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NIEUWE UITDAGING VOOR EDWIN FÄRBER
Projecten
Ook een wijziging in de organisatie overleefde hij (gelukkig)
en hij mocht in Weidevenne blijven werken. Veel werk had
hij aan de verkeersoverlast, de planning van het station,
het winkelcentrum, het hondenbeleid, de herinrichting van
de Origamistraat, de ontwikkeling van jongerencentrum
Columbuzz, het bankjesproject en het wijkplein Weidevenne.
Ook bij een verschil van mening wist hij altijd in goed overleg
met instanties tot een compromis te komen. Ook als de
kerngroep leden bij de gemeente vastliepen, stimuleerde hij
ons om door te gaan.

Rotonde

Eens gebeurt het
en het is nu gebeurd: onze vertrouwde wijkmanager Edwin
Färber is een nieuwe uitdaging aangegaan in Overwhere. Er
ging een schok door de leden van de kerngroep toen we dit
hoorden. Na vijftien jaar samenwerking heb je immers een
band met elkaar.
Het begon allemaal in 2000, toen ook in Weidevenne
bewonersparticipatie door middel van een kerngroep zou
starten. Edwin nodigde me uit voor een gesprek op zijn
kantoor, een eengezinswoning in de Merapistraat. Hij maakte
me enthousiast voor het principe van een kerngroep en
we zijn vervolgens met vier leden gestart. Hij heeft ons
kennis laten maken met bewonersparticipatie en ons laten
meepraten over de inrichting van de wijk.

Ondersteuning
Na die woning kwam er in 2003 een portacabin in de
Nijlstraat 2. Van daaruit stuurde Edwin de werkzaamheden
in de wijk aan. Hij had het vermogen de werkzaamheden
te delegeren naar bijvoorbeeld de kerngroep en toch de
touwtjes in handen te houden. We hadden als kerngroep
een eigen postvak waarin de opdrachten en vragen werden
gedeponeerd, die we vervolgens behandelden. Inmiddels
bestond de kerngroep uit vier werkgroepen. De kerngroep
werd zelfstandiger, vroeg de mening van bewoners en
rapporteerde aan Edwin over onze bevindingen. Hij
ondersteunde ons in het ontwikkelen van regels en richtlijnen
voor de kerngroep en bij de ontwikkeling van de wijkkrant en
website.

Bij de reorganisatie 'wijkgericht werken' werd het kantoor
aan de Nijlstraat gesloten en verhuisde hij met zijn collega’s
naar het gemeentehuis. Sinds die tijd werd alles centraal
aangestuurd. Zijn laatste grote project was het adopteren
door de kerngroep, in samenspraak met de Stichting
Weidevenne, van de rotonde bij het Convento.
We nemen afscheid van een fijne en gedreven Edwin en
wensen hem veel succes met zijn nieuwe wijk. Wij gaan
verder met onze nieuwe wijkmanager, Sylvia de Blij, in wie we
ook heel veel vertrouwen hebben.
Gerard Schotsman,
voorzitter Wijkkerngroep Weidevenne.

l

Bezorging wijkkranten
veranderd
In verband met een wijziging wordt de Wijkkrant
Weidevenne voortaan bezorgd gelijk met het Purmerends
Nieuwsblad, dat iedere donderdag verschijnt.
De wijkkrant blijft één maal per zes weken uitkomen, maar
wordt niet meer apart bezorgd, maar ingestoken in de
donderdagkrant. Het zal even wennen zijn, maar hopelijk
levert dit geen problemen op. De volgende wijkkrant
verschijnt in de week van 2 november. Mocht u in die week
geen wijkkrant ontvangen, dan horen we dit graag via
info@weidevenner.nl of telefoon 0299 - 43 45 66.
De redactie.

Laatste nieuws, info: www.weidevenner.nl
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SOCIAAL WIJKTEAM
WEIDEVENNE HELPT
Op het Wijkplein vindt u ook het Sociaal Wijkteam
Weidevenne. Hier kunt u als wijkbewoner terecht met al uw
vragen, zorgen en ideeën, bijvoorbeeld over:
• zorg en hulpmiddelen;
• sport en activiteiten;
• inkomen en (vrijwilligers)werk;
• geld- en regelzaken;
• wonen;
• opvoeding;
• school en opleiding;
• contact in de wijk.
Sinds maandag 17 augustus is het Sociaal Wijkteam
Weidevenne ook telefonisch bereikbaar. Heeft u vragen en/of
wilt u een afspraak maken, neem dan gerust contact met ons
op via nummer 06-11473038.
l
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Samen
“De open
weekenden
zijn er om een
sfeer te creëren
van 'samen':
het delen van
positiviteit,
hartelijkheid,
kleur, bezieling,
humor en al
die andere dingen die het leven leuk maken. Een wijntje,
hapje, live muziek die ons raakt, alles kan en niks moet, en
honden zijn welkom. We vragen geen geld voor de 'food and
beverage', maar een donatie in de pot is altijd welkom.”

Workshops
“Achterin het pand heb ik een werkplaatsje gemaakt waar
ik oude meubels een nieuw gezicht geef, onder andere met
de Annie Sloan chalkpaint-technieken, nieuwe stoffering
op stoelen, of prachtige bijpassende tafelbladen op oude
onderstellen maken. Soms gebruik ik oud hout, natuursteen
of mozaïek. Bij veel animo wil ik ook workshops organiseren
of laten geven door kunstenaars: schilderen, mozaïek of iets
anders. Of rondetafelgesprekken, tarotavonden, kortom, alles
wat te maken heeft met verbinding en creativiteit.”Pieternel is
te bereiken op nelsiesfinealley@gmail.com, via 06-285 56 145,
of bezoek de facebookpagina Nelsie’s Fine-Alley.
l

WIJKWETHOUDER OP DE FIETS
Nelsie’s Fine-Alley voor kunst
en muziek
Pieternel Lycklama à Nijeholt uit Amsterdam huurt momenteel
het volslagen casco pand tegenover het station aan het Abel
Tasmanplein. Dat staat al jaren leeg en ze heeft er een aparte
sfeer gecreëerd in de stijl van Ruigoord. Er wordt kunst
geëxposeerd van kunstenaars uit haar eigen kring en uit de
buurt. Ook is er de mogelijkheid tot het spelen van muziek op
het open podium tijdens de open weekenden.
Pieternel: “Ik ben jaren offfice manager geweest, dus ik ken
maar al te goed de andere kant van het leven, maar nu is het
tijd om mijn droom tot werkelijkheid te maken. De crisis heeft
me geholpen; ik ging andere dingen bedenken om te doen.
Daardoor, goddank, heb ik eindelijk deze weg kunnen inslaan.”

Genieten
“Iets moet je raken in je ziel, je moet ervan kunnen genieten.
Alle spullen in Nelsie’s zijn uit de goede oude tijd, waarin nog
aandacht was voor het maken van dingen. De kunst wordt
gemaakt door kunstenaars vanuit het hart; de muziek wordt
gespeeld door muzikanten die het fijn vinden om te spelen,
niet door mensen die er alleen geld mee willen verdienen. Dat
voel je als ze spelen, de sfeer is daardoor echt anders.”

Op maandagavond 8 juni ging wijkwethouder Geoffrey
Nijenhuis, samen met de wijkmanager, -agent en -adviseur op
pad. Bewoners hadden zich van tevoren aangemeld voor een
kort gesprek over een probleem in de wijk. De redactie vroeg
aan Geoffrey of deze nieuwe vorm van 'een appeltje schillen
met de wijkwethouder' voor herhaling vatbaar was.
Geoffrey: "Als wijkwethouder van Weidevenne heb ik voor het
eerst op de fiets het wijkinloopspreekuur gedaan. Wat mij betreft
was dat zeer geslaagd en voor herhaling vatbaar. Ik denk ook dat
de bewoners bij wie we zijn langsgeweest het als prettig hebben
ervaren. Het zorgt er namelijk voor dat je ter plekke kunt kijken
hoe de situatie is en er zo een goed beeld bij krijgt. We hebben
zeven plekken in de wijk bezocht. Voor één avond is dat ook wel
het maximum, omdat je er genoeg tijd voor wilt nemen en er ook
nog heen moet fietsen. De
zaken waren zeer verschillend
van aard: brommers op fietspaden, hangjeugd, onderhoud
aan groen en bruggen, en
geluidsoverlast van verkeer. Het
volgende wijkinloopspreekuur
staat gepland voor dit najaar.
De manier waarop we dat
vormgeven is nog onbekend,
maar dat het vaker op de fiets
zal zijn, staat wel vast.”
l
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INGELEUND WONEN
IN DE KARPATEN

Grand Café Heel Europa zet
wijkkrant op menu

In elke wijkkrant belichten we een bijzondere woonvorm in
Weidevenne. De spits wordt afgebeten door de Karpaten. Daar
wonen Patricia en Jacqueline al drie jaar in hun appartement
in Weidevenne, een woonvorm van Prinsenstichting, een
instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Het
bijzondere van de woonvorm is dat de appartementen zijn
ingeleund in een woongroep, waardoor Patricia en Jacqueline
kunnen terugvallen op begeleiding.

Op vertoon van een
exemplaar van de
Wijkkrant Weidevenne
krijgt u in Grand
Café Heel Europa
gratis een heerlijk
kopje koffie. Voor
de kinderen (onder
begeleiding van een
volwassene) is er een
glas ranja. Dit is om
bewoners van buiten
Heel Europa kennis te laten maken met het Grand Café en
dus een goede reden om even langs te gaan op de koffie of
voor het diner.
De actie loopt van 14 september tot 31 december 2015.
l

Patricia ontvangt me in haar benedenwoning en Jacqueline
voegt zich bij ons. Na het interview mag ik het appartement
van Jacqueline zien.
Beide dames woonden voorheen samen met negen andere
bewoners op Oockeshoek 7, op Kadijkerkoog, Patricia 25 en
Jacqueline dertien jaar. Op een woongroep eet je samen met
andere bewoners en heb je een slaapkamer. Je maakt deel uit
van een groepssamenleving en hebt weinig privacy.

Rustiger
Patricia: “Het
is hier rustiger,
ik kan doen
en laten wat
ik wil en hoef
geen rekening
te houden
met andere
groepsleden.
Ook ben ik blij
dat ik ruzies
niet meer
hoef mee te
maken. Ik ben
zelfstandiger
en ga met mijn
elektrische
rolstoel naar het winkelcentrum. Ik eet ’s avonds op mijn
kamer, ik vind het heerlijk.”Jacqueline vertelt op de fiets naar
haar dagbesteding te gaan in de Gors en Kwadijkerpark.
Patricia wordt vervoerd met een rolstoelbusje. Dit is een
verandering, want voorheen waren wonen en dagbesteding
beide op het terrein van de Prinsenstichting.

Contact
Op de vraag of er contact is met buren, is het antwoord nee.
Patricia vindt het jammer dat ze geen bekenden tegenkomt,
zoals op Kadijkerkoog, want daar groet iedereen elkaar.
Jacqueline beaamt dat ze het leuk zou vinden om gegroet te
worden door buren: “Ik zou wel terug groeten.” Jacqueline
is blij met haar appartement, dat ze heeft ingericht met veel
knuffelkonijntjes en poesjes, want ze houdt van dieren. Wat
ze mist aan het wonen op Kadijkerkoog zijn de poesjes, die
moesten achterblijven toen ze verhuisde. Gelukkig heeft
ze nu Tweety, haar kanarie. “Ik zou niet meer terug willen”,
vertelt Jacqueline, “want ik was na een week al gewend aan
groepsbegeleiding en mijn nieuwe huis.”
l

IN DE MAILBOX
De redactie kreeg de volgende vraag
voorgeschoteld: 'Hoe lang mogen campers en caravans op de openbare weg
geparkeerd staan? Op de Indusstraat
heeft in het voorjaar wel vier maanden
een camper gestaan van iemand die niet
in de straat woont. Af en toe werd hij
twee dagen ergens anders geparkeerd en kwam vervolgens weer
terug. Ook kwamen er caravans te staan die minstens vijf á zes
weken bleven staan. Na inschakeling van parkeerbeheer werd na
een paar weken alles weggehaald. Op deze manier wordt het hier
een opslagplaats voor campers en caravans in plaats van parkeerplaatsen voor auto's.'

Reactie van wijkagent Peter Brouwer
'Het betreft een bepaling uit de Algemene plaatselijke ver
ordening Purmerend 2003, Artikel 86 Caravans e.d.
1. Het is verboden een woonwagen, kampeerwagen, caravan,
camper of ander dergelijk voertuig dat voor de recreatie
dan wel anderszins uitsluitend of mede voor andere dan
verkeersdoeleinden wordt gebezigd op de weg te plaatsen
of te hebben langer dan op:
a. drie achtereenvolgende dagen in de periode van
1 november tot 1 maart;
b. acht achtereenvolgende dagen in de periode van 1 maart
tot 1 november.
De controle/handhaving wordt primair niet uitgevoerd door de
politie, maar door de afdeling handhaving van de gemeente
Purmerend. Voor meldingen en vragen aan de afdeling handhaving kan het beste even met hen contact worden opgenomen via
telefoonnummer 0299 452 452.'
Heeft u ook een vraag aan de redactie? Mail die dan
naar info@weidevenner.nl. Een briefje in de brievenbus
bij Kransfontein 40, 1448RH Purmerend, mag ook, onder
vermelding van Wijkkrant Weidevenne.

Laatste nieuws, info: www.weidevenner.nl
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Geef me de Vijf

LONDENHAVENCLUB VAN START
Sinds deze zomer heeft
Weidevenne een nieuwe
wijkmanager: Sylvia de Blij.
Voor de rubriek ‘Geef me de
vijf’ vuurde de redactie vijf
vragen op haar af.

1 Wat was uw eerste
baantje?
“Tijdens mijn studie
heb ik veel in de horeca
gewerkt. Mijn eerste echte werkgever was de Sociale
Verzekeringsbank, waar ik werkte op de afdeling Vrijwillige
Premiebetaling.”
2 Wat maakt het leuk om wijkmanager te zijn?
“De afwisseling in het werk. Elke dag is anders, elk project
heeft zijn eigen aandachtspunten, de onderwerpen zijn
verschillend en de wensen en problemen van bewoners
hebben andere invalshoeken.”
3 Wat is u bijgebleven van uw periode in de Wheermolen?
“Het enthousiasme van veel bewoners om hun
woonomgeving te verbeteren en de creatieve initiatieven die
daarbij zijn bedacht.”
4 Is wijkmanager zijn wat u er van verwachtte?
“Het is nog veel leuker dan ik had kunnen bedenken toen ik
op deze functie solliciteerde.”
5 Wat gaat u als eerste aanpakken in Weidevenne?
“De Weidevenne is een grote wijk, dus er liggen genoeg
aandachtspunten. Maar ik wil beginnen, samen met de
bewoners, met het aanpakken van problemen in de
openbare ruimte. Samen staan we sterk!”

In de deelwijk Europa staat een
aantal nieuwbouwcomplexen
met een binnentuin. Dit heeft
als voordeel dat bewoners eerder met elkaar in contact komen. Ook Londenhaven heeft
een grote binnentuin, die in samenspraak met de gemeente is
ingericht. Hieruit is voortgekomen de Londenhavenclub, een
groep enthousiaste bewoners
van het eerste uur.
Govert, Maxim en Martin zijn de harde kern van deze club. Govert:
"Vanuit het overleg over de binnentuin is een groep van vijftien
mensen gekomen die zich samen wil inzetten voor de leefbaarheid en veiligheid van Londenhaven. Maar wat we vooral willen,
is het samen leuk met elkaar hebben. Ook Odion, die hier een
woongroep heeft, is hierbij betrokken met drie bewoners."
De eerste activiteit van de club was in december 2014 met het
neerzetten van een kerstboom in de binnentuin en het schenken
van glühwijn en chocolademelk. Vervolgens was er op 24 april van
dit jaar de officiële opening van de tuin door wethouder Geoffrey Nijenhuis. De kinderen konden 's middags spelletjes spelen,
cakes versieren en tekenen. Voor de ouderen was er 's avonds
een barbecue met borrel en live muziek.

Speeltoestellen

l

Ken je wijk
Waar is deze foto genomen? Als u de juiste oplossing weet,
maakt u kans op een cadeaubon ter waarde van vijftien euro.
Bij meer goede inzendingen wordt geloot. Mail uw oplossing
naar: wijkkrantweidevenne@gmail.com. Opsturen kan ook:
Redactie Wijkkrant Weidevenne, p/a Kransfontein 40,
1448 RH Purmerend. Vergeet niet uw naam en adres te
vermelden. Veel succes!

Waar is dit?
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De oplossing van
de vorige keer was
de steiger aan het
Riskjapad.
De winnaar van de
cadeaubon is
Myrthe de Vries.
De bon komt uw
kant op!

Martin:" We zijn nu in gesprek met de gemeente over de tuin en
de speeltoestellen. Het groen ziet er triest uit, en de schuimblokken in de heuvels komen bij regen tevoorschijn. De houten elementen van de speeltoestellen zijn al gespleten, wat een gevaar
oplevert voor de kinderen. Ook zien we dat bezorgers van post en
pakketjes rustig door het het voetgangersgebied rijden met scooters en bestelwagens. Daarom willen we bolders - dikke ronde palen waaraan schepen afmeren - laten plaatsen, zodat dit niet meer
kan. Maar ook de bewoners steken de handen uit de mouwen: we
gaan om de week met grijpers op pad om afval en onkruid te ruimen. Dat lever ongeveer vijf zakken per avond op. "Er is voorlopig
dus nog genoeg te doen voor de Londenhavenclub, en aan het
enthousiasme en de inzet zal het zeker niet leggen.
l

COLOFON
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