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WIJKKRANT
P U R M E R E N D - C E N T R U M

  V o o r  e n  d o o r  b e w o n e r s

D E C E M B E R  2 0 1 2
3 e  j a a r g a n g

In het plantsoentje aan de Nieuwstraat bij de Postbrug 
staat een mooi granieten bankje. Het was jarenlang 
verscholen achter hoge struiken en werd voornamelijk 
gebruikt door de jeugd. Nu de struiken zijn verdwenen, 
vragen veel voorbijgangers zich verbaasd af: “Waarom 
staat daar zo’n mooi bankje?” Het antwoord op die 
vraag was niet eenvoudig, want de plaquette met het 
verhaal is helaas verdwenen.

Op 30 augustus 2002 werd 
een federatie-overeenkomst 
gesloten tussen de 
Gereformeerde en de 
Nederlands Hervormde Kerk 
in Purmerend en ontstond 
de Verenigde Protestantse 
Gemeente Purmerend. Het 
‘huwelijk’ werd ingezegend 
met het aanbieden van een 
bankje aan de inwoners. 
De granieten bank, die bij 
het stiltecentrum op de 
Floriade in Hoofddorp had 

GRANIETEN BANK AL TIEN JAAR RUSTPUNT IN EEN DRUKKE STAD

gestaan, kwam naar Purmerend, en in samenwerking met de 
gemeente werd een geschikte plek gezocht. Het werd een 
historische plek op de oude stadsomwalling, met uitzicht op 
de stadsgracht.

Langer dan tien jaar
Op zaterdag 21 december 2002 onthulden ‘oma’ Dicky 
ten Woude (80) en haar zesjarige kleinzoon Tom Eulderink 
samen met wethouder Vincent Nijenhuis de bank. De 
wethouder gaf uitleg over de gekozen plek en sprak de 
hoop uit ‘dat de Purmerenders hier een rustpuntje vinden 
in hun drukke leven’. Voorzitter Gerrie van der Velden en 
vice-voorzitter Paul Wiertsema omschreven de plek als ‘een 
plaats om elkaar te ontmoeten en zelf tot rust te komen’. 
Voor vandalisme waren ze niet bang, want ‘de bank is van 
graniet en weegt nogal wat. Wij hopen dat hij toch iets langer 
meegaat dan tien jaar.’

Mooie bank, mooie plek
Dat is prima gelukt, want nu, tien jaar later, staat de bank weer 
prominent in beeld. Lange tijd was hij verscholen achter bosscha-
ges, maar nu die zijn verdwenen, staat de bank onder de onlangs 
vanaf het Tramplein verplaatste eik weer mooi in het zicht. Oma 
ten Woude, Tim Eulderink en Vincent Nijenhuis waren het met 
elkaar eens: ”Het is een mooie bank op een mooie plek.”  l

Pluim voor intocht Sinterklaas
Sinterklaas is inmiddels weer thuis in 
Spanje en kan lekker uitrusten van zijn 
vermoeiende bezoek aan Nederland. 
Het was ook niet niks, want naast alle 
andere aankomsten was er de intocht 
in Purmerend. Het was weer  een 
geweldig feest, en dat verdient een 
pluim voor alle medewerkers.
Het lijkt allemaal zo gemakkelijk te 
gaan, maar om een bezoek van de 
zeer gewaardeerde bisschop mogelijk 

te maken, moet er heel wat gebeuren. Naast de financiële 
kant moet er natuurlijk van alles worden geregeld. Daar is 
een aantal mensen al maanden voor de aankomst druk mee 
bezig. Ook op de dag zelf is iedereen enthousiast in touw 
om er een onvergetelijke dag van te maken. De wijkkrant wil 
graag alle medewerkers die de intocht weer tot een mooi 
feest hebben gemaakt, een pluim geven. Sinterklaas, zwarte 
Pieten en iedereen die zich heeft ingezet, heel erg bedankt. l

Oma ten Woude en kleinzoon Tim kwamen samen met Vincent Nijenhuis 

na tien jaar een kijkje nemen bij ‘hun’ bankje.

Foto 2002
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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 twee vragen over het 
sneeuwvrij houden van de stoep.

In de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) staat dat 
bewoners zelf hun stoep moeten strooien en sneeuwvrij 
moeten houden. Op internet is te lezen dat dat in strijd is met 
Europese regelgeving. Alle gemeenten is gevraagd deze regel 
in de APV te schrappen. Hoe zit dit in Purmerend? En als je 
lichamelijk niet in staat bent om sneeuw te ruimen en iemand 
valt voor je  woning? Ben je dan aansprakelijk?
De gemeente liet het volgende weten:

‘Samengevat staat er in artikel 16 van de APV van Purmerend 
dat iedereen verplicht is om zijn stoep over de breedte van twee 
meter schoon te houden. Wij vinden het als gemeente belangrijk 
dat iedereen veilig over straat kan, ook met sneeuw en ijs. Om 
inwoners die zich niet verantwoordelijk voelen om hun ‘eigen 
straatje’ schoon te houden hierop te kunnen aanspreken, is dit 
in de APV opgenomen. Dit is vooral bedoeld om in gevaarlijke 
situaties te kunnen optreden.  
De verplichting om de eigen stoep sneeuwvrij te maken, is een 
gewone burgerplicht. Het Verdrag voor de Rechten van de Mens 
dat dwangarbeid verbiedt, zegt ook dat de burgerplicht niet 
onder dwangarbeid valt. Het overtreden van de APV is strafbaar. 
Aansprakelijkheid is afhankelijk van meerdere factoren.’

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.  l

STILSTAAN BIJ EEN MONUMENT

Op 15 december was het 68 
jaar geleden dat drie mannen 
zijn doodgeschoten als wraak 
voor de diefstal van honderd 
balen suiker uit Hollandia aan 
de Jaagweg. Elk jaar op 4 mei 
wordt een stille tocht gelopen 
naar het gedenkteken waar 
de slachtoffers door velen 
worden herdacht. Ook 
op 15 december wordt 

er stilgestaan bij de tragische gebeurtenis en legt iemand 
bloemen op het monument. Een eenzaam eerbetoon.  

Een van onze redacteuren heeft in het verleden een artikel 
over deze zaak geschreven. Wilt u het (nog eens) lezen, stuur 
dan een e-mail met de vermelding ‘monument Jaagweg’ naar 
redactiecentrum@gmail.com.  l

GELD VERDIENEN

Klinkende munt voor 
kerstbomen en vuurwerkafval
Op woensdag 2 januari is het 
weer mogelijk vuurwerkafval 
in te leveren. Voor het 
centrum staat er van 9.00 
uur tot 15.00 uur een kraam 
met weegschaal op de 
Schapenmarkt, naast ’t 
Lammetje. Er wordt handje 
contantje  25 cent per 
ingeleverde kilo vuurwerk 
afgerekend. Het spul wel 
graag goed inpakken in dozen of vuilniszakken.

Op donderdag 3 januari staan op dezelfde plek op de 
Schapenmarkt van 09.00 uur tot 15.00 uur de mannen van 
de gemeente klaar om kerstbomen in ontvangst te nemen. 
Bomen met kluit mogen ook worden ingeleverd. Ook hier wordt 
uitbetaald in klinkende munt: 50 cent per ingeleverde boom. l

Reacties van lezers
Beste redactie, In de wijkkrant van november las ik het artikeltje 
over de halsbandparkieten. Deze mooie vogels bezoeken ons 
terras bij het Cramwinckelplantsoen al een tweetal jaren. Ze 
zijn leuk om te zien en om van te genieten. Desondanks wil 
ik er twee aantekeningen bij plaatsen. Ten eerste horen deze 
beestjes hier niet thuis, en het is maar de vraag of ze in het 
biologische systeem het evenwicht niet verstoren. Dat hebben 
we ooit kunnen zien met bijvoorbeeld konijnen in Australië en 
Amerikaanse eekhoorns in Engeland, met alle gevolgen van dien. 
En er zijn meer voorbeelden van ongewenste ‘diermigraties’. 
Ten tweede heb ik opgemerkt dat deze parkieten een duidelijk 
overwicht zijn gaan innemen. Ze vertonen tegenover andere 
vogels, zoals kauwen, eksters, Vlaamse gaaien, bonte spechten, 
post- en tortelduiven, andere kleine vogels en hun eigen soort 
agressief gedrag. Ze dulden nauwelijks tot geen ’mee-eters’. 
Ook viel me op dat er in vorige jaren duidelijk een halsband 
zichtbaar was, maar dit jaar niet. Zouden het nu alleen maar 
vrouwtjes zijn? Zo ja, dan lost ‘het probleem’ zich vanzelf op.
Met vriendelijke groet, Hans J. Sitters.

Naschrift van de redactie: Veel bewoners zien liever parkieten 
dan kauwen, en bij de ‘Hazepolder-kolonie’ zitten wel degelijk 
mannetjes (met een zwarte band om de nek).  l

Uitbetaling januari 2012

Denk mee met de wijkkerngroep

Wilt u meedenken en meepraten over zaken die in uw 
wijk gebeuren, kom dan bij de wijkkerngroep. 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.
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Weer genoeg te doen voor 
Wijkkerngroep Centrum
Afgelopen jaar is de wijkkerngroep weer druk in touw geweest 
met allerlei problemen en projecten. De laatste dinsdag van elke 
maand is vergaderd, waarbij ook de wijkwethouder, wijkmanager 
en wijkagent aanwezig waren. Al naar gelang de te bespreken on-
derwerpen zijn mensen van buiten de wijkkerngroep uitgenodigd 
om zaken voor te leggen of te verduidelijken. De onderwerpen 
liepen uiteen van jeugdoverlast tot bankjes voor bejaarden en van 
het in kaart brengen van geplaatste bloembakken tot het beslis-
sen over aanvragen voor het wijkbudget.

Steeds meer bewoners weten de weg naar het wijkbudget 
te vinden. Dit jaar zijn bijdragen gegeven voor onder andere 
de oude begraafplaats, voetbalhek Willem Eggertschool, 
jeu de boulesbaan Rusthoeve, buurtfeesten Hazepolder 
en Nieuwegracht, ontmoetingsfeest Stichting Komak, 
inrichten plantenbak Avondzon, feestverlichting binnenstad 
en speeltoestel De Speelkraam. Voor de actie om kinderen 
van klanten van de voedselbank een sinterklaascadeautje te 
geven, is ook een bijdrage gegeven.

Website
Diverse wijkkerngroepen in Purmerend hebben een eigen website 
en voor het centrum staat zoiets ook hoog op het verlanglijstje. 
Een aantal bewoners heeft gereageerd op een oproep in 
de wijkkrant en aangeboden een website te willen bouwen. 
Technisch gezien is er dus geen probleem, maar er moeten ook 
mensen zijn die de site gaan vullen met nieuws en artikelen. Naar 
die mensen kijken we met smart naar uit, en als iemand zich wil 
aanmelden, neem dan gerust contact op met de wijkkerngroep.

Woonomgeving
De wijkkerngroep gaat weer met frisse moed enthousiast 
het nieuwe jaar in. Als bewoner kunt u ook een steentje 
bijdragen aan een veilige en prettige woonomgeving. U kunt 
natuurlijk toetreden tot de wijkkerngroep, maar u kunt ook 
zaken waarvan u vindt dat het anders moet, of ideeën die het 
wonen in de wijk veiliger of prettiger maken, melden bij de 
wijkkerngroep. Alle meldingen worden serieus bekeken en 
besproken, en u zult zien dat er vaak meer kan dan u denkt.   

Wijkkranten
Afgelopen jaar zijn er weer acht wijkkranten verschenen. 
Deze kranten worden zeer gewaardeerd en complimenten 
komen uit het hele land. Juist de onafhankelijkheid en de 
verslaggeving van zaken direct uit de eigen buurt slaan aan 
bij bewoners. Ook volgend jaar hopen we de lezers weer 
een reeks interessante 
wijkkranten aan te 
bieden. Lijkt het u leuk 
om daar aan mee te 
werken, meld u aan!

De wijkkerngroep en 
de redactie van de 
wijkkrant wensen alle 
lezers fijne feestdagen.l

OVER DE STREEP GAAN

Het inhalen van fietsers 
op de Sluisbrug is een 
grote ergernis. Als uit 
tegenovergestelde richting 
verkeer komt, moet de 
inhaler pijlsnel terug 
en brengt daarmee de 
fietser(s) en ander verkeer 
in gevaar. Van de dubbele 
doorgetrokken witte strepen 
trekken veel automobilisten 
zich niets aan. Zelfs 
rijschoolhouders laten er 
hun leerlingen vrolijk fietsers 
inhalen. Toen onlangs weer 
een gelede bus van EBS 
(108) zonder snelheid te minderen ver over de strepen ging 
en daarbij een fietser en een tegemoetkomende bestuurderde 
stuipen op het lijf joeg, ging er een klacht naar de directie van 
EBS.  

Reactie EBS: ‘De klacht over het rijgedrag van de chauffeur 
hebben wij doorgegeven aan de verantwoordelijke van de 
dienstuitvoering. Hoewel het nooit prettig is te vernemen dat 
onze reizigers niet content zijn over onze service of inzet, stellen 
wij het op prijs dat u de moeite heeft genomen om ons te 
informeren. Hierdoor kunnen wij immers actie ondernemen en 
aan verbetering van onze dienstverlening werken. De chauffeur 
zal worden aangesproken door zijn leidinggevende, en ook 
wordt controle op het rijgedrag uitgevoerd. Nogmaals bedankt 
voor het melden van het rijgedrag van de chauffeur.’  l

Oude kranten
Ditmaal serveren we u een bericht uit de 
Schager Courant van 26 november 1868, dat twee 
maanden later in Paramaribo in krant De West Indiër 
was te lezen.

Getijgerde dames
‘Op de laatstgehouden kermis te Purmerend zijn twee 
meisjes uit Zaandam, die zich als dienstmeisjes in een 
kermistent hadden verhuurd, tegen haren wil door den 
houder van de tent gemetamorphoseerd in getijgerde dames, 
door beiden over het geheele  lichaam te bestippen met 
nitrum argenti. Den volgenden dag werden zij aan het publiek 
voorgesteld als ‘de dames met de tijgerhuid’. Daar een van 
haar de tijgervlekken verloren had, wilde de houder der tent 
haar in een negerin herscheppen, waaraan zij zich evenwel 
nog tijdig door de vlucht wist te onttrekken. De justitie 
bemoeit zich met de zaak’.

Noot van de redactie: Nitrum argenti is zilvernitraat en 
wordt ook wel ‘helse steen’ genoemd. Bij contact met de 
huid dringt zilverzout binnen en wordt zilver en salpeterzuur 
gevormd. De huid kleurt dan zwart.  l
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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 Grafimedia 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
Parkeren in de binnenstad is een probleem, en over de 
tarieven is niet iedereen in juichstemming. Maar ook 
hier geldt: er is niets nieuws onder de zon. Al in 1918 
gingen er stemmen op om het Paardenplantsoen (bij de 
Postbrug) te bestraten en te gebruiken als parkeerplaats 
voor marktwagens. In de jaren dertig werden op dinsdag 
vrijwel alle straten verboden voor gemotoriseerd verkeer 
en bakfietsen. Het marktterrein werd afgesloten met lege 
veewagens en parkeren mocht alleen op het Looiersplein 
en de Purmersteenweg. Tegen vergoeding van een fooitje 
werden de wagens bewaakt, maar daar bedacht de gemeente 
al snel iets anders voor: parkeerbelasting. Automobilisten 
hadden het al niet gemakkelijk, want het was ook verboden 
om voertuigen na zonsondergang onverlicht op de openbare 
weg te parkeren. Tijdens de kermissen werden het Slotplein, 
de Westerstraat, het Schoolplein en de Nieuwstraat een week 
lang volledig afgesloten voor alle verkeer, en daar hoorde je 
dan niemand over. Dat is tegenwoordig wel iets veranderd.

Wijkkrant Centrum op www.weidevenner.nl
In het verleden was het mogelijk 
om oudere wijkkranten nog eens 
na te lezen op de website van de 
gemeente. Maar helaas, vanwege 
ruimtegebrek(?) wordt daar nu alleen 
de laatste uitgave nog geplaatst. De redactie is in overleg 
gegaan met de collega’s van Weidevenne en die waren 
onmiddellijk bereid om de wijkkrant onderdak te bieden. 
“Geen enkel probleem, ruimte genoeg, hartelijk welkom.” 
Vanaf november is de Wijkkrant Centrum te vinden op www.
weidevenner.nl, onder het kopje ‘Links’. Als er acht edities 
op de site staan, wordt de oudste steeds vervangen door 
de nieuwste. Zo kunt u een heel jaar lang oude wijkkranten 
bekijken. Naast de wijkkranten is er veel meer te vinden op 
deze website, zoals nieuws uit de wijk, maar ook artikelen 
over de stad, en voor de echte liefhebbers een compleet 
fotoalbum over de bouw van de Melkwegbrug. 

Vlaggenmasten verdwenen
De nieuwe Koemarkt is aangekleed met versieringen zoals 
het kunstwerk ‘Koeien’, een grote, dubbele bank, inmiddels 
vervangen bomen, kunstzinnige lichtmasten en fonteinen. 
Tijdens de P600-feesten wapperden er vrolijke vlaggen langs 
het plein aan op de wind meedraaiende masten, een kleurrijk en 

feestelijk gezicht. Echter, na 
de P600-festiviteiten waren de 
vlaggen opeens verdwenen 
en er zijn geen andere voor in 
de plaats gekomen. Zelfs bij 
de feestelijke ontvangst van 
Sinterklaas wapperden er geen 
rood-wit-blauwe vlaggen op de 
Koemarkt. Nader onderzoek 
leerde dat de vlaggenmasten 
zijn losgeschroefd en compleet 
zijn verdwenen.  l

Boze Buurman
Als echte Purmerender zie je natuurlijk graag 
een groene stad: veel bomen, mooie perken 
en plantsoenen, en hier en daar een bloembak. 
Iedereen doet zijn of haar best, maar de laatste 
tijd gaat het op sommige plekken ook vanzelf. 
Lopend over een met kauwgum vol gespuugd 

stedelijk tapijt of fietsend langs de stad zie ik dat vooral de palen 
van de ANWB voor een groot deel groen zijn geworden. Ook 
veel lantaarnpalen en verkeersborden hebben een schutkleur 
aangenomen en sommige straatnaamborden zijn vrijwel niet 
meer te lezen. Een mede-Purmerender wees me op de vele 
scheefstaande palen en borden. Het was mij nooit opgevallen, 
maar inderdaad, de stad is vergeven van de borden, en net als 
de lantaarnpalen staan er heel veel scheef. Als ik tegenwoordig 
een rondje maak door de stad, kijk in onwillekeurig naar palen, 
en jawel hoor, het lijkt wel of er steeds meer scheef staan. 
De groene perken waarin de palen soms staan worden prima 
onderhouden, maar bij de Sluisbrug bijvoorbeeld is meer groen 
dan gewenst. Een strook van een meter aan de buitenkant 
van het hekwerk bij de Kanaalkade is door Rijkswaterstaat (?) 
onlangs onder handen genomen en keurig ontdaan van onkruid 
en andere ongerechtigheden. Alleen het resterende stuk tot de 
walkant is overgeslagen, en daar ontstaat nu een natuurgebied. 
Op zich is daar natuurlijk niets op tegen, want hoe meer groen, 
hoe beter, maar woekerend onkruid is natuurlijk geen gezicht. 
Zeker niet voor belangrijke bezoekers van Purmerend, zoals 
Sinterklaas. Bij zijn aankomst was alles tot in de puntjes 
geregeld, behalve het onkruid bij de Sluisbrug. Ik weet zeker dat 
de Sint het vanaf de stoomboot heeft gezien en in het grote boek 
heeft laten schrijven. Kan daar niet wat aan gedaan worden? 
bozebuurman@hotmail.com  l

Uw verhaal of foto in de krant
De volgende wijkkrant verschijnt op 4 februari 2013. Artikelen, 
foto’s of mededelingen graag aanleveren voor 14 januari. Kunt  
u niet zelf een verslag of foto maken, geef dan de bijzonder-
heden door en onze verslaggever gaat voor u op pad. Mail  
naar  redactiecentrum@gmail.com of bel naar 0299-427656.


