Pagina

1

WIJKKRANT
W E I D E V E N N E
Vo o r e n d o o r b e w o n e r s

APRIL 2012
3e jaargang

2

WERKZAAMHEDEN MELBOURNESTRAAT EN CENTRUMGEBIED

Momenteel zijn er werkzaamheden rondom de
Melbournestraat. Deze bestaan onder andere uit het
plaatsen van een hekwerk ter hoogte van het Evenaarpad
en het aanpassen van een aantal plantvakken, maar ook
in het Centrumgebied is de spa in de grond.

in slechte staat. Om deze situatie te verbeteren, wordt
het bestaande groen verwijderd en de grond vervangen.
Daarnaast wordt een aantal plantvakken vergroot, zodat de
beplanting meer ruimte krijgt om te groeien.
• In de plantvakken ten zuiden van de Australiëlaan wordt
een aantal struiken verplant naar de noordzijde.
• De lavendel ter hoogte van Darwinstraat 20 wordt
vervangen door vaste beplanting.
• De schanskorven langs de erfgrenzen worden verwijderd.
• In de Darwinstraat worden bomen geplant.
• De middenberm in de Australiëlaan krijgt vaste beplanting.
In de Darwinstraat (tussen de Australiëlaan en het Evenaarpad)
ligt nog tijdelijke bestrating. Deze wordt verwijderd en
vervangen door een vergelijkbare inrichting als in de
Melbournestraat en Sydneystraat. De tijdelijke parkeervakken
aan de westzijde van de Darwinstraat blijven zo.

Tijdelijke hinder

Plantvakken

De werkzaamheden zijn gestart op 12 maart en duren
ongeveer zes weken. Tijdens de werkzaamheden is
het niet mogelijk om in de Darwinstraat te parkeren
tussen de Australiëlaan en het Evenaarpad. Vanwege
grondwerkzaamheden kunt u beperkt parkeren in de
Melbournestraat en de Sydneystraat tussen de Australiëlaan
en het Evenaarpad. Op de Australiëlaan wordt de rijsnelheid
beperkt. Woningen en bedrijven blijven voor voetgangers
gewoon bereikbaar.

De kwaliteit van de grond in de plantvakken langs de
Australiëlaan, Canberrastraat, Darwinstraat, Melbournestraat
en Sydneystraat is onvoldoende. Het groen is hierdoor

Bron: gemeente Purmerend. Op www.weidevenner.nl kunt u
ook tekeningen van de nieuwe situatie bekijken.
z

Om de bezoekers van het winkelcentrum te ontmoedigen in
de Melbournestraat te parkeren, wordt ter hoogte van het
Evenaarpad een stalen hekwerk geplaatst van 1,50 meter
hoog. Dit hek is helemaal begroeid met planten (Hedera).

Laatste beton voor
Melkwegbrug
Steeds duidelijker wordt zichtbaar hoe de Melkwegbrug
Weidevenne met het Centrum gaat verbinden. De
aanlandingen, waarin vele meters ijzer zijn verwerkt, zijn
volgestort en worden nu afgewerkt. De laatste rit voor
de betonwagens is voor het storten van de twee poeren
(fundering) waarop de boog komt te rusten. Het wordt
een grote en zware overspanning, dus zijn de poeren een
belangrijk onderdeel van de constructie. Daarnaast moeten
ze natuurlijk precies op de juiste plek komen. Ook de
grote kransen waaraan de draaibare brugdelen komen te
hangen, zijn al duidelijk te zien. De draaidelen worden eind
april geplaatst en de boog komt eind mei naar Purmerend.
De aanlandingen worden afgewerkt met leuningen en aan

de kant van Weidevenne
wordt straks begonnen
met het aanleggen van de
toegangsweg (fietspad). Aan
de centrumkant wordt het
Tramplein geheel heringericht.
Nog even en de Melkweg is
weer een belangrijke route
in Purmerend, alleen is ‘het
pontje van De Boer’ dan
vervangen door een nieuwe
brug. Het voordeel is: met de
fiets op het pontje (of bootje)
kostte je een dubbeltje, maar
de Melkwegbrug, daar mag je
gratis overheen.
z

Laatste nieuws, info: www.weidevenner.nl

De poer waarop de boog
komt te rusten
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KINDEREN BOUWEN EIGEN
HUIS IN WEIDEVENNE

konden de ouders meekijken. De zaal leek wel een complete
woonwijk, met allerlei soorten huizen.

Kinderen van groep
3 en 4 van Brede
School de Weide
deden mee aan het
project ‘Bouwen
in mijn wijk’. Het
was een mooie
gelegenheid om zelf
te zien hoe huizen
nu eigenlijk worden
gebouwd. Het begon
met een klusjesman
die op school kwam
vertellen hoe het
allemaal werkt, en
daarna mochten de
kinderen een kijkje nemen op de bouwplaats Londenhaven.
Op school kregen ze de opdracht: maak zelf een huis van een
schoenendoos, en daar gingen ze enthousiast mee aan de slag.
Op dinsdag 21 februari kwamen ouders, oma’s en opa’s naar
school om het resultaat te bewonderen. De toeschouwers
werden welkom geheten met een door de 75 kinderen
speciaal ingestudeerd lied. De kinderen vertelden over
het bezoek aan de bouwplaats en door middel van dia’s

Bouwvakkers
De bouwvakkers hadden eerder al een speciaal model gemaakt
om te laten zien hoe een huis in elkaar wordt gezet, en zo
wisten de kinderen precies hoe het werkt.
Enkele kinderen gaven uitleg over het huis dat ze hadden
ontworpen, en daaruit bleek dat ze heel goed hadden
onthouden wat ze op de bouwplaats hadden gezien. Kozijnen
en isolatie, ze weten er alles van. Uitvoerder Johan, bouwvakker
Wouter en timmerman Hinke bekeken de huizen en waren zeer
tevreden over de prachtige ontwerpen. Tot besluit zongen de
kinderen nog een lied, waarna de ouders de huizen goed van
dichtbij konden bekijken.
Alle kinderen hadden op de bouwplaats een eigen
veiligheidshelm gekregen (die ze mochten houden!), want soms
gebeuren er wel eens ongelukjes. Deze keer gelukkig was dat
niet op de bouwplaats, maar wel tijdens de presentatie op
school. Een van de kinderen verloor helaas een tand, maar dat
had een helm ook niet kunnen voorkomen.
'Bouwen in mijn wijk' is een project van Clup Welzijn in
samenwerking met leerkrachten, buurtbewoners en vrijwilligers.
Het project is mede mogelijk gemaakt dankzij de medewerking
van Bouwbedrijf Van Wijnen, dat graag zijn maatschappelijke
betrokkenheid wil tonen met een schoolproject.
z

Take Five
In 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 bewoner, wie
zich allemaal met
Weidevenne bezighoudt.
Deze keer Monique Smit-van der Horst, vrijwilliger bij de
Tussen de Middag Opvang (TMO) bij basisschool De Nieuwe
Wereld en zzp-communicatie-adviseur.
Is druk bezig met

Mijn nieuwe onderneming CabMos
(Communicatie Adviesbureau Monique
Smit), het afronden van mijn studie
HBO Communicatie en multimediadesign en de Oudervereniging en
TMO (tussen de middagopvang) op de
school van mijn kinderen.

Mijn stokpaardje is

Mijn zzp-schap sinds 1 januari 2012.

Ik vind het erg leuk en spannend,
steek er veel tijd en energie in en ben
druk op zoek naar nieuwe opdrachten.
Ik loop warm voor

Een gezellig etentje met vrienden of
een goede film.

Vind Weidevenne

Een veelzijdige en gezellige wijk,
waar we met veel plezier wonen.

De volgende persoon is: Maarten Wals

z

GEZOCHT: CLUBS MET TALENT!
Zangverenigingen, dansscholen en -groepen, muziekverenigingen, orkesten, koren, jazzclubs, en andere clubs met een
bijzonder talent, opgelet: Purmerend zoekt talent in de wijken
Weidevenne en Centrum. De gemeente roept verenigingen op
zich aan te melden om tijdens de opening van de Melkwegbrug
(oktober) hun kunsten te tonen aan bewoners van de andere
oever. De opening van de verbinding tussen Weidevenne en
het Centrum is een historisch moment, waar op een feestelijke
manier aandacht aan wordt gegeven. De talentenshow is een
onderdeel van de feestelijkheden die de gemeente organiseert
voor en door bewoners.
Wat is het beste wat uw club of vereniging in huis heeft? Laat het
zien! Stuur een e-mail naar communicatie@purmerend.nl en vertel
waarmee uw club of vereniging kan optreden tijdens de opening
van de Melkwegbrug. U kunt tot en met 15 juni reageren.
z

Laatste nieuws, info: www.weidevenner.nl
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NIEUWS VAN DE KERNGROEP WEIDEVENNE
De kerngroep is de
afgelopen weken weer
bezig geweest met
de vragen, verzoeken
en opmerkingen van
bewoners.

hebben voor het opruimen van de hondenpoep buiten de
hondenuitlaatplekken?

Film
De kerngroep wil een videofilm laten maken over onze activiteiten
en projecten die tot stand zijn gekomen in samenwerking met en
door bewoners. In deze film willen we ook laten zien wat we met
de financiële ondersteuning van de gemeente hebben gedaan.
Daarnaast heeft de Stichting Weidevenne bijgedragen aan het tot
stand komen van enkele projecten.

Er waren meerdere
opmerkingen en vragen
over het handhaven van
het beleid ten aanzien van
het uitlaten van honden.
De ergernis over het uitlaten van honden op daarvoor niet
bestemde plekken neemt behoorlijk toe. In het algemeen
heeft men de indruk dat veel hondenbezitters zich niets
aantrekken van de groenstroken die zijn aangewezen
als hondenuitlaatplek. Het opruimen van hondenpoep
op voet- en fietspaden gebeurt helemaal niet meer. De
voorschriften van de gemeente zijn wel duidelijk, maar
helaas heeft handhaving geen prioriteit. Toch moet het
simpel zijn: als iedere hondenbezitter zich houdt aan de
voorschriften, dan is de ergernis bij de overige bewoners
ook niet meer zo groot. Wist u trouwens dat men verplicht
is bij het uitlaten van honden een plastic zakje bij zich te

Sneeuw
De kerngroep heeft aan het college van Burgemeester en
Wethouders gevraagd waarom de voet- en fietspaden tijdens
de sneeuwperiode niet werden schoongeveegd, temeer
daar de sneeuw maar op één dag was gevallen. De fiets- en
voetpaden waren gedurende bijna twee weken niet meer
begaanbaar. Ook zijn als gevolg hiervan gevaarlijke situaties
bij onderdoorgangen ontstaan, waar de sneeuw bleef liggen
en bevroor. Door het naar beneden lopen van de fiets- en
voetpaden werden deze zeer glad en gevaarlijk. Als de
kerngroep het antwoordt van het college heeft ontvangen,
laten we u dit weten op onze website www.weidevenner.nl.
Fons Spaaij, vice-voorzitter kerngroep Weidevenne.

Prijsuitreiking prijsvraag website
Voorafgaand aan de vergadering
van de wijkkerngroep Weidevenne,
op woensdag 22 februari, was de
prijsuitreiking van de prijsvraag
over de bezoekersaantallen van
de website www.weidevenner.nl.
Het bezoekersaantal gedurende
het eerste jaar van de website was
18.820.
Conny Dijkstra, redactielid, reikte de prijzen
uit. Ze gaf aan zeer tevreden te zijn. “Dit
aantal voldoet aan onze doelstelling voor
het eerste jaar. De website is in het leven
geroepen om actueler te kunnen zijn. De
wijkkrant komt eenmaal per zes weken
uit, maar de website kan dagelijks nieuws
brengen.” Bij de prijsuitreiking was bijna de
voltallige redactie aanwezig.

V.l.n.r. Gerard Schotsman (kerngroep), René Wiegel (2e prijs), Astrid de
Haan (redactie), René Nieuwenhuijse (1e prijs), Eric Kooijman (redactie) en

René Nieuwenhuijse ontving, onder het genot van koffie met
gebak, de eerste prijs, een cadeaubon van € 35,–. Hij had,
als regelmatige bezoeker, het aantal van 18.014 opgegeven.
René Wiegel werd tweede met 22.106. Hij kreeg een
cadeaubon van € 20,–. Beide prijswinnaars waren tevreden
over de website en volgden het nieuws over Weidevenne
regelmatig. Mevrouw J. A. Denswil werd met 6.566 derde

Conny Dijkstra (redactie).

maar kon helaas niet aanwezig zijn. De prijs is inmiddels bij
haar langsgebracht.
Heeft u tips of leuke foto´s voor de redactie?
Mail dit dan naar redactie@weidevenner.nl.

Laatste nieuws, info: www.weidevenner.nl
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Ook Weidevenne heeft hennepkwekerijen
Geregeld schrijf ik een column en ik heb altijd
wel een aantal onderwerpen paraat staan
om aan u voor te leggen. Deze keer kwam ik
echter tot de conclusie dat het redelijk rustig
is in Weidevenne. Dat is natuurlijk ook dankzij
uw meldingen en hulp, waarvoor ik u hartelijk
wil danken. Mijn collega’s bij de politie krijgen
steeds meer meldingen binnen, waardoor ze
geregeld criminelen vangen. Helaas zijn we
er nog niet, en daarom wil ik uw aandacht
vragen voor het volgende: hennepkwekerijen.
Steeds vaker krijgen we hierover meldingen binnen. Je zou
denken dat dat in uw wijk niet voorkomt, maar helaas is dat
niet het geval. Het zijn meestal geen enorme kwekerijen, maar
zolderkamertjes of achterkamers in een huis die in gebruik worden
genomen om het één en ander te kweken. Veel mensen weten
niet dat hier hoge boetes op staan en dat je bij ontdekking wordt

aangehouden. Ook neemt de politie de goederen in beslag.
In samenwerking met de woningcorporaties en de gemeente
proberen we dit probleem aan te pakken. Zo organiseren we
onder meer rooidagen. Dit zijn door de politie georganiseerde
dagen, waarbij we bij alle adressen langsgaan waarvan we
het vermoeden hebben dat daar hennepkwekerijen zitten.
De woningbouwvereniging gaat hier heel rechtlijnig mee om:
vrijwel iedereen die zich bezighoudt met dit soort criminaliteit,
wordt zijn huis uitgezet. Er kleven naast het criminele aspect
namelijk nog meer nadelen aan het kweken van hennep. Er
kan brandgevaar ontstaan, er wordt vaak elektriciteit afgetapt
en het kan veel overlast in de buurt veroorzaken.
Als u een vermoeden heeft dat dit in uw direct omgeving
plaatsvindt, meld dit dan bij Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.
Uw wijkagent, Peter Bouwer.

z

EEN NIEUWE SCHOOL IN DE WEIDEVENNE
Tussen de Melkweg, de
skatebaan en de brede
school De Weide bouwde
de gemeente de ‘pieklocatie
Wales’ om de verwachte
overloop van kinderen in
de jonge wijk Europa op
te vangen. Het bouwen in
Europa gaat echter minder
snel waardoor er geen piek
wordt verwacht op de brede
school. Dat betekende dat
Het Plankier, een basisschool
voor Speciaal Basis Onderwijs (SBO), een nieuw schoolgebouw
kreeg aangeboden. Begin februari was het zo ver, Het Plankier
verhuisde van de Primulastraat naar de Wales. De redactie van
de Weidevenner.nl ging bij de school langs om ze welkom te
heten in de Weidevenne.
Directeur Peter van der Steen vertelt trots over ‘zijn’ school.
“We waren al langer op zoek naar een nieuw gebouw en
zijn blij met deze nieuwe plek. Het gebouw stond er maar
was nog niet geschikt voor Het Plankier. Het is geheel op
onze wensen aangepast en verbouwd. Het voelt letterlijk
en figuurlijk warm. De gebruikte kleuren zijn sprekend en
markeren de onder-, midden- en bovenbouw. Onze groepen
werken veel samen per bouw en dit komt mooi terug in de
inrichting. Ze hebben ieder een eigen ‘pleintje’ met een eigen
kleurstelling. Omdat we ook een stuk hebben aangebouwd
werd het speelplein te klein. Daarom is op het dak een
tweede speelplein gecreëerd vanwaar je mooi uitkijkt over de
omgeving; de melkwegbrug, skatebaan en de brede school.”
De ligging naast de brede school De Weide biedt
mogelijkheden. “We maken gebruik van de gymzaal en de
voetbalkooi op het plein. Ik hoop zeker op een vruchtbare
samenwerking met de beide basisscholen in de toekomst.”

Zichtbaar enthousiast vertelt Van der Steen over het
onderwijs op Het Plankier. “De kinderen op onze school
komen in kleinere groepen en met iets meer aandacht beter
tot hun recht dan in het reguliere basisonderwijs. De kinderen
werken bijvoorbeeld bij ‘kaartenwerk’ allemaal vanuit hun
eigen talent aan aardrijkskunde, geschiedenis en biologie.
Het ene kind kiest bijvoorbeeld een natuurkaart en het andere
een taalkaart. Uiteindelijk weten ze allemaal wat ze moeten
weten over het thema. De kinderen die wat minder goed
zijn in lezen zijn nu minder gefrustreerd en ik merk dat de
kinderen het leuk vinden met de onderwerpen bezig te zijn.”
Eind april is de officiële opening van Het Plankier.
z

COLOFON
De wijkkrant wordt gemaakt door en voor bewoners.
Redactie: Conny Dijkstra, Frank Reijn, Astrid de Haan-Collin, Eric
Kooijman, met dank aan Piet Jonker.
Eindredactie: kerngroep Weidevenne.
Uit de wijkkrant mogen geen artikelen en/of foto’s worden
overgenomen zonder toestemming van de redactie. De redactie
behoudt zich het recht voor ingezonden stukken in te korten of
niet te plaatsen.
Ontwerp: Baanstede Druk & Copyshop.
Drukwerk: De Bondt grafimedia communicatie BV, Barendrecht.
E-mail redactie: wijkkrantweidevenne@gmail.com,
telefoon: (0299) 434566.
Wijkkrant verkeerd bezorgd?
Mail naar: HansdeGooyer@baanstede.nl, of bel met 06-50527506.
De volgende wijkkrant komt uit op 21 december.
Voor het laatste nieuws kijk op: WWW.WEIDEVENNER.NL.
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