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VERNIELINGEN
IN DE WEIDEVENNE
De afgelopen periode zijn er behoorlijk wat
vernielingen geweest in de Weidevenne.
Auto’s zijn beschadigd op de Sulawesi. Bij
een bedrijf aan de Oslohaven is door onbekenden een steen door de ruit gegooid. Aan
de Indusstraat sloegen vernielers hun slag en
vernielden een brommobiel. En met oud en nieuw werden prullenbakken vernield door er vuurwerk in af te steken. U kunt zich
vast indenken wat voor ravage dit heeft opgeleverd. Ook werd
schade toegebracht aan het jongerencentrum Columbuzz.
De politie doet onderzoek naar de vernielingen en houdt
verschillende buurtonderzoeken. Ook zijn we met surveillances hierop alert. Bij vandalisme worden andermans goederen
vernield zonder dat daar materieel voordeel wordt uitgehaald. In
de meeste gevallen zijn de vandalen jongeren in groepsverband.
Soms is vandalisme een spel dat uit de hand is gelopen. Het
komt ook vaak voor dat jongeren zich bewijzen tegenover elkaar.
Vandalisme kan ook komen uit verveling of frustratie. Als de

Creatieve en stijlvolle
feestjes met Muriel
In onze mooie, jonge
wijk, waar veel kinderen
wonen, barst het van
de ouders die vaak niet
weten wat ze moeten
organiseren voor het
verjaardagsfeestje
van hun kind. Er zijn
gelukkig ook bewoners
zoals Muriel Reyes, die
in Weidevenne leuke,
creatieve workshops
voor kinderen (vooral
meisjes) vanaf vier jaar organiseert, maar volwassenen
kunnen ook aan de slag.
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vernieler minderjarig is, draaien de ouders op voor alle schade,
want vernieling is strafbaar.
Regelmatig surveilleren we, zowel in burger als in uniform,
door de wijk en gaan we met buurtbewoners in gesprek om er
achter te komen wat er speelt en leeft. Als u iets heeft gezien of
gehoord en u vermoedt wie verantwoordelijk is voor een of meer
van deze vernielingen, belt u dan met de politie via 0900-8844.
Benadeelden die de afgelopen weken te maken kregen met
vernielingen en daarvan nog geen melding of aangifte hebben
gedaan, verzoek ik dit alsnog te doen. Het heeft zeker nut om
aangifte te doen. Op deze manier kunnen we meer bewijs verzamelen en signaleren dat op een bepaalde plek vaak vernielingen
worden gepleegd, waardoor zo’n plek extra in de gaten wordt
gehouden. Aangifte doen kan tijdens kantooruren aan het politiebureau of via internet: www.politie.nl/zaanstreek-waterland.
Als u een vraag heeft of een melding wilt doen, dan kunt u mij
aanspreken of telefonisch bereiken via 0900 – 8844. U kunt uw
vraag ook mailen via www.politie.nl/korpsen/Zaanstreek-Waterland/uw wijk/Weidevenne.
Uw wijkagent, Peter Bouwer.



Kennismakingsactie
Voor de lezers van de wijkkrant
biedt Muriel een kennismakingskorting van vijftig procent
bij elke tweede persoon die
zich aanmeldt voor een workshop of kinderfeestje. Deze
actie is geldig bij reservering
vóór 30 juni 2012.
Reserveren kan via telefoonnummer 06-23406798. onder
vermelding van 'Actie Wijkkrant Beautifly Party', of via
info@beautyflyparty.nl.
Meer informatie over deze workshops of de kinderfeestjes kunt
u vinden op www.beautyflyparty.nl.


De wijkkrant wordt gemaakt door en voor bewoners.

Onder de naam Beautyfly Party organiseert Muriel originele
kinderfeestjes en leuke vriendinnenavonden, maar ook
vrijgezellenavonden behoren tot de mogelijkheden. Daarbij
moet u denken aan make-upparty’s, oorbellen maken,
slippers of (look-a-like) ’UGGS pimpen', maar ook een
nail-artparty is mogelijk. Muriel is namelijk sinds 2007
gecertificeerd nagelstyliste. De meeste workshops duren
ongeveer anderhalf tot twee uur, en het minimum aantal
personen voor een workshop is vier. De party’s worden op
locatie gegeven en op elke gewenste dag en elk mogelijk
tijdstip, uiteraard indien beschikbaar.
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COLUMBUZZ BIJNA GESLOOPT DOOR VUURWERK
Tijdens nieuwjaarsnacht hebben vandalen geprobeerd
jeugdhonk Columbuzz in de fik te steken. Eerst werd aan de
zijkant het rolluik gesloopt, waarna een bom aan de ramen
werd bevestigd. Nadat deze was afgegaan en het raam had
vernield, werd vuurwerk naar binnen gegooid, waardoor
brand ontstond. Gelukkig was er een oplettende agent die
surveilleerde. Hierdoor kon de brandweer snel ter plaatse
zijn. Waarom het jeugdhonk steeds doelwit is, blijft gissen.
Wel waren er al plannen om de houten cabines te voorzien
van stalen bekleding, omdat geregeld wordt geprobeerd
de buitenkant te vernielen. De politie heeft de zaak nog in
onderzoek. Kijk voor meer foto´s op www.weidevenner.nl


Bouw Melkwegbrug op schema
De bouw van de nieuwe brug verloopt volgens plan. Het
werk ligt op schema en aan de stadskant is het begin van
de brug al te zien. De aanlanding, de verbinding tussen
brug en oever, is gestort op een zware stalen fundering,
die na het verwijderen opnieuw wordt gebruikt voor de
aanlanding aan de kant van Weidevenne.
De eerste aanlanding is al voor de kerst gestort, maar het beton
heeft een paar weken nodig om uit te harden. De kerstvakantie
kwam daarvoor mooi van pas. Als de draagconstructie is
overgebracht, gaan de timmerlieden aan het werk om de bekisting
te maken. Dat is een precisiewerk, want de aanlanding is eigenlijk
een bocht. Daarna gaat er een enorme hoeveelheid betonijzer
in en dan pas kan het beton worden gestort. Na weer een
uithardingsperiode wordt ook hier de draagconstructie verwijderd.

Draaigedeelte

Colofon
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In de afgezonken betonnen
bakken wordt gewerkt aan de
dragers voor het draaigedeelte
van brug. Daarvoor worden
grote ronde betonnen ‘poeren’
gemaakt, met stalen kransen
waarop de brugdelen kunnen
draaien. Fietsers en wandelaars
zullen niet zo blij zijn als de
brug open gaat, maar Purmerend krijgt steeds meer bezoek
van ‘bootjesmensen’, en ja,
dan moet de brug wel open.
Maar voor de sportievelingen is
er dan altijd nog de boog.


WIJKMANAGER FÄRBER OVER
TOEKOMST WEIDEVENNE
De redactie is benieuwd wat er in 2012 in Weidevenne
allemaal gaat plaatsvinden. Degene die dit natuurlijk
het beste weet, is wijkmanager Edwin Färber. Hij geeft
dan ook de volgende opsomming.
“Het belooft een druk jaar te worden voor Weidevenne. De nieuwbouw in Europa gaat gestaag en nieuwbouwprojecten als Londenhaven en 't Convento zijn al gestart of starten dit jaar. Beide
projecten kenmerken zich door bijzondere, fraaie ontwerpen. De
verwachting is dat de eerste woningen in Londenhaven vlak voor
of na de zomer worden opgeleverd.”
“Een ander bijzonder project is de start van het woon-zorgcomplex Heel Europa. Dit bestaat uit woningen voor de specifieke
doelgroepen, maar biedt ook voorzieningen voor de buurt, bijvoorbeeld kinderopvang en een grand café als ontmoetingsplaats
staan in de planning.”
“Voor eind van het jaar is, ijs en weder dienende, de opening van
de Melkwegbrug gepland. De Melkbrug zal de drukste verbinding
voor langzaam verkeer – voetgangers en (brom) fiets - worden van
en naar Weidevenne.”

Centrumgebied
“Het centrumgebied wordt dit jaar ook verder ontwikkeld.
De Australiëlaan wordt voorzien van nieuwe beplanting. Er worden
maatregelen genomen om de parkeersituatie bij het gezondheidscentrum te verbeteren. Naar verwachting wordt na de zomer
2012 ook duidelijk of een zogenoemd wijkplein wordt gerealiseerd
op het nu nog braakliggende terrein tussen de Darwin- en de
Canberrastraat.”
Lees verder op volgende pagina 
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“De winkeliers doen dit jaar een poging een eerste ster binnen
te halen in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen.
De winkeliers werken samen met Corio, de eigenaar van het
winkelcentrum, de gemeente Purmerend, de brandweer, de
politie en het Hoofdbedrijfschap Detailhandel om de veiligheid
van het winkelcentrum te vergroten. Dat geldt zowel voor
de winkeliers als voor de bezoekers van het winkelcentrum.
Aandachtspunten zijn bijvoorbeeld het (brom)fietsen op het
winkelcentrum en het voorkomen van overvallen.”

Wijkkermis
“Ook dit jaar wordt er een wijkkermis georganiseerd op de
parkeerplaats naast het treinstation Weidevenne, en wel op
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initiatief van een wijkbewoner. De kermis vindt plaats van
woensdag 28 maart tot zondag 1 april.”

WIJKINLOOPSPREEKUUR
WEIDEVENNE

“De Laan der Continenten, gelegen tussen de Nelson
Mandelabrug en de Eufraatlaan, wordt voorzien van een
nieuwe asfaltlaag en nieuwe belijning. Deze asfaltlaag moet
bijdragen tot het reduceren van het geluid.”
“Tot slot mogen de bromfietsen dit jaar grotendeels op de
wijkonsluitingswegen rijden.
Voorbeelden zijn Aziëlaan en Laan der Continenten. Deze
maatregel draagt bij tot een betere veiligheid van fietsers en
bromfietsers.”


Heeft u iets te melden over uw
leefomgeving? Heeft u een leuk idee
of een wens voor uw wijk? Heeft u
altijd al een keer een wethouder, de
wijkmanager of de wijkagent willen
spreken, maar nog nooit gedaan? We
willen het graag makkelijker voor u
maken. Daarom komt de wethouder naar ú toe.

Zet het in de agenda

Een 10 met een griffel en een zoen van de juffrouw
Dit oude gezegde is
zeker van toepassing
op de uitslag van het
onlangs door de gemeente
gehouden lezersonderzoek,
waarin de wijkkranten
een prima beoordeling
krijgen. De griffel wordt niet
meer gebruikt, maar over
de gebleken waardering
zijn de vrijwilligers zeer
verheugd.
Uit het lezersonderzoek naar
Raadsnieuws, Purmerend
Totaal, de vier huis-aan-

huisbladen in Purmerend en de wijkkranten blijkt dat maar
liefst 97 procent van de panelleden de wijkkrant kent. Daarmee
scoren de wijkkranten niet alleen het hoogst, ook zijn de lezers
tevreden met de inhoud. Een derde deel vindt de artikelen zelfs
´zeer interessant´. Alle panelleden konden aangeven welke
onderwerpen ze graag in de wijkkrant zien en wat ze eventueel
missen. Favoriet zijn artikelen over (nieuw)bouwactiviteiten
en verslagen van gebeurtenissen/evenementen in de wijk.
92 Procent van de panelleden zegt niets te missen in de
wijkkranten. Op de vraag of ze het belangrijk vinden dat de
wijkkranten bestaan, antwoordt maar liefs 86 procent ‘ja’.

Enthousiast
Er is door de vrijwilligers in de zeven wijken enthousiast en met
veel plezier gewerkt om zo ver te komen. De wijkkranten worden
gemaakt door en voor bewoners en daarom mogen vrijwilligers
en bewoners best trots zijn op het resultaat. Die 10 met een
griffel en de zoen van de juffrouw zijn dan ook dik verdiend.


TAKE FIVE
Elke editie van de wijkkrant stellen we vijf
vragen aan iemand die iets te maken heeft
met Weidevenne. Bekend of onbekend, dat
maakt niet uit. De persoon mag steeds zelf
beslissen wie de volgende keer deze vijf
vragen krijgt. Op deze manier weet u, als bewoners,
wie zich met Weidevenne bezighoudt.

Mijn stokpaardje is

mijn werk op Schiphol en de TMO op
de school van mijn kinderen.
autoraces; ik ben regelmatig te
vinden in de paddock van Circuit
Zandvoort, met mijn zoon Mickey
van negen jaar.

Naast de wijkwethouder Roald Helm nemen de wijkmanager
Edwin Färber en de wijkagent Peter Bouwer deel aan het spreekuur.
Als de wijkwethouder de vragen niet direct kan
beantwoorden, spreekt hij met de bewoner af op welke
termijn hij hierop terugkomt. Het spreekuur heeft een
informeel karakter. Bewoners mogen, maar hoeven zich niet
vooraf aan te melden of te laten registreren.


Nog steeds verwarring over
drijvende steigers
Verschillende bewoners
in Weidevenne hebben
drijvende steigers laten
maken als terras aan de
waterkant. Het is volgens
de huidige regels van het
Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier
(de Keur) echter niet
toegestaan om drijvende
voorwerpen in het water
te hebben, omdat dat de
waterbeheersing in het
gebied in de weg staat. Hier volgt enige verdere uitleg.

Bewoners bij wie overtredingen zijn geconstateerd, hebben hierover een brief ontvangen. Hierin stond dat ze volgens de huidige
beleidsregels in overtreding zijn, maar dat het Hoogheemraadschap bezig is de beleidsregels opnieuw te bekijken.

Beslissing

Nieuws van de
Wijkkerngroep Weidevenne
Het bestuur wenst u allen een heel gelukkig,
voorspoedig en gezond 2012. Het wordt een jaar
met nieuwe kansen. We hebben van de gemeente de
toezegging gekregen dat we ook dit jaar weer 13
500,- mogen besteden om de Weidevenne samen met
u nog mooier en veiliger te maken.
Eind vorig jaar hebben we een prijsvraagje gehouden, waarop
de nodige bewoners hebben gereageerd. We hebben drie
prijswinnaars die we in het zonnetje gaan zetten. Hierover
leest u later op de website of in de krant nog meer.

Eventueel worden de regels gewijzigd of versoepeld. Hierover
neemt het bestuur van het Hoogheemraadschap op zijn
vroegst in februari een beslissing. Het is dus mogelijk dat
sommige steigers legaal worden en dat bewoners hiervoor
een watervergunning kunnen aanvragen. Het is ook mogelijk
dat de huidige regels blijven gelden en de bewoner zijn
steiger moet (laten) verwijderen. In beide gevallen neemt
het Hoogheemraadschap na februari contact op met de
betreffende bewoners.
Bewoners die hierover meer informatie willen, kunnen
contact opnemen met het Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier, Afdeling Vergunning & Handhaving, de heer
Vessies, telefoonnummer 072 582 82 82.


Herinrichting
De herinrichting van de Origamistraat gaat van start. De
financiën zijn rond en de aannemer is ingeschakeld. Ook aan dit
project zullen we geregeld aandacht besteden, zowel in de krant
als op de website. De problemen in de Oasestraat door overlast
van brommers en fietsers is wat moeilijker op te lossen, maar de
opgerichte werkgroep is in overleg met de gemeente bezig om
binnen de kaders het maximale te realiseren. In de Tigrisstraat is
een bewonersinitiatief van start gegaan om de daar aanwezige
zandbak te verwijderen en de losse zandbakelementen te
voorzien van mozaïek. We starten ook een ledenwerfactie op.
We hopen namelijk dat meer bewoners willen meedenken en
-beslissen over het wel en wee in de wijk.

Deze keer Fred Vogels, vrijwilliger bij de Tussen de Middag
Opvang (TMO) bij basisschool De Nieuwe Wereld.
Is druk bezig met

Datum: maandag 20 februari 2012
Tijd: van 19.00 uur tot 21.00 uur
Locatie: Zuidland, Abel Tasmanplein 3
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Ik loop warm voor

een goede autorace of
voetbalwedstrijd.

Vind Weidevenne

een leuk 'dorp' waar het goed
toeven is.

Origamistraat

Volgende persoon is Monique Smit.
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Namens het bestuur, de voorzitter.
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