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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
Er word veel gesproken over winkelsluitingstijden en het wel 
of niet open mogen zijn op zondag. Burgemeester Cramwin-
ckel had er zo’n kleine honderd jaar geleden weinig moeite 
mee. Bijvoorbeeld tijdens kermissen mochten winkels op 
zondag open blijven tot twee uur ’s nachts. In 1930 verzocht 
de Purmerender Middenstandsvereniging de gemeente om 
verplichte winkelsluiting om acht uur ’s avonds. 160 winke-
liers wilden verplicht sluiten en honderd waren tegen. Later 
bleek echter dat verschillende ondernemers beide lijsten 
hadden ondertekend. Raadslid Drost was van mening: “We 
moeten ze niet de wet voorschrijven, laat ze zelf maar zien 
wanneer ze de zaak willen sluiten.” Een paar jaar later kregen 
winkels waar bijvoorbeeld brood of vlees werd verkocht meer 
mogelijkheden, maar opeens gingen ook veel andere winke-
liers brood of vlees verkopen om zo langer open te kunnen 
blijven. Daar werd door de gemeente snel een stokje voor 
gestoken. Winkeliersvereniging De Hanze was tegen verplich-
te sluitingstijden en wilde wachten op wettelijke regelgeving 
uit Den Haag. In Purmerend wordt nu de zondagopenstelling 
verruimd als voorschot op wettelijke maatregelen uit Den 
Haag. Ook hier geldt: niets nieuws onder de zon.

Buiten eten
Het mooie weer komt er aan en veel mensen willen dan 
graag in het zonnetje zitten. Restaurant Warrie Knarrie in 
het Eggert Winkelcentrum biedt de gasten de mogelijkheid 
buiten te eten. Er is vergunning verleend voor een terras 
in de Koestraat. De fi etsrekken zijn verwijderd en worden 
teruggeplaatst op een andere plek. In het winkelcentrum 
loopt tot eind april de fotowedstrijd ‘Eggert in Pixels’. De 
genomineerde foto’s zijn te zien op de eerste verdieping bij 
de versafdeling.

Nieuwe camperplekken
Op het parkeerterrein aan 
de Neckerstraat zijn vijf 
camperplaatsen. De eerste 
tijd was het voor de gasten 
zoeken vanwege een niet 
bestaande plaatsaanduiding 
en werden de plekken als 
onveilig ervaren vanwege het 
ontbreken van verlichting. 
Nu is er licht en weten 
veel campers de plek te 
vinden, zowel ‘s zomers 
als ‘s winters. De plekken 
zijn echter tijdelijk en 
niet aantrekkelijk voor 
toeristen, en daarom zoekt 
de gemeente naar andere 
locaties. Gedacht wordt aan 

het parkeerterrein naast het kerkhof aan de Nieuwstraat, een 
veldje naast Prinsenhof, in het Leeghwaterpark of toch aan 
de Neckerstraat.  

Wijkkerngroep te gast bij 
gemeenteraad.

Onlangs waren leden van de 
Wijkkergroep Centrum te gast 
bij de raadsvergadering. Vooraf 
maakten de gasten kennis 
met de raadsleden en werd 
vertelt wat er allemaal komt kijken bij het raadswerk. Tijdens de 
vergadering kregen ze uitleg van fractieleden. Na afl oop was er 
gelegenheid om na te praten met de raads- en fractieleden, en 
daarvan werd druk gebruik gemaakt.

Wilt u ook eens weten hoe de politiek werkt en hoe besluiten 
door de gemeenteraad worden genomen, geef u dan op als 
‘Gast in de raad’. Met het formulier Gast in de raad kunt u zich 
aanmelden. U kunt ook bellen naar de griffi e: (0299) 452713.

Wijkkerngroep
Een vergadering van de wijkkerngroep bijwonen kan ook. Het 
verschil met de raadsvergadering is dat u kunt meepraten en, 
als u lid wordt, kunt meebeslissen over zaken die spelen in de 
wijk. Lijkt het u wat, mail dan naar phm.willemse@gmail.com.  

UW VERHAAL OF FOTO 
IN DE KRANT
De volgende wijkkrant verschijnt op 20 mei 2013. Artikelen, 
foto’s en mededelingen graag aanleveren voor 29 april. 

Kunt u niet zelf een verslag of foto maken, geef dan de 
bijzonderheden door en onze verslaggever gaat voor u op 
pad. Mail naar redactiecentrum@gmail.com of bel naar 
0299-427656.

Een digitale editie van de 
Wijkkrant Centrum vindt 
u op www.weidevenner.
nl onder het kopje digitale 
wijkkranten.                    

Vreemde campers
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Julianaboom met door burgemeester geschonken hek. foto: Jan Kramer

De eerste Oranjeboom in Purmerend werd geplant 
op het Tramplein ter ere van de kroning van koningin 
Wilhelmina in 1898. De lindeboom werd in 1977 
na een mislukte reddingspoging gekapt. De enige 
Oranjeboom in onze stad is nu de ruim honderdjarige 
Julianaboom. Met de troonswisseling op komst 
bestaat de kans op een nieuwe Oranjeboom.

Ter herdenking van de geboorte van prinses Juliana op 30 
april 1909 organiseerde de vereniging Plaatselijk Belang 
twee weken later een groot aantal festiviteiten. Straten waren 
versierd en schoolkinderen mochten een gratis ritje in een 
stoomcarrousel maken, met als extra verrassing beschuit 
met oranje muisjes. Tegen vijf uur ging een optocht met 
burgemeester en wethouders, de Commissie van Bijstand, 
Plaatselijk Belang, verenigingen en gekostumeerde ruiters, 
voorafgegaan door het Stedelijk Muziekkorps, naar het plein 
van de Heerengracht. Een door het Nieuwsblad van Noord-
Holland aangeboden boom (Tilia europaea ‘Pallida’) was al 
geplant, maar de feestvreugde was er niet minder om. Vele 
speeches en dankwoorden volgden aan de gulle gever van de 
boom en aan de heer Steensma voor het uitbrengen van een 
speciale feestkrant van Plaatselijk Belang. J.D. Schuitemaker, 
uitgever van de ‘Goedkope Purmerender Courant’, bood een 
op oranje papier geschreven lied aan met als titel ‘Als is ’t 
Prinsesje nog zo klein’. De plechtigheid werd afgesloten met 
een rondedans om de boom, waarna een Belgische kapel de 

feestvierders naar de Grote Kerk leidde voor een concert. In 
De Doele en Amicitia werd daarna nog lang gedanst.

Hekwerk spoorloos
Het pleintje waar de boom was geplant had nog geen naam, 
maar kreeg een paar maanden later op verzoek van bewoners 
de offi ciële naam Julianaplein. 
De boom heeft als enige gemeentelijke boom de oorlog 
overleeft. Niemand durfde zijn vingers te branden door 
de boom te gebruiken voor kachelhout. Ondanks een 
groeistoornis en verschillende keren fl ink onder handen 
te zijn genomen, staat hij nog steeds te pronken. Om de 
boom stond een wit geschilderd hekwerk, aangeboden 
door de erevoorzitter van Plaatselijk Belang, burgemeester 
Van IJsendijk. De gemeenteraad gaf de verzekering ‘dat de 
gemeente dit geschenk door ‘t goed onderhouden daarvan, 
ten zeerste zal waarderen’. Helaas is het hekwerk in de loop 
der tijd spoorloos verdwenen.

Kroning
De aanstaande kroning van de nieuwe koning is volgens 
sommige stadgenoten een mooie gelegenheid om dit jaar een 
nieuwe Oranjeboom te planten, de Willem-Alexanderboom. 
De redactie van de wijkkrant weet wel een mooie plek. En als 
het even kan, dan ook graag weer een mooi hekwerk om de 
Julianaboom, want beloofd is beloofd.  

Sportenquête voor vijftigplussers
Spurd is gestart met een 
onderzoek onder vijftigplussers 
met als doel het toekomstige 
aanbod op sportgebied beter 
te laten aansluiten op de vraag. 
Het onderzoek loopt tot halverwege april. Voor het onderzoek 
worden inwoners tussen de 45 en 67 jaar benaderd. 
Inwoners tussen de 45 en 50 wordt gevraagd mee te doen 
om er voor te zorgen dat het nieuwe/veranderende sport- 
en beweegaanbod aansluit bij de toekomstige gebruikers. 
De enquêtes worden in de wijk zelf afgenomen, een aantal 
enquêtes wordt per post verstuurd, en de enquête is ook 
online in te vullen via de website van Spurd.

Wie het verzoek krijgt medewerking te geven aan een van 
de onderzoeken en daarover een vraag heeft, kan contact 
opnemen met Spurd, maandag tot en met vrijdag van 08.30 
uur tot 17.15 uur, telefoon (0299) 418100 of info@spurd.nl. 

NIEUWE ORANJEBOOM IN PURMEREND?
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BOUW HEEL EUROPA VAN START

Het zal veel 
Purmerenders niet zijn 
ontgaan: vanaf zeven 
uur in de ochtend 
kwamen er harde 
klappen uit de richting 
van de Melkwegbrug. 
De Wooncompagnie 
is daar van start 
gegaan met de 
bouw van het meest 
bijzondere project in 
haar geschiedenis: 
woon-zorgcomplex 
Heel Europa aan 
de Genuahaven in 
Weidevenne. Het 
maar liefst negentien 
verdiepingen tellende 
gebouw is straks het 
hoogste in Purmerend.

Heel Europa is een project met 140 sociale huurwoningen 
voor diverse doelgroepen, waarvan zeventien woningen 
voor bewoners met een indicatie. Daarbij komen vier 
groepswoningen voor 24 psychogeriatrische ouderen. Het 
complex wordt het middelpunt van een woonservicezone. 
Er komt bijvoorbeeld een grand café als ontmoetingsplek, 
een streekproductenwinkel en kinderopvang, maar ook een 
kapper, een stomerij en een nachtpost. De oplevering staat 
gepland voor eind 2014.

Centraal punt
Op donderdag 28 februari werd onder grote belangstelling 
een feestelijke heipaal geslagen door Elvira Sweet, 
gedeputeerde voor Cultuur, Bestuur en Zorg van de 
provincie Noord-Holland. Na de toespraken en een muzikaal 
intermezzo, waarbij alle aanwezigen uit volle borst het lied ‘In 
heel Europa, mijn ouwe opa’ meezongen, onthulde wethouder 
Hans Krieger een afbeelding van de infotuin. Dit wordt een 
plek waar geïnteresseerden de bouw kunnen volgen en alle 
gewenste informatie kunnen krijgen. Deze tijdelijke tuin is een 
voorloper van de uiteindelijke binnentuin, die in overleg met 
bewoners en de buurt is gekozen en door Delva Landscape 
Architects wordt aangelegd. De omsloten binnentuin is 
vrij toegankelijk en fungeert als ontmoetingsplaats voor 
bewoners en buurbewoners.
Zodra bekend is hoe en 
waar de aanvragen voor 
een plek of woning in het 
complex kunnen worden 
gedaan, leest u dat in de 
wijkkrant; we houden u op de 
hoogte. Kijk voor meer foto´s 
in het webalbum op www.
weidevenner.nl.                  

Gedeputeerde Elvira Sweet slaat feestpaal

Impressie van de tijdelijke infotuin

Wijkkerngroepleden op pad 

met afvalgrijper

Ik zou wel eens willen weten…

De redactie van de wijkkrant krijgt geregeld 
vragen die ze doorspeelt naar de personen 
die de antwoorden kunnen geven. Deze keer 
kregen we een vraag over het parkeerterrein 
aan de Neckerstraat. ‘Wat gaat er gebeuren 
met het parkeerterrein als wordt begonnen 

met de bouw in de Kop van West?’ We legden de vraag voor 
aan wethouder Hans Krieger.

‘Het is duidelijk dat het parkeerterrein aan de Neckerstraat 
in de huidige situatie aan de vraag voldoet. Wellicht is 
het iets te vroeg om nu al duidelijkheid te kunnen geven 
over de toekomstige bestemming van het parkeerterrein. 
De plannen voor de Kop van West zijn nog plannen op 
hoofdlijnen, die nog geen uitsluitsel geven over details 
in de toekomst. Daarnaast zijn er in de binnenstad nog 
ontwikkelingen te verwachten die mogelijk gevolgen hebben 
voor de parkeerdruk in de omgeving. Te denken valt aan een 
parkeergarage in de driehoek Schapenmarkt-Looiersplein-
Postkantoor en de herinrichting van de ring om het centrum. 
Het spreekt wat mij betreft voor zich dat wanneer de plannen 
concreter worden, wij rekening te houden hebben met het 
gebruik van het huidige parkeerterrein.’

Heeft u ook een vraag voor bijvoorbeeld een wethouder, de 
wijkagent, de burgemeester/wijkwethouder, de wijkmanager, 
de redactie, de wijkkerngroep of iemand anders, mail die dan 
naar redactiecentrum@gmail.com en de redactie gaat voor 
u op zoek naar het antwoord. Een brief in de bus mag ook: 
Thorbeckekade 31.  

GRIJP EEN GRATIS GRIJPER   

Ook in onze wijk wordt veel 
afval achteloos op straat of 
in de bosschages gegooid. 
Verpakkingsmateriaal, 
peuken, patatzakken, lege 
blikjes en nog veel meer. 
Tijdens het snoeien van 
bosschages komen de 
tuinmannen grote hoeveel-
heden afval tegen. Vaak staat 
een prullenbak vlakbij. Ook 
rond parkeerplekken is veel 
zwerfvuil te vinden. In 2009 
gingen wijkkerngroepleden 
de wijk in om afval te 
verzamelen, maar als 
bewoner kunt u er zelf ook 
iets aan doen. 

Ergert u zich ook aan zwerfvuil in uw omgeving en wilt u zelf de 
handen uit de mouwen steken? Bij de gemeentewerf op De Koog 
(Van IJsendijkstraat) kunt u een gratis afvalgrijper ophalen. 
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VAN PIN-UP TOT DINKY TOYS

Na het succes van de 
voorgaande exposities zijn 
deze keer de jaren vijftig en 
zestig van de vorige eeuw 
te zien en te horen in het 
mini-museum van Corwim 
de Jongh aan de Kaasmarkt. 
Te bewonderen zijn pin-
uptekeningen, Dinky Toys, 
stripboeken, mode, Barbie-
poppen, bromfi etsen, een 
echte Seeburg-jukebox en veel 
andere zaken uit die bruisende 
tijd. Te beluisteren is muziek 
van The Rollers, The Mystics, 
The Cats en veel andere 
muzikanten die toentertijd 
optraden in Café Wilhelmina 
(Slik Bakker) aan de Koemarkt, 

Het Heerenlogement aan de Gouw of het Patronaat aan de 
Kerkstraat. Het is zeer de moeite waard eens te komen kijken en 
luisteren. Tijdens de expositie staan er vijf originele knikkerborden 
uit de jaren vijftig klaar, waarmee een kalender van Purmerend te 
winnen is. Bezoekers kunnen ook tegen elkaar spelen.

De expositie is te zien en te horen van 20 april tot 
15 september, zaterdags van 13.00 tot 17.00 uur. Toegang 
is gratis. Locatie: Kaasmarkt 11 (boven Bakker Bart). Voor 
informatie: cw.dejongh@xs4all.nl.  

Senioren gooien met ballen
Vanuit de binnentuin van De Rusthoeve klinken soms luide 
kreten, maar wie denkt dat de senioren met elkaar op de 
vuist zijn gegaan, heeft het mis. Ze gooien wel met ijzeren 
ballen, maar niet naar elkaar. Ze spelen jeu de boules. 

Op dinsdag- en donderdagmiddag rollen de ballen en in 
de rust wordt een kopje koffi e, thee of de soep van de dag 
genuttigd in restaurant De Populier. Hoewel iedereen wil 
winnen, staan het sociale contact en gezelligheid voorop 
bij de senioren. Iedereen die niet bij de eerste worp meteen 
omvalt, kan het spel spelen, maar gewoon komen kijken is 
ook leuk. Er wordt gespeeld in een mooi aangelegde tuin met 
prachtige planten en bomen. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met Hennie Wardenaar, telefoon 420678, of 
Co Bakker, telefoon 477947.

Opgeknapt
De jeu de boulesbaan is verleden jaar geheel opgeknapt 
en weer bespeelbaar gemaakt door een bijdrage uit het 
wijkbudget. Heeft u ook een idee of wilt u iets organiseren, 
neem dan contact op met de wijkkerngroep. Het wijkbudget 
is beschikbaar voor alle wijkbewoners. 

Informatie: phm.willemse@gmail.com.  

Begraafplaatsdroom wordt 
werkelijkheid
De stichting Behoud en 
herstel Oude Begraafplaats 
Purmerend is een feit. Toen 
Alex Vallentgoed en Jan 
Kramer op15 februari de 
offi ciële papieren bij de 
notaris ondertekenden, 
begon hun droom om de 
oude begraafplaats te 
behouden werkelijkheid te 
worden.

De oprichtingsakte vermeldt: ‘De stichting stelt zich ten doel 
de Oude Begraafplaats aan de Nieuwstraat in Purmerend, 
in zijn geheel en de grafmonumenten afzonderlijk, en al wat 
hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, te 
behouden voor het nageslacht en het verrichten van al wat 
hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De 
stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het 
doen van historisch onderzoek, het geven van presentaties 
en rondleidingen, het onder de aandacht brengen van de 
Oude Begraafplaats bij de gemeente en het publiek en het 
uitvoeren en begeleiden van herstelwerkzaamheden aan de 
grafmonumenten.’

Vrijwilligers
Vanaf mei zijn Alex en Jan iedere woensdagavond te 
vinden op de begraafplaats en één maal per maand op 
zaterdagochtend (20 april, 25 mei en 15 juni) komt een aantal 
enthousiaste vrijwilligers helpen met het opknappen van de 
monumenten. Het streven is om van de begraafplaats een 
gemeentelijk monument te maken. Gezien de activiteiten 
van het laatste jaar en de ondersteuning van de gemeente 
Purmerend, de Wijkkerngroep Centrum en de vrijwilligers zijn 
ze ervan overtuigd dat het gaat lukken.

Wilt u meer weten of meedoen aan dit bijzondere project, 
mail dan naar:  a.vallentgoed@chello.nl.  

RUIMTE VOOR NECKERPOORT
Op maandag 11 maart 
klom Frans Spijkerman in 
de kraan en startte onder 
grote belangstelling de 
sloopwerkzaamheden 
van de hoek Neckerdijk/
Kanaalschans. De hele 
hoek gaat plat, waarna de 
nieuwbouw begint. Rond 
augustus volgend jaar hoopt 
Spijkerman weer alle belangstellenden te ontvangen, maar 
dan voor de opening van De Neckerpoort.

Frans Spijkerman start sloop  

Kersverse bestuursleden Jan 

Kramer (l) en Alex Vallentgoed


