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KOP WEST WORDT UNIEKE PLEK OM TE WONEN
Kroon
Komend voorjaar gaat de eerste fase in de verkoop. Kavelkopers kunnen zelf hun woning (laten) ontwerpen en bouwen.
Hierbij kunnen ze kiezen voor zoveel begeleiding als gewenst.
Het deel ten zuiden van het water bestaat uit drie bouwvelden
in een groene omgeving, georiënteerd op de nieuwe singel. Het
vormt de kroon van Weidevenne, waarbij de maximale bouwhoogte 25 meter is. Een zelf ontwikkelde woning op eigen grond
is mogelijk vanaf zo’n 250.000 euro. Verwacht wordt dat in het
najaar van 2016 de eerste bewoners zich zullen vestigen.

Vragen
Kop West wordt bouwrijp gemaakt.

Foto: Conny Dijkstra

De nieuwe wijk Kop West komt vlak bij de binnenstad,
ten westen van het Noordhollandsch Kanaal, tussen
de A7, de Melkwegbrug en de Sluisbrug. Hier komen
Weidevenne en de binnenstad bij elkaar.
De unieke ligging biedt kansen voor een gevarieerde buurt met
een divers karakter en bijzondere sfeer, die geleidelijk ontstaat.
Daarbij is een grote rol voor zelfbouw weggelegd. In oktober/
november zijn de werkzaamheden begonnen om het terrein
geschikt te maken voor woningbouw. De bomen zijn gekapt, de
gemeentelijke eigendommen aan de Neckerstraat zijn gesloopt
en het tijdelijke parkeerterrein is verdwenen.

Compact
Kop West wordt de komende jaren ontwikkeld tot een compact woongebied met een groene singel aan de zuidzijde. Er is
gekozen voor organische gebiedsontwikkeling. Dit betekent een
geleidelijke, open manier van werken aan een gebied. Daarbij
worden allerlei partijen uitgenodigd hun bijdrage te leveren,
zonder alles vooraf te plannen en te regelen. Er is nadrukkelijk
ruimte voor initiatieven uit de markt en ontwikkeling door bewoners zelf. Eindgebruikers en de markt bepalen wat er wordt
gebouwd. In het gebied is plaats voor een mix van zo’n 550 woningen en appartementen. Tot de mogelijkheden behoren vrijstaande woningen, maar ook twee-onder-een-kap- of tussenwoningen met veel keuzevrijheid. Uitgangspunt is dat minimaal
twintig procent van de woningen voor de sociale doelgroep
bestemd is. Centraal in het plan loopt de nieuwe singel. Rond
de singel liggen drie deelgebieden: het buurtje, de bolwerken en
de kroon. Het buurtje is sterk verweven met de binnenstad. De
bebouwing is kleinschalig en divers. De auto is er te gast en de
straten rond het centrale plein zijn autovrij.

Voor vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen
met D. Swart, afdeling Stadsbeheer, team Voorbereiding &
Toezicht, bereikbaar op telefoonnummer (0299) 452 452 of per
e-mail D.Swart@purmerend.nl. Voor algemene vragen over de
ontwikkeling van Kop West kunt u contact opnemen met Peter
de Lange, projectleider, bereikbaar via het Klantcontactcentrum,
telefoonnummer (0299) 452 452 of per e-mail:
PNM.de.Lange@purmerend.nl.
Meer informatie is te vinden op www.kop-west.nl en
www.facebook.com/wonenopkopwest.

Pluim voor helpers
Sinterklaas zit weer lekker warm en droog thuis
is Spanje. Hoewel de Sint tijdens de intocht in
Purmerend tot op zijn ondertabbert nat was, vond
hij een geweldig feest. De Purmerenders lieten
zich niet van de wijs brengen en maakten er met
z’n allen een groot kinderfeest van. Gelukkig had
de Sint ook dit jaar weer veel helpers die (ook natgeregend)
de hele zondag in touw
waren. Mede door de
enorme belangstelling vraagt
een dergelijk evenement
een goede voorbereiding
en ook deze keer heeft
de Stichting Purmerend
Marktstad het samen met
de gemeente weer prima
gedaan. Sinterklaas laat
vanuit Spanje weten dat hij
volgend jaar graag terugkomt
en hij bedankt alle helpers
en hulppieten voor hun
enthousiaste inzet.
l Natte intocht.

l
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Contact met alle fracties

In de eerste wijkkrant
van dit jaar gaven we aan
wat de plannen van de
Wijkkerngroep Centrum
voor dit jaar waren. In
deze terugblik doe ik
namens de groep verslag
van wat is bereikt.
Een van onze prioriteiten was de verbetering van de
verkeersveiligheid rond de Willem Eggertschool. Samen
met de schoolleiding, betrokken ouders, Clup Welzijn en
de gemeente zijn concrete maatregelen genomen. De
wijkkerngroep heeft met een donatie uit het wijkbudget
een bijdrage geleverd voor het plaatsen van een
aantal bloembakken die het aanzicht verfraaien en de
schoolkinderen beter beschermen tegen het verkeer. Het
onderhoud aan de bakken wordt gedaan door leerlingen van
de school. De gemeente heeft plannen om ook het kruispunt
voor de school overzichtelijker te maken.

Knelpunten opgelost
In de loop van het jaar diende zich nog een prioriteit aan:
de gemeente wilde van de bewoners uit de Bloemenbuurt
weten wat ze van het hertenkamp vinden. Moest het
kamp blijven bestaan, en zo ja, welke bijdrage wilden de
buurtbewoners dan zelf leveren? Na een uitstekend bezochte
informatiebijeenkomst in P3 werd besloten tot het oprichten
van een stichting, die het beheer van het hertenkamp op
zich gaat nemen. Ook hier hebben we de initiatiefnemers
financieel kunnen ondersteunen, zodat de stichting nu
daadwerkelijk van de grond kan komen.
Een belangrijke activiteit was de schouw door het groene
gedeelte van onze wijk. Daarbij viel op dat de wijk over het
algemeen goed wordt onderhouden, maar uiteraard zijn
er wensen voor aanpassing en verbetering. Die hebben
we geïnventariseerd en de gemeente gevraagd om met
bewoners in gesprek te gaan. Een aantal gesignaleerde
knelpunten is na onze melding vrijwel direct opgelost.

Voor contact met raadsleden
zijn bewoners aangewezen
op brieven schrijven, bellen
of mailen naar de fracties van
politieke partijen. De stap
naar een fractievergadering,
‘Praat met de raad’ of
inspreken tijdens een
commissievergadering is
voor velen veelal net iets te
groot. Ook is het soms niet
2 Mei 2013: Piet Jonker overhandigt
duidelijk bij welke partij je
de eerste E-motie aan raadslid
moet aankloppen, maar daar
Thijs Kalverboer.
is nu een oplossing voor. De
E-motie maakt contact met alle fracties namelijk doodsimpel.

Primeur
In 2013 werd voorgesteld te bezuinigen op de wijkkranten
door deze digitaal te maken. De redacties en wijkkerngroepen
waren het daar niet mee eens en lieten dat weten door
middel van een E-motie, een primeur in Purmerend. Het werd
een succes en de hoop was dat de gemeente deze manier
van inspreken zou overnemen.
Zo kan iedereen via een eenvoudig formulier op de website van
de gemeente in de eigen omgeving en in eigen bewoordingen
(‘emoties’) zijn of haar verhaal vertellen, waarna het via één mail
automatisch naar alle fracties gaat. De gemeente heeft het idee
(niet de naam) overgenomen en nu is het mogelijk om met één
mail alle fracties te bereiken. Ga naar www.purmerend.nl, klik op
raad, klik op organisatie, klik op raadsleden en fracties, klik op
stuur alle fracties een mail, vul de gegevens in, schrijf uw verhaal
en verstuur. Het is nog even zoeken, maar hopelijk is het formulier
in de toekomst via de startpagina (als E-motie?) te bereiken.
l

INGEZONDEN REACTIE

De wijkkerngroep had voor dit jaar een wijkbudget
van € 10.000,- ter beschikking. Naast de al genoemde
ondersteuning zijn bijdragen onder andere besteed
aan buurtfeesten, meubilair voor het wijkgebouw in de
Hazepolder en aan de Stichting Behoud Oude Begraafplaats
aan de Nieuwstraat. Ook dit jaar zijn er acht wijkkranten
uitgebracht en uit reacties blijkt dat dit communicatiemiddel
nog steeds zeer goed wordt gelezen en gewaardeerd.
Tot slot wens ik u namens de leden van de wijkkerngroep
een voorspoedig 2015 toe. Ook in het nieuwe jaar spannen
we ons weer in voor het verbeteren van de leefbaarheid en
veiligheid in onze wijk.

Hierbij wil ik iedereen vragen
om niet tegen het verkeer in
de wijk uit te rijden, want het
is eenrichtingsverkeer. Fietsers
die de Hazepolder inrijden,
verwachten geen tegemoetkomende auto’s. Bezoekers,
die gratis de hele dag parkeren, rijden geregeld een
stukje achteruit, keren bij het
plein en verlaten zo de wijk.
Dat is gevaarlijk, verboden en
asociaal. Ook gebruikers van
de brievenbus (ook de postophaler) of glasbak rijden tussen tegemoetkomende fietsers de wijk
uit. Erger is dat ook wijkbewoners het geregeld doen. Je mag toch
verwachten dat zeker bewoners aan de veiligheid van fietsers
(meestal ook buurtbewoners!) denken.

Paul Willemse,
voorzitter Wijkkerngroep Centrum.

Een bewoner van de Hazepolder.(naam en adres bekend bij
de redactie).
l

Buurtfeesten

l
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NIEUWE PLEK VOOR NARCIS

Ik zou wel eens willen weten…

Op maandag 10 november plantten leerlingen van de
Willem Eggertschool, samen met wethouder Mario
Hegger en gemeentelijke groenmannen, narcisbollen
bij De Narcis.

De redactie kreeg de volgende vraag: ‘Tijdens
werkzaamheden bij de nieuwbouw van
Spijkerman worden 30-km-borden langs de
Neckerstraat geplaatst. Veel automobilisten
minderen dan ook echt vaart, waardoor
schoolkinderen veiliger kunnen oversteken bij de
Sluisbrug. Na de werkzaamheden worden de borden echter
weer weggehaald. Is het mogelijk een stukje Neckerstraat,
voor de kruising met de Kanaaldijk/Troelstraplein, tot een
30-km-zone te maken, net als bij scholen?’

Na de verhuizing van Wijkcentrum Vooruit naar de Ark (de
voormalige HBS) leek het toenmalig manager Rob Dumas
een leuk idee om het nieuwe onderkomen een eigen
uitstraling te geven. Gemeente, provincie en wijkcentrum
stelden geld beschikbaar voor een kunstwerk en in 1998
kregen de kunstenaars Denise Holtkamp en Gert Engels
opdracht iets moois te maken. Wijkcentrum Vooruit ligt in de
Bloemenbuurt, dus werd het een beeld in de vorm van een
bloem: De Narcis. De steel is gemaakt van roestvrij staal en
de bloem van messing. Het beeld weegt tweehonderd kilo. In
2007 is het kunstwerk vernield en na reparatie weer (verkeerd
om) teruggeplaatst. Na verkoop van de oude HBS en de
aanleg van parkeerplaatsen is het beeld op initiatief van
buurtbewoner A. Hazebroek
verplaatst naar het park
aan de achterzijde. Voor
verzorging van De Narcis
hoeft niemand zich aan te
melden, want het mooie van
deze bloem is, naast dat hij
altijd bloeit, je nooit met je
gietertje naar buiten hoeft om
water te geven.
l
Foto: Cees Bandt

Winnaar puzzel voor feestdiner
De oplossing van de laatste puzzel
is: boekwinkel Het Leesteken aan de
Zuidersteeg. Voorheen zat hier Cruijff Sport
en heel vroeger stonden er twee woningen.
De winnaar van de puzzelmarathon is Nicole
Tuijnman. Zij mag met twee personen
genieten van een feestdiner bij Restaurant
Spijkerman. Van harte gefeliciteerd. Het boeket van De
Peperbloem is gewonnen door Jolanda van den Haar.

De topvijf is geworden:
1 Nicole Tuijnman, 42 punten; 2 Truus Schagen, 40 punten;
3 Jan Faasse, 28 punten; 4 Siem Hooijberg, 20 punten; en 5
Cindy Rodermond, 16 punten.
Alle inzenders bedankt. Misschien komt er volgend jaar weer
een puzzel. Heeft u een idee? Laat het ons dan weten en mail
naar redactiecentrum@gmail.com.
l

Nieuwe dienstregeling EBS
Op 14 december 2014 is de nieuwe dienstregeling van
EBS ingegaan. Sinds 19 november staat de dienstregeling
al op de website www.ebs-ov.nl. Wilt u niet voor verras
singen komen te staan, bezoek dan die website of kijk
op www.purmerend.nl.

Wethouder Hans Krieger antwoordt:
‘De reconstructie van de Neckerstraat en de Neckerdijk staat
hoog op het lijstje bij dit college. Er is geld voor gereserveerd
in de begroting. De veiligheid voor langzaam verkeer en
voetgangers zal in het nieuwe ontwerp een belangrijke rol
spelen. Ook de nieuwbouw van Spijkerman zorgt dat we
stappen willen maken. Ik verwacht dat we begin volgend
jaar een eerste ontwerp aan de buurt kunnen laten zien,
de uitvoering zou ook in 2015 kunnen starten, eerst de
Neckerdijk en dan de Neckerstraat.’
Heeft u ook een vraag, mail die dan naar:
redactiecentrum@gmail.com en de redactie gaat voor u
op zoek. Een brief in de bus mag ook: Thorbeckekade 31. l

HOSPICE IN VRIJHEID ZOEKT
VRIJWILLIGERS
Hospice In Vrijheid Waterland aan de Dr. M. L. Kingweg is een
particulier initiatief zonder winstoogmerk en wordt volledig gerund
door vrijwilligers. Het hospice is op zoek naar nieuwe vrijwilligers.
Jong en oud, iedereen is welkom. Waarnemend huisarts Jaap
Schurink vertelt: “Bewoners die hier samen met hun partner de
laatste levensweken doorbrengen, hebben meestal niet meer
dan drie maanden te leven. Ze worden medisch verzorgd door
de Thuiszorg en ongeveer
zeventig vrijwilligers zorgen
voor de dagelijkse verzorging.
We proberen deze periode zo
comfortabel mogelijk te maken.
In verband met de continuïteit
vragen we een inzet van
minimaal vier uur per week.
De vrijwilliger doet wat een
naast familielid ook zou doen,
zoals schoonmaken, kopje
koffie doen, praatje maken,
helpen met aan- en uitkleden,
enzovoort.”
Jaap Schurink in de huiskamer.

Ondersteuning
Nieuwe vrijwilligers krijgen een gesprek en vervolgens is er
een basiscursus die hen ondersteunt in het werk.
Heeft u interesse, dan kunt u een afspraak maken met de
coördinator, telefoonnummer: 0299-778020. Kijk voor meer
informatie op www.hospice-in-vrijheid-waterland.nl.
l
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Van onze verslaggever…

Boze Buurman

Brugperikelen

Als echte Purmerender kijk je aan het eind van
het jaar natuurlijk terug. Ook dit jaar waren
er zaken waar ik me boos over maakte, maar
geregeld veranderde mijn boosheid in blijdschap
als ergernissen werden aangepakt en opgelost.
Mijn grootste boosheid ging over het rijden en fietsen in
het centrum, waardoor voetgangers, vooral kinderen en
ouderen, niet rustig en veilig door het winkelgebied kunnen
lopen. Door meer handhaven is er verandering gekomen en
wordt het geleidelijk rustiger. Nog niet iedereen houdt zich
aan de regels en het is vermakelijk om vanaf de bank bij de
kerk overtreders te bekijken. Volwassenen trekken meestal
een gezicht van ‘ik weet het wel, maar ik doe het toch’ en
schoolkinderen, die met veel bravoure over de Kaasmarkt
richting Hoogstaat racen, kijken uit hun ooghoeken of er
geen politie in de buurt is. Helaas snappen verschillende
ondernemers nog steeds niet dat bezoekers (klanten)
het hinderlijk vinden als ze opzij moeten springen voor
bestelwagens en scooter rijdende winkeliers. Geheel tegen
mijn gewoonte in deed ik onlangs een boodschap op de
Gedempte Gracht in Zaandam en zag tot mijn verwondering
geen enkele fietser, scooter of auto tussen de winkelende
bezoekers. Op hetzelfde tijdstip proberen op de Kaasmarkt
in Purmerend enorme vrachtauto’s elkaar te passeren,
ontstaat op het kruispunt Breedstraat/Willem Eggertstraat
een complete opstopping en rijden besteldiensten af en aan.
Af en toe is het zelfs te gevaarlijk om er te fietsen. Een paar
weken geleden was het op een koopzondag enorm druk in
de stad, en toen moest zo nodig iemand op een (wit) paard
tussen alle mensen door. Kan daar niet wat aan gedaan
worden? bozebuurman@hotmail.com.
l

De Melkwegbrug heeft soms kuren, maar ook honderd jaar
geleden ging het wel eens mis. In de krant van 15 april 1914
lezen we:
‘Hedenmorgen, ongeveer acht uur was de Beemsterbrug juist
opgehaald, toen een der krukassen brak, zoodat ze niet weer
naar beneden kon gelaten worden. Groote consternatie en
stagnatie in ’t op dien tijd zoo ontzettend druk verkeer van
voetgangers en rijtuigen. Eerstgenoemden konden gelukkig
over de Trambrug de stad binnenkomen, doch de rijtuigen
moesten, òf in de Tuinbouw uitspannen, of Kwadijk om
rijden. Wiens wagen beladen was koos natuurlijk ’t laatste
redmiddel. De autoriteiten waren spoedig ter plaatse,
om maatregelen te nemen, door ten minste’t verkeer te
herstellen, wanneer de marktbezoekers met hunne rijtuigen
tegen den middag huiswaarts keeren. We vernemen terwijl we
dit schrijven, dat beproeft zal worden, de brug neer te laten.
Ze kan dan natuurlijk niet weer geopend worden, alvorens
ze afdoende is gerepareerd, De in de Where liggende
marktbooten zijn bijtijds verzocht, hunne schepen door de
Beemsterbrug te verhalen naar de Kanaalzijde, omdat door
’t neerhalen de scheepvaart gestremd zal zijn. Bij nader
onderzoek vernemen we, dat ’t Gemeentebestuur reeds
maatregelen voor het verkeer heeft genomen en wel door de
pont bij de Amsterdamsche poort tijdelijk te verplaatsen bij
de Beemsterbrug. ’t Verkeer voor de scheepvaart door deze
brug zal nu eenige dagen gestemd zijn.’

Niet in Centrum
De vuurwerkactie wordt gehouden op vrijdag 2 januari.
Kerstbomen kunnen worden ingeleverd op zaterdag
10 januari. De locaties zijn hetzelfde als voorgaande jaren,
maar let op: in het centrum is deze keer geen inleverlocatie.

Volgende wijkkrant

Reünie St. Catharinaschool

De volgende wijkkrant verschijnt in de week van 2 februari.
Artikelen, foto’s en mededelingen graag aanleveren vóór
10 januari. 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 brief in de bus mag ook:
Thorbeckekade 31.
l

COLOFON

Ruim vijftig leerlingen van de St. Catharina-meisjesschool
kwamen bijeen om elkaar na 45 jaar weer eens te ontmoeten
en herinneringen op te halen.
Heeft u een tip voor onze verslaggever, weet u een
vreemde situatie in de wijk of wilt u reageren, mail dan naar
redactiecentrum@gmail.com, of bel naar 06-50420033.

l
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