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WIJKKRANT
W E I D E V E N N E
Vo o r e n d o o r b e w o n e r s

BEWONERS ONDERZOEKEN MOGELIJKHEDEN
HONDENONTMOETINGSPLAATS
Een paar weken geleden vroeg Bregje Pijnakker
op facebook wie met haar wil meedenken over een
hondenontmoetingsplaats (HOP) in Weidevenne.
Inmiddels hebben zich drie enthousiaste dames bij
haar aangesloten, onder wie Patricia van Gaalen.
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verantwoordelijk dat het leuk en schoon blijft. De gemeente
zorgt er op haar beurt voor dat het gras kort blijft.

Vervolg
De dames hebben een paar mogelijke locaties op het oog:
het losloopgebied langs het kanaal, bij de Port Saidweg
nabij het piratenschip en bij de rotonde aan de Laan der
Continenten. Ze proberen een stukje grond te vinden
dat grenst aan het water, zodat de honden ook kunnen
zwemmen. “De komende tijd zijn we met name druk met het
in kaart brengen van de bestaande uitlaatroutes. We kunnen
hierbij zeker nog hulp gebruiken, dus iedereen die het leuk
vindt om met ons mee te denken, is van harte uitgenodigd
zich bij ons aan te sluiten. Ook zoeken we nog bewoners die
kunnen helpen bij het plaatsen van bijvoorbeeld een bankje
of een speeltoestel voor de honden.”
De initiatiefneemsters hebben een speciale facebookpagina
gemaakt: ‘Een HOP in Weidevenne. Wie denkt mee, wie doet
mee?’. Via deze pagina kunt u met hen in contact komen en
de ontwikkelingen volgen.
l

V.l.n.r. Rina, Bregje, Dalila en Anita (achter) en Patricia (voor).

Patricia legt uit dat een HOP een speeltuin is voor honden.
Het is een losloopveld met een hek er omheen. “Dit is veilig
voor honden die niet zo goed op een open veld kunnen
spelen en snel afgeleid zijn. Het is ook een ontmoetingsplek
voor honden en hun baasjes. En mensen die niet zo goed ter
been zijn, kunnen op een bankje zitten terwijl hun huisdier
lekker speelt. In Purmer-Zuid is onlangs een mooie HOP
gemaakt, op initiatief van bewoners. We willen kijken of dit
ook te realiseren is in onze wijk.”

Budgetneutraal
De gemeente staat positief tegenover het initiatief. “Net
als in Purmer-Zuid geldt voor ons plan dat de gemeente
wel wil faciliteren, maar niet financieren. Het plan moet
zoals dat heet budgetneutraal zijn. De gemeente heeft ons
gevraagd kritisch te kijken naar de bestaande uitlaatgebieden
en te onderzoeken of deze logischer kunnen worden
ingericht. Als de HOP bijvoorbeeld komt op een plek
waar nu geen opruimplicht geldt, bespaart de gemeente
op schoonmaakkosten. Van dat geld kan dan een hek
worden gekocht.” Wanneer de HOP er is, geldt voor de
hondenbezitters een opruimplicht. Ze zijn er dan samen voor

Deel uw Burendag met ons!
Zaterdag 23 september
is het weer Burendag, de
dag waarop buren gezellig
samenkomen en iets goeds
doen voor elkaar en de
buurt. Bij het Oranjefonds
kunt u hiervoor elk jaar
een bijdrage aanvragen.
In Weidevenne hebben
zeven straten dit gedaan.
Zo krijgen het Piramidepad en de Gordel van Smaragd
een nieuw plantsoen, organiseert de Coloradostraat
een puzzeltocht met barbecue, heeft de Swazistraat
een Oudhollandse spelletjesdag en worden in de
Karavaanstraat koffiebekers beschilderd.
We zijn heel benieuwd hoe u Burendag met elkaar beleeft.
Heeft u iets leuks georganiseerd en wilt u dit graag delen met
de rest van de wijk? Stuur dan een verslag(je) van de dag
met een foto naar info@weidevenner.nl en wie weet ziet u het
terug in de volgende wijkkrant!
l
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BALEN IN DE FILE
Eens in de paar weken laait op facebook de discussie
over de drukte tussen de A7 en het winkelcentrum op.
Bewoners irriteren zich mateloos aan de files en wijzen
daarbij vooral naar de gemeente. Anderen vinden dat de
oplossing dichter bij huis moet worden gezocht, want
‘als je de fiets pakt of thuis werkt, sta je nooit in de file’.
We gingen met een lijstje door bewoners aangedragen
oplossingen langs bij Jorg Meijerink en Hans Smulders
van de afdeling verkeer van de gemeente.

alsmaar weer drukker. Extra banen onder de spoorbrug is
een optie voor de lange termijn. De kosten hiervoor worden
namelijk geschat op acht tot veertien miljoen euro”. Die heeft
de gemeente niet ergens op een plank liggen. Ze maakt zich
hiervoor daarom hard bij de rijksoverheid.

En nu?
De gemeente belooft dit jaar nog opnieuw te bekijken of
een andere keuze voor de afstelling van de verkeerslichten
bij het winkelcentrum mogelijk is. Verder komt er na de
zomervakantie een stadsgesprek voor het opstellen van een
verkeersvisie over verkeer en parkeren. Dus baalt u in de file?
Laat uw stem dan daar horen!
l

Wel of geen aangifte doen?
Als u slachtoffer bent geworden van bijvoorbeeld een
woninginbraak of mishandeling, gaat u in veel gevallen
naar de politie om aangifte te doen. Vaak doen mensen
dit omdat ze anders niets vergoed krijgen van de verzekeringsmaatschappij. Deze drempel is nodig om te
voorkomen dat er valse claims worden gedaan. Het doen
van een valse aangifte is overigens strafbaar.

Foto: Gerard van de Peppel

De verkeerslichten zijn verkeerd afgesteld
“Het is op bepaalde tijden heel druk op het kruispunt bij het
winkelcentrum, en we hebben de verkeerslichten steeds zo
afgesteld dat het doorgaande verkeer beter doorstroomt.
Maar we hebben ook te maken met het andere verkeer op de
kruising, dat langer moet wachten als de auto’s op de Laan
der Continenten langer groen hebben.” En dat ze daar niet
altijd even blij mee zijn, blijkt wel uit de reacties op facebook.
Iemand zonder auto zegt: ‘Ik sta heel lang te wachten in de
regen en de wind, en jullie zitten droog.’

De bussluizen moeten open
“We begrijpen dat bewoners dit zien als oplossing, maar zo simpel is het niet. Langs de Donaulaan en de Amazonelaan wonen
en fietsen mensen, en er spelen kinderen. Er zijn oversteekplaatsen, parkeerplekken en basisscholen. Als de bussluizen open
staan, wordt het daar veel drukker en dus ook gevaarlijker.”

De doseerlichten werken niet
“De doseerlichten zijn niet bedoeld om de file op te lossen; ze
zijn er om het verkeer op de Laan der Continenten af te remmen
als mensen vanaf de zijwegen meer dan dertig seconden
moeten wachten om de rotonde op te komen. Maar als het
helemaal vast staat op de rotonde, werkt het systeem niet.”

Er moeten extra rijbanen bij
“Door de turborotonde en de extra afslag naar het
winkelcentrum is het een tijd goed gegaan, maar het wordt

Het is niet verplicht om aangifte te doen van strafbare feiten in
uw omgeving, maar het is voor ons en uw buurt belangrijk dat
u hiervan wél melding maakt bij de politie. Als we meerdere
meldingen over iets ontvangen, ontstaat namelijk sneller een
beeld van wat er aan de hand is en kunnen we er iets tegen
doen. Zo werden enige tijd geleden in een deel van de wijk veel
banden vernield. Pas nadat een wijkbewoner het initiatief nam
om een brief in de buurt te verspreiden met een oproep tot het
doen van aangifte, bleek hoe vaak de vernieling voorkwam.
Geregeld horen we bij het opnemen van aangiften dat het al
zo vaak is gebeurd en dat de politie er toch niets aan doet.
Als we dan in ons systeem
kijken, is er in veel gevallen
niets te vinden over eerdere
gebeurtenissen. Hoewel we
nauw samenwerken met
onze netwerkpartners en van
hen informatie krijgen over
de ergernissen in een buurt,
zijn we ook afhankelijk van
de meldingen van bewoners
om te weten wat er allemaal
gebeurt. Aan de hand hiervan
kunnen we gericht actie
ondernemen. Wat die acties
kunnen zijn, vertel ik u de
volgende keer.
Bas Bakker,
wijkagent Weidevenne.

l
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ACHTERSTEVOREN RENNEN VOOR HET GOEDE DOEL
Een halve marathon
vooruit lopen is voor de
meeste mensen al een
grote uitdaging, maar
onze wijkgenoot Jerome
Hoogstraten gaat het op
1 november achteruit
doen. Toen we hem
belden voor een interview,
bleek hij tegenover een
van de redactieleden te
wonen. We hoefden dus
niet ver te gaan voor een
goed verhaal.
Dit is niet de eerste ludieke sportieve actie van Jerome.
In 2014 liep hij een marathon (ruim 42 kilometer) met een
kinderwagen. De opbrengst van bijna € 6.000,- was voor
Kika. Toen werd ook meteen een nieuw idee geboren: “Na de
loop voor Kika is Stichting Achterstevoren me gaan volgen
op twitter. Deze stichting is opgestart door de zusjes Sofie en
Emma, destijds negen en zeven jaar oud. Ze hebben al meer
dan vierhonderd wensen van zieke kinderen laten uitkomen en
regelen bijna alles met vrijwilligers en sponsors. Ik wilde iets
voor ze doen, en wat is dan toepasselijker dan achterstevoren
rennen?”

Trainen
Jerome wilde eigenlijk een hele marathon achteruit lopen
en begon twee jaar geleden met trainen. “Maar het wordt
toch een halve marathon, want met mijn werk en gezin kan
ik niet zo intensief trainen als ik zou willen. Nu Stichting
Achterstevoren vijf jaar bestaat, wil ik tot een afronding komen.
Op 1 november loop ik een halve marathon in Weidevenne
en op 12 november doe ik dit nog eens dunnetjes over in
Helmond, waar de stichting zit. Dat is bij elkaar toch ook een
hele marathon, haha!” Mensen kijken geregeld raar op als ze
Jerome tijdens het trainen tegenkomen en vaak krijgt hij leuke
reacties. Zo is hem wel eens gevraagd of hij een zonnesteek
heeft of de weg kwijt is.

Uitdaging
Achteruit rennen is niet gemakkelijk, probeert u het maar eens
zelf. Jerome is er inmiddels wel aan gewend. Hij moet tijdens
het rennen regelmatig achterom kijken, maar toch heeft hij geen
last van zijn nek. “Wel had ik in het begin last van mijn kuiten,
omdat je op je tenen rent. Die zijn nu wel een stuk sterker
geworden. Het is minder zwaar dan gewoon hardlopen, want
je voeten komen niet plat op de grond.” Jerome kijkt op rechte
stukken elke vijftig tot honderd meter achterom, maar tijdens de
marathon in de wijk moet hij beter uitkijken voor obstakels zoals
bruggen, oversteekplaatsen en stoepranden.

Doe mee!
Wilt u de actie van Jerome steunen op woensdag 1 november?
Moedig hem dan aan langs de route, loop een stukje mee
of doneer geld aan zijn stichting. U kunt uw bijdrage storten
op rekeningnummer NL42 INGB 0007170765 van Stichting
Samen42. Hij start om 11.00 uur bij basisschool De Marimba
en loopt de route (zie kaartje)
vijf keer. Jerome eindigt
ongeveer 2,5 uur later bij
Heel Europa.
Hierna gaat Jerome weer
op zoek naar een andere
ludieke actie. Hij wil hierbij
graag samenwerken met
sportverenigingen. Heeft u
interesse? Neem dan contact
met hem op via de website
van zijn stichting
www.samen42.nl.
l

Wauw!
Eind augustus heeft Danny Tjon En Fa deze prachtige foto op
facebook gezet. Omdat vast niet iedereen die heeft gezien, en
zeker de mensen zonder facebook niet, hebben we gevraagd of
we zijn foto in de wijkkrant mochten plaatsen – en zie hier! Danny
heeft de foto gemaakt in de vroege uurtjes van zondag
27 augustus vanaf de steiger van zijn woning aan de Strand
fontein. Hij was die ochtend namelijk al om 05.00 uur wakker om
de bokwedstrijd tussen Mayweather en McGregor te kijken.
l

Doorstart website Weidevenner
De website www.weidevenner.nl was onderdeel van de
wijkkerngroep Weidevenne en werd door ons (de redactie van
de wijkkrant) voorzien van nieuwsberichten. Toen eind vorig
jaar de wijkkerngroep stopte, besloten we niet lang daarna ook
te stoppen met de website. Gelukkig hebben we de site niet
meteen uit de lucht gehaald, want oud-wijkkrantredacteuren
van Weidevenne (Conny Dijkstra) en Centrum (Piet Jonker)
hebben de handen ineengeslagen en zetten de website
zelfstandig voort. Hier leest u actuele nieuwtjes en
wetenswaardigheden uit Weidevenne en Centrum. We zijn blij
met dit initiatief en wensen Conny en Piet veel succes!
l
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DE WERELD IN WEIDEVENNE

Nieuwe wijkmanager

Vraagt u zich ook wel eens af waar straatnamen
vandaan komen als u door Weidevenne rijdt, fietst
of loopt? Wij gaan op zoek naar de achtergrond van
namen die niet zo bekend zijn. Deze keer: Saarland.

Michael Lanting is sinds
7 augustus onze nieuwe
wijkmanager. Wie is hij
en wat gaat hij doen?
We gingen met hem in
gesprek.

Saarland is een deelstaat in het zuidwesten
van Duitsland en ligt tegen de Luxemburgse
en Franse grens aan. Frankrijk heeft veel
pogingen gedaan het gebied dichter bij zichzelf
te trekken, maar sinds 1957 hoort Saarland
officieel bij de Bondsrepubliek. Het staat
bekend om zijn prachtige, ongerepte natuur.
Er zijn tal van fiets- en wandelroutes om op
ontdekkingsreis te gaan en in het nationaal
park Hunsrück-Hochwald kunt u zelfs wilde
wolven spotten. De deelstaat is vernoemd naar de Saar, een
rivier die stroomt van het zuiden naar het noordwesten (zie foto).

Spannende verkiezingen
In maart waren hier deelstaatverkiezingen. Doorgaans is
daarvoor weinig belangstelling, maar nu werden ze vanuit
Berlijn met spanning gevolgd. De uitslag werd namelijk
gezien als test voor de landelijke verkiezingen in september.
De reden hiervoor is dat sinds Martin Schulz partijleider
is van de SPD, de partij in veel deelstaten in de peilingen
is gestegen. Normaal gesproken kloppen de harten van
de inwoners van Saarland voor de sociaaldemocraten,
omdat er veel arbeiders wonen. Maar ondanks de inzet van
Schulz voor de middenstand is de CDU van bondskanselier
Merkel als winnaar de uit de bus gekomen. De landelijke
verkiezingen zijn op 24 september, dus dan weten we of de
uitslag in Saarland representatief is voor heel Duitsland.
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. Mail uw oplossing uiterlijk 8 oktober
naar info@weidevenner.nl. Opsturen kan ook: Redactie
Wijkkrant Weidevenne, p/a Cairostraat 38, 1448 PB
Purmerend. Vergeet niet
uw naam en adres te
Waar is dit?
vermelden. Veel succes!
De oplossing van de vorige
keer was de prullenbak aan
de Waaierpalmstraat die door
een bewoner wordt geleegd.
Het was een lastige opgave,
want we hebben slechts twee
inzendingen ontvangen, maar
ze waren wel allebei goed.
De winnaar na loting is Reina
Peterson. Gefeliciteerd, de
bon komt uw kant op.
l

Michael is door zijn vorige
baan als wijkagent in
Amsterdam-Noord goed
thuis in het buurtgericht
werken. “Ik heb dat acht jaar
gedaan en had veel contact
met de wijkmanager. Dat leek
me echt een heel leuke baan,
en daarom ben ik op een
gegeven moment op zoek
gegaan naar een vacature
voor wijkmanager. Zo ben ik in Purmerend terechtgekomen.”
Michael is op het moment van ons gesprek nog maar net
begonnen en vooral bezig met de wijk te leren kennen en zich
in te lezen in de dossiers. “Ik woon buiten Purmerend en ga
er met een frisse blik tegenaan. Mijn eerste indruk is goed.
Ik vind Weidevenne een mooie wijk, er staan echt prachtige
woningen en ik heb al veel leuke mensen ontmoet.”

Verbinding
“Mijn taak als wijkmanager is om een verbinding te leggen
tussen de wijkbewoners en de gemeente. Bewoners
kunnen voor veel zaken bij mij terecht. Ik pak het niet
altijd zelf op, maar wijs hen in dat geval de juiste weg. De
gemeente is uiteraard bereid om bewoners te ondersteunen
in hun initiatieven, maar het is niet ‘u vraagt, wij draaien’.
Ik verwacht van bewoners dat ze zelf meedenken over
oplossingen en bijvoorbeeld het draagvlak in de buurt
onderzoeken over bepaalde ideeën. Het zal ook niet zo zijn
dat alle wensen altijd kunnen worden vervuld. Ik zie het als
mijn taak om zo helder mogelijk te communiceren en uit te
leggen waarom sommige dingen wel of niet kunnen.”

Contact
Als u een vraag heeft voor Michael of iets over uw straat of buurt
met hem wilt bespreken, kunt u het best contact opnemen via het
e-mailadres m.lanting@purmerend.nl. Via het Klantcontactcentrum
van de gemeente is hij telefonisch te bereiken.
l

COLOFON
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