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MEER WATERTOERISME NAAR PURMEREND
Botenhelling
Ook de Beemsterburgwal krijgt een facelift met een aanmeergelegenheid voor tien bootjes en een wandelpad op de kade, dat
met een trap aansluit op de boardwalk lans de Kanaalkade. Aan
kanoërs is ook gedacht; die kunnen straks veilig in- en uitstappen op een speciaal ingerichte plek bij de Beemsterbrug. Een
lang gekoesterde wens van veel watersporters en vissers gaat
eindelijk ook in vervulling, want ter hoogte van het A7-viaduct
over het Noordhollandsch Kanaal wordt een openbare (gratis
te gebruiken) botenhelling gebouwd. Het is een prima plek met
veel parkeerruimte voor auto’s en trailers. Na de al aangebrachte
voorzieningen voor watersporters langs de Where is dit het slotstuk van het gemeentelijk actieplan Watertoerisme 2010-2015.
Nieuwe recreatiesteiger aan Kanaalschans.

Betalen
Na de opening van het Noordhollandsch Kanaal
in1824 door koning Willem 1 passeerden vele
schepen de sluizen in Purmerend, soms wel meer dan
tienduizend per jaar.
Langzamerhand kwamen er steeds meer plezierbootjes door
de sluizen, maar ondanks dat Purmerend mooie vaarwegen
heeft en het er plezierig vertoeven is, varen veel watersporters
Purmerend voorbij. Daar komt nu verandering in.
Tijdens een inloopavond werden de plannen uiteengezet en
kregen bewoners door middel van tekeningen een impressie
van hoe het er uit gaat zien. Langs de Kanaalschans en
Kanaalkade worden drijvende vlonders van duurzaam en
onderhoudsarm materiaal aangelegd en de wandelroute
vanaf de Melkwegbrug wordt verlengd met een boardwalk,
een wandelpad op het water.

Maar wie gaat dat allemaal betalen? De gemeente betaalt
slechts de helft, de andere helft van de kosten voor dit
project wordt betaald door de provincie uit het programma
Water als Economische Drager. De werkzaamheden vinden
plaats in september en oktober 2015. Voor vragen of meer
informatie: info@purmerend.nl, t.a.v. Martin Leeuw.
l

Feest in de Bloemenbuurt
Op 17 mei vierden Henk (88), geboren in Amsterdam, en
Corry Vos (87), geboren in Diemen, hun 60-jarig huwelijk. Ze
trouwden in Amsterdam en woonden vele jaren in Zaandam.
Ze werden de trotse ouders van vier kinderen, grootouders
van drie kleinkinderen en overgrootouders van twee achter
kleinkinderen. Sinds een jaar wonen ze in Purmerend.
l

‘Dubbel en dwars’
Om te voorkomen dat beroepsvaart in aanvaring komt
met aangemeerde pleziervaartuigen, worden zogenoemde
veiligheidspalen geplaatst. Aan de Kanaaldijk tegenover de
Kanaalschans en de Kanaalkade komen twee wachtplaatsen
voor de recreatievaart, en binnenvaartschepen kunnen voor
een korte stop terecht aan de Zuiddijk. Het oude botenhuisje
bij de sluis wordt afgebroken en op die plek komt een stenen
trap als overgang naar het water. Aan het begin van de
wandelroute bij de Melkwegbrug bevindt zich al een stenen
trap met daarin het gedicht ‘Dubbel en dwars’ van Thea de
Hilster, voorgedragen tijdens de opening van de brug op13
oktober 2012. De drijvende (vinger)steigers worden geplaatst
vanaf het water, waardoor overlast minimaal is.

Burgemeester Don Bijl feliciteert het paar met een bloemetje. Foto: Cees Bandt
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SPOT ON...
Openbare bibliotheek

Een wel zeer openbare bibliotheek in de Goudenregenstraat.

Handhaving en politie, een
prima samenwerking

l

Appeltjes geschild met de
wijkwethouder
Bewoners konden weer terecht met klachten, problemen en
ideeën tijdens het inloopspreekuur in De Populier. Samen
met wijkwethouder burgemeester Don Bijl, wijkmanager
Henk Noordhuis en wijkagent Ruud Roos werd gekeken
hoe een ander kan worden opgelost en zaken waarvoor niet
meteen een pasklare oplossing voorhanden was, worden
nader bekeken. Er werd gesproken over onder andere
geluidsoverlast van de kermis, het park bij de Nieuwegracht,
problemen met liften, overlast van sportvereniging en
aankondiging van het wijkinloopspreekuur.
Heeft u het spreekuur gemist, maar heeft u toch een klacht,
meldt die dan bij het Klantcontactcentrum, telefoon 452452,
of mail naar info@purmerend.nl.
l

ROMMELMARKT HAZEPOLDER
KOMT ER WEER AAN
Zondag 30 augustus is het koopfeest in de Hazepolder.
Koopjesjagers en liefhebbers van rommelmarkten kunnen
dan weer hun hart ophalen en struinen bij de vele kramen
en uitstallingen van bewoners. Er is van alles te vinden en
afdingen is altijd mogelijk.

Ruim tweehonderdvijftig
verkooppunten.
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Parkeren op zondag is gratis,
maar het is Koopzondag en
de MarktstadRun wordt op die
dag gehouden. De fiets is dan
een goed alternatief. Neem
genoeg lege tassen mee,
want als u veel wilt kopen
voor weinig geld, dan is deze
gezellige rommelmarkt een
uitgelezen mogelijkheid. De
markt begint om 9.00 uur en
duurt tot ongeveer 16.00 uur.
Meer informatie is te vinden
op www.hazepolder.net.
l

Iedereen kent ze en veel
parkeerders slaat de schik om
het hart als ze in beeld komen.
‘Heb ik wel genoeg geld in de
meter gegooid’ of ‘ben ik wel
op tijd terug bij m’n auto?’.
Soms ontstaan discussies
met verhitte overtreders
die met stoom uit de oren
verklaren niet schuldig te zijn.
Het slotakkoord is soms een
waarschuwing en meestal een
bekeuring.
Klopt het beeld dat handhavers alleen maar uit zijn op het
binnenslepen van zo veel mogelijk bekeuringen en dat
verweer geen enkele zin heeft? We gingen in gesprek met
Peter van Stenis, coördinator handhaving, en de wijkagenten
Ruud Roos en Hans Jansen.
Van Stenis laat er geen misverstand over bestaan dat zich
in Purmerend een prima samenwerking heeft ontwikkeld
tussen politie en handhavers. Er wordt gelet op fout parkeren,
maar ook op andere overtredingen. Omdat de handhavers
de hele dag op straat zijn, zien ze veel. Speciale plekken
zoals ’t Lammetje en andere plekken waar jongeren zich
ophouden, worden bezocht en ook de horeca krijgt aandacht.
Als obstakels, zoals steigers of reclameborden, de weg
of het trottoir versperren, wordt een praatje gemaakt met
de veroorzaker en volgt meestal snel een oplossing. Ook
zoekende bezoekers worden weer op het juiste spoor gezet.
Bij ongelukken of aanrijdingen zijn de handhavers meestal snel
ter plaatse, maar ook het illegaal dumpen van afval wordt in de
gaten gehouden. Andere taken voor handhaving zijn de controle
van het opkoperregister en het doen van geluidsmetingen.
Om vakbekwaam inzetbaar te zijn, volgen handhavers diverse
cursussen, zoals bike training en hondengedrag (bijtincidenten,
trainen en fokken). Een extra leuke opdracht was de controle
rond het bezoek van koning Willem-Alexander.

Bevoegdheden
Handhavers hebben andere
bevoegdheden dan de
politie, maar wijkagenten
Ruud en Hans onderstrepen
de goede samenwerking.
Vooral in de binnenstad
hebben handhavers een
prima zicht op eventuele
winkeldieven en dankzij de
samenwerking is verleden
jaar een tiental winkeldieven
in de kraag gevat. Rond sluitingstijd en tijdens koopavonden
zijn politie en handhavers duidelijk aanwezig, met als
resultaat vrijwel geen overvallen. Handhaving Purmerend
heeft een eigen facebookpagina en is te volgen op twitter. l
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GEEF ME DE VIJF:
GEOFFREY NIJENHUIS

Stadskruimels

Na grootvader Jos (1970-1978) en vader
Vincent (2002-2007) is Geoffrey Nijenhuis
sinds 2012 wethouder in Purmerend. Hij
heeft de portefeuille Jeugdzorg, Jongerenwerk, Kunst en Cultuur, Welzijn,
Recreatie en Toerisme, Sociale Wijkteams, Volksgezondheid
(waaronder de GGD) en is wijkwethouder voor Weidevenne. Voor
de rubriek ‘Geef me de vijf’ heeft de redactie vijf vragen op
hem afgevuurd.
1	
Wat was uw eerste baantje?
“Mijn eerste baantjes waren in de horeca en ik werkte
tijdens mijn studie in een telefoonwinkel.”
2	Wat maakt het leuk om wethouder te zijn?
“In de lokale politiek zie je snelle en concrete resultaten
terug. Ook het directe contact dat je hebt met de inwoners
van de stad vind ik erg waardevol.”
3	Wat is u tot op heden het meest bijgebleven als wethouder?
”Wat me het meeste bijblijft zijn de bezoeken aan instellingen
en mensen in de stad. Daarbij denk ik bijvoorbeeld aan de contacten met onze inwoners met een verstandelijke beperking.
Als ik daar op bezoek ben, zijn ze altijd erg enthousiast.”
4	Is het wethouderschap wat u er van verwachtte?
”Absoluut, het is een enorm leuke, drukke, afwisselende
en eervolle baan!”
5	Zien we u in de toekomst in de landelijke politiek?
“Zeg nooit nooit, maar op dit moment ligt mijn ambitie
daar niet. Lokale politiek, lekker dicht bij de mensen,
vind ik prachtig.”
l

Zwerfvuil is veel Purmerenders
een doorn in het oog. Ze gaan
daarom enthousiast ‘met de
grijper in de aanslag’ op pad
om zwerfies te verzamelen.
Wederom was onlangs de
binnenstad ‘versierd’ met
felgekleurde voerafdrukken
maat 82, waarvan velen zich
afvragen ‘moet dat nou?’.
Inmiddels zijn de plakkaten
weg, maar de lijmresten blijven nog maanden zichtbaar en zijn
helaas niet met een zwerfiegrijper te verwijderen. Wellicht een
schone taak voor de (illegale?) vervuiler.

Wie weet waar?
De oplossing van de vorige puzzel is: Trekpleister aan de
Kaasmarkt, vroeger melk- en kaaswinkel van Hartog, later Nobel.
Als winnaar is uit de bus gekomen: Siem Hooijberg. Gefeliciteerd.
Onze fotograaf heeft weer een puzzelfoto gemaakt in de
binnenstad. Als u de juiste oplossing weet, maakt u kans
op een boekenbon ter waarde van vijftien euro. Bij meer
goede inzendingen wordt geloot. Mail uw oplossing naar:
redactiecentrum@gmail.com. Opsturen of in de bus gooien kan
ook: Redactie Wijkkrant Centrum, Thorbeckekade 31, 1441 KR
Purmerend. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden. U
kunt insturen tot 10 augustus 2015. Veel succes.
l

Waar is dit?

Vieze voeten

Straat zoek
Straatnamen zijn belangrijk, anders weet je niet waar je
woont. In het verleden verdwenen huizen en gebouwen,
bijvoorbeeld slot Purmersteyn en de Boterwaag, maar ook
straten zoals de Slotsteeg, en nu staat een van de oudste
straten van Purmerend op de lijst van vermiste straten. De
Neckerdijk is namelijk nergens meer via een straatnaambord
terug te vinden. Woon je toch mooi nergens.

Omzetten woonduur
De deadline voor het omzetten van woonduur in inschrijfduur
is verlengd van 1 juli tot 31 december van dit jaar. In de
toekomst telt woonduur niet meer om een sociale huurwoning
te krijgen. Via een overgangsregeling kunt u uw opgebouwde
woonduur tijdelijk laten tellen als inschrijfduur. Voor meer
informatie: www.woningnet.nl.

Reisdocument zoek?
Is uw paspoort gestolen of bent u dit verloren? Als u uw
reisdocument in het buitenland bent kwijtgeraakt, moet u
bij de politie in Nederland aangifte doen van de vermissing.
Op dit moment vindt in meerdere politieregio’s, waaronder
Purmerend, bij wijze van proef een andere procedure plaats.
Inwoners hoeven in het geval dat ze hun reisdocument
hebben verloren niet eerst naar de politie voor het doen
van aangifte. Ze kunnen direct naar de gemeente voor de
aanvraag van een nieuw reisdocument.

Wandelende boom
In 2011 is de herinneringsboom
voor de 50.000ste inwoner
verplaatst van het Tramplein
naar het perk bij het bankje
naast de Postbrug. Niet
veel later is de Franse eik
geëuthanaseerd en is een
nieuw exemplaar geplant. Nu
is de boom stiekem weer aan
de wandel gegaan en heeft een
nieuw plekje gevonden aan de
rand van de gracht.
l
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VAN ONZE VERSLAGGEVER…

Boze Buurman

Naast ouderen zorgen ook jonge (schoolgaande) fietsers voor
overlast en irritatie in het voetgangersgebied. Dit is echter
niets nieuws, want tachtig jaar geleden zorgden kinderen ook
al voor problemen in winkelstraten. In een krant van 1934
lezen we: ‘Op dit ondermaansche heeft alles zoo zijn eigen
tijd, hetwelk in de verschillende kinderspelen duidelijk naar
voren komen. Nu is de knikkertijd weer aangebroken, en
wie dezer dagen na schooltijd de Peperstraat wil passeeren,
ziet zoo goed als de gehele straat ingenomen door de
jeugd, die voor niets of niemand anders oog en oor heeft,
dan voor het “rut” maken van den ander. Auto’s, fietsen,
wagens, of welke andere middelen van vervoer de straat ook
doorgaan, de talrijke kleintjes schenken er hoegenaamd geen
aandacht aan. Heel wat beleid is er dan ook noodig voor de
bestuurders der diverse vervoermiddelen, om te passeeren
zonder ongelukken te maken, en een wonder mag genoemd
worden, dat er geen ongevallen voorkomen.’

Als echte Purmerender heb je natuurlijk de stad
zien veranderen. Er kwamen grote nieuwe wijken,
maar ook het vertrouwde centrum veranderde
mee. Als kind wist je alle straatjes en stegen
in de binnenstad te vinden en wie het boekje
‘De Stegen Van Purmerend’ (Jan ten Cate 1985) leest, zal
verbaasd zijn over de hoeveelheid stegen die het oude
Purmerend kende. Ze waren er in alle maten en soms met
wonderlijke (bij)namen, zoals de Moordenaarssteeg, de Zeven
steegjes of de Kaatjessteeg. Op enkele uitzonderingen na
zijn de vele hofjes verdwenen, maar ook de stegen moesten
er langzamerhand aan geloven. Naast het veranderen van
het wegenstelsel, waardoor stegen in straten veranderden,
en het slopen van woningen verdween een aantal stegen
geruisloos zonder dat iemand het echt in de gaten had. Ook
bij verbouwingen werd de steeg ‘er bij gepikt’. De laatste
tijd worden stegen in de binnenstad afgesloten met een
hekwerk vanwege overlast door jeugd of voor opslagruimte
voor ondernemers, en de volgende die op het lijstje staat
is de Bakkerssteeg, bijgenaamd de Pissteeg. Deze naam
kreeg de steeg in vroeger jaren toen bezoekers van Cinema
Schinkel in de pauze even snel een plasje deden in de twee
urinoirs in de steeg. Door het afsluiten van stegen wordt de
openbare ruimte beperkt en het historische karakter van
de stad aangetast. De stad is van ons allemaal en met het
afsluiten van plekken waar overlast wordt ervaren wordt de
stad steeds een stukje kleiner. Kan daar niet wat aan gedaan
worden? bozebuurman@hotmail.com.
l

Zuur
In een enquête onder bewoners van de wijk Hazepolder
heeft een meerderheid zich uitgesproken voor het invoeren
van parkeerregulering. Alle bewoners konden stemmen, en
het wekt dan verbazing dat een (democratisch gekozen)
vertegenwoordiger van de wijkvereniging, die zelf de formulieren
rondbracht en ophaalde, in een zuur commentaar blijkt geeft
niet veel op te hebben met deze manier van besluitvorming.

Praat mee met de wijkkerngroep
De vergaderingen van de Wijkkerngroep Centrum zijn
openbaar. Wilt u deze eens vrijblijvend bijwonen of iets
bespreken, kom dan gerust langs. Wel graag even van
tevoren contact opnemen met de voorzitter, Paul Willemse,
e-mail phm.willemse@gmail.com.
l

Verkeerde wapens weg

VOLGENDE WIJKKRANT
De volgende wijkkrant verschijnt in de week van 14 tot
18 september. Artikelen, foto’s en mededelingen graag aanleveren
vóór 21 augustus. 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

De Wijkkrant Centrum wordt ook buiten de wijk goed
gelezen. Na de ‘Spot on…’ in de vorige wijkkrant zijn de
borden met de verkeerde gemeentewapens snel verwijderd.
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 0650420033.
l

De Wijkkrant wordt gemaakt door en voor bewoners.
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