collega’s van Handhaving.
Vorige week kreeg ik van een ondernemer een tip dat een 
Oost-Europees ogende dame zich ’verdacht’ ophield in de 
omgeving van het Waagplein. Het signalement werd ook 
doorgegeven aan de handhavers en al rap werd ik door hen 
gebeld met de mededeling: “Ik denk dat ik achter haar loop 
in de Hoogstraat.”
De in burger geklede agenten besloten de dame in kwestie 
te volgen. Ze liep winkel in, winkel uit en keek steeds in 
de rondte, maar kocht niets. Na haar twee uur te hebben 
gevolgd, spraken de agenten de dame aan. Haar werd verteld 
dat haar gedrag opviel, dat ze het gedrag vertoonde van een 
zakkenroller en dat we dan ook graag willen weten wie ze is. 
Haar naam werd nagetrokken in de politiecomputer en het 
bleek dat ze in het verleden al eens was aangehouden voor 
winkeldiefstallen, maar zakkenrollen zat er niet bij. 
De dame mocht haar weg vervolgen en de collega’s 
hebben haar daarna niet meer gezien. Kennelijk was ze 
‘uitgewinkeld’. We hadden weliswaar geen ‘ronde zaak’ maar 
de dame in kwestie is gewaarschuwd en weet dat we haar in 
de gaten houden.

Ruud Roos,
wijkagent Centrum. 
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APPELTJE SCHILLEN MET DE 
WIJKWETHOUDER
Het wijkinloopspreekuur op 24 september werd 
ondanks het slechte weer toch redelijk bezocht en er 
zijn weer de nodige appeltjes geschild. 

Gewapend met paraplu kwamen bewoners naar de Populier 
en ze werden daar met warme koffi e (en koek) weer op 
temperatuur gebracht. Naast de wijkwethouder waren ook 
de wijkmanager en de wijkagent aanwezig om de vragen 
te beantwoorden. Er werd gesproken over jeugdoverlast, 
voetballen, buren en andere zaken. Sommige problemen 
werden meteen opgelost en andere, meer specifi eke zaken 
worden nader bekeken. De bewoners krijgen daarover later 
bericht. Heeft u ook iets te melden of te vragen, kom dan 
naar het volgende wijkinloopspreekuur (voorlopig gepland op 
maandag 18 maart 2013). De defi nitieve datum vindt u tegen 
die tijd in de wijkkrant. U hoeft zich niet vooraf aan te melden, 
maar als het erg druk is, moet u wellicht even wachten. Echter, 
dan is er de al eerder gemelde koffi e met koek. 

Vreemde vogels in de wijk
‘Vreemde vogels’ slaat hier niet op bewoners, maar op 
vogels die je niet zo een, twee, drie verwacht in onze 
meestal koude tuinen. Af en toe vliegt er een vreemdeling 
tussen, zoals een specht, maar meestal zijn het kouwen, 
merels, kool- en pimpelmezen, eksters en hier en daar een 
roodborstje of Vlaamse gaai. De laatste tijd komen er echter 
ook andere gasten. Soms worden ze aangezien voor kleine 

papegaaien, maar het zijn 
halsbandparkieten. De 
mannetjes zijn te herkennen 
aan een zwarte band om 
de nek. Dat ze zich hier 
thuis voelen blijkt wel uit 
het aantal, want steeds 
vaker komt er een compleet 
squadron dineren.

Vogelkenner Jaap Zijp laat 
weten: “Ooit is dat, voor 
onze omgeving, begonnen 
in het Amsterdamse 
Vondelpark. Toen de 
populatie daar te groot 
werd, zijn ze uitgeweken 
naar Noord, Landsmeer en 
daarna naar Purmerend. Je 
ziet ze in alle delen van de 
stad. Ze zijn niet schadelijk 
en als je andere vogels voert, 
kunnen de parkieten ook een 
hapje meepikken. Ze eten 
alle zaden, pinda’s, eik, els, 
kastanjes en vruchten.”  

Gevaarlijk kruispunt op school-tv

Het kruispunt 
Neckerstraat/Kanaaldijk 
is nog steeds een 
gevaarlijke hindernis voor 
schoolgaande kinderen. 
Ondanks de al genomen 
maatregelen blijft het 
zicht op aankomend 
verkeer slecht en moeten 
(groot)ouders de kinderen 
helpen met oversteken. Mede daarom komt het 
kruispunt nu op school-tv.

In het televisieprogramma ‘De Verkeersquiz’ van de NTR 
mogen kinderen zelf hun verhaal vertellen over gevaarlijke 
situaties op weg naar school. De redactie van het tv-
programma las in de wijkkrant over de situatie bij de 
Sluisbrug en besloot er een afl evering over te maken. Op 
Brede School de Weide werden tekeningen gemaakt en op 
donderdag 13 september draaide de camera bij de Sluisbrug.

Acteurs
Het was nog niet zo eenvoudig om de kinderen van school 
vrij te krijgen voor een tv-opname, maar na een offi ciële 
aanvraag kregen ze groen licht. De kinderen (en ouders) 
waren in het begin een beetje zenuwachtig, maar al snel 
ontpopten ze zich als 
volleerde acteurs. Ook de 
interviews werden bijna 
professioneel gedaan. De 
acteurs van ‘Onderweg 
naar morgen’ zouden het 
niet beter hebben gedaan. 
Er werden veel opnames 
gemaakt, want ook de 
fi lmmensen waren verbaasd 
over de onveilige situatie.    

BORD WEG EN AUTO BEKRAST
Afgelopen weken was het weer een paar keer raak: parkeren 
op andermans invalidenplek, met een bekeuring tot gevolg. 
De parkeerdruk in de Hazepolder is hoog, Mede vanwege 
het ontbreken van verlichting op de parkeerplaats parkeren 
veel bezoekers en ondernemers uit de binnenstad hun auto 
dan maar in de wijk. De bewoners die het al moeten doen 
met weinig plekken, komen steeds meer in de knel. Echter, 
de aangewezen invalidenplekken zijn er niet voor niets. De 
gebruikers zijn grondig doorgelicht en ze moeten er ook 
behoorlijk voor betalen. Dat niet iedereen het er mee eens 
is, blijkt uit het verwijderen en elders neergooien van het 
aanduidingsbord. Erger is het bekrassen van de auto die 
recht heeft op die plek. Gewoon niet doen! 



Pagina 4

COLOFON
De Wijkkrant wordt gemaakt door en voor bewoners. 
Redactie: Piet Jonker en Paul Willemse met medewerking 
van Conny Dijkstra.
Eindredactie: Wijkkerngroep Centrum, 
e-mail: phm.willemse@gmail.com.
Artikelen en foto’s mogen worden overgenomen met 
bronvermelding.
Ontwerp: Baanstede Druk & Copy
Drukwerk: De Bondt Grafi media BV.
Email redactie: redactiecentrum@gmail.com.
Telefoon. 0299-427656.
De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden 
artikelen in te korten of niet te plaatsen.

Van onze verslaggever…

Niets nieuws onder de zon
De winter komt voelbaar naderbij, en dat betekent dat open 
haarden en allesbranders weer worden opgestookt. Vaak zorgt 
dat na de zomer voor veel rook en stank als de schoorsteen 
niet is geveegd of als een verlaten vogelnest in brand vliegt. 
Als buren rook en vonken zien bellen ze soms onterecht de 
brandweer, maar ook hier geldt: er is niets nieuws onder de zon.
In 1958 zagen voorbijgangers rookwolken uit het 
belastingkantoor aan de Plantsoengracht komen. Geschrokken 
belden ze in het naastgelegen pand het alarmnummer 444 
en probeerden ze er achter te komen of er iemand in het 
belastingkantoor aanwezig was. Door de open voordeur werd 
hard naar binnen geroepen en opeens kwam er antwoord: 
“Wie is daar?” Met een vragende blik op het beroete gezicht 
kwam Dekkers de smid uit de rook naar buiten.
Dekkers verzorgde voor de gemeente en particulieren 
het onderhoud en aansteken van de kachels, en bij de 
oliekachel in het belastingkantoor bleek een defecte klep de 
oorzaak van de rookontwikkeling. De per fi ets gearriveerde 
brandweercommandant Smit kon nog net op tijd het 
uitrukken van de motorspuit afblazen. De toeschouwers 
dropen enigszins teleurgesteld af, want stel je eens voor, het 
belastingkantoor in de fi k. Niemand zei het hardop, maar 
sommigen dachten het stiekem wel: ‘Was het maar waar’.

Welstandscommissie is nog altijd werkzaam
In de vorige wijkkrant werd gevraagd of er nog een 
welstandscommissie is en of de felle kleuren op de gevel aan 
de Gedempte Singelgracht zijn toegestaan. De wethouder 
laat weten dat de Welstandscommissie nog wel degelijk 
bestaat en dat is vastgesteld dat de gevelreclame moet 
verdwijnen. Echter, er zijn wettelijke regels, waardoor het 
even kan duren voordat de beschildering wordt verwijderd. 
Er waren overigens ook mensen die dachten dat het een 
versiering vanwege het wereldkampioenschap voetbal betrof.

Geen muurbloempje meer
Tijdens de renovatie van de Doelenstallen in 2009 werd 
een zeldzaam muurplantje, de Asplenium Ruta-muraria, 
aangetroffen. De metselaars, steigerbouwers en voegers 
hebben voorzichtig om het plantje heen gewerkt, maar nu de 
stallen al drie jaar leeg staan, wilde de Asplenium Ruta-muraria 
geen muurbloempje meer zijn en is helaas ook vertrokken. 

Mei 2009 Drie jaar later

BOZE BUURMAN
Als echte Purmerender zit je natuurlijk onrustig 
op de bank als je weet dat elk moment de 
wijkkrant in de bus kan vallen. De oren gespitst 
en de blik naar buiten, waar ieder moment de 
bezorger in zicht kan komen. Na elke slok koffi e 
zet ik de kop weer snel op tafel, want ook mijn 
echtgenote zit klaar om naar de brievenbus te 

sprinten. Meestal wint zij, maar ik geniet dan van haar vrolijke 
gezicht als ze de wijkkrant leest. Ik houd altijd scherp in de 
gaten wanneer de krant uitkomt, en deze keer had ik al iets 
gehoord over een speciale krant met veel interessante informatie 
en foto’s van de Melkwegbrug. Maar… er kwam geen krant. Na 
een week besloot ik maar eens binnen te stappen bij de redactie 
en trof daar een zielig groepje wijkkrantmakers aan. Normaal 
zijn het best wel vriendelijke mensen, met wie altijd wel een 
goed gesprek mogelijk is, maar nu stond iedereen het huilen 
nader dan het lachen. Eerst wilde niemand iets zeggen, maar 
uiteindelijk kreeg ik met horten en stoten het verhaal te horen. 
De redactieleden van verschillende wijken hadden gezamenlijk 
een speciale krant gemaakt, waar erg veel tijd in was gestoken. 
Iedereen had met veel enthousiasme meegewerkt, van 
koffi ejuffrouw tot hoofdredacteur en van fotograaf tot opmaker, 
maar het was ergens anders fout gegaan, waardoor veel 
bewoners de speciale editie niet hebben ontvangen. Opeens 
kwam de hele redactie dreigend op me af en riepen dat ze ook 
hier echt niets aan konden doen en ik niet bij hen moest komen 
klagen. Zij hadden hun best gedaan. Geëmotioneerd verliet ik de 
redactie. Dagenlang heb ik nog gezocht in papiercontainers in 
andere straten, maar helaas, geen wijkkrant gevonden. Kan daar 
niet wat aan gedaan worden?   bozebuurman@hotmail.com 

Denk mee met de wijkkerngroep
Wilt u meedenken en meepraten over zaken die in uw wijk 
gebeuren, kom dan bij de wijkkerngroep. Als u ideeën hebt 
over hoe zaken kunnen worden aangepakt, kunt u dat daar 
bespreken. Wilt u eerst eens vrijblijvend een vergadering 
bijwonen, dat kan ook, maar graag even vooraf melden bij 
de voorzitter. En vindt u het leuk, kom er dan bij en praat en 
beslis mee. Voor meer informatie, e-mail: 
phm.willemse@gmail.com. 


