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Kom binnen bij het sociaal wijkteam

Sinds het voorjaar van 2019 is het sociaal wijkteam 
gevestigd op Genuahaven 94, op de hoek van Heel 
Europa, tegenover onze prominente Melkwegbrug.  
We gaan in gesprek met Bea Klein Goldewijk, Evelien 
Ulrich en Judith Kruit, sociaal werkers van het team.  
Ze vertellen waarvoor u allemaal bij hen kunt aankloppen.

Collegiaal overleg.

Hoe gaat het en hoe is de aanloop sinds jullie op deze 
locatie werken?
Judith: “Eigenlijk heel goed. We zitten niet langer verstopt in de 
gang van Zuidland, maar zijn letterlijk zichtbaar aan een levendig 
fiets- en wandelpad en te midden van veel nieuwbouw. De 
mensen lopen hier gemakkelijk naar binnen. Onlangs kwam een 
bewoner van een pas opgeleverd appartement binnenstappen 
die graag iets voor de wijk wil doen. Hoe mooi is dat?”

Wanneer ga je naar het sociaal wijkteam?
Judith: “Als je er zelf niet meer uit komt. Bijvoorbeeld als je 
problemen hebt met je opgroeiende pubers, of in de relationele 
sfeer, met de buren of als je problemen met huisvesting hebt. 
Het is bij ons vrij informeel. We maken eerst een afspraak en 
gaan dan bij iemand thuis of bij ons op kantoor in gesprek.”

Wat is de kracht van dit wijkteam?
Bea: “Dat we iedereen die hulp nodig heeft op weg naar een 
oplossing begeleiden. We kunnen op een rustige wijze het 
contact opbouwen en contact blijven houden als dat nodig 
is. Daarnaast werken we bijvoorbeeld met een vier-ogen-
principe. We zijn een team, maar met een breder netwerk, 
in samenwerking met vrijwilligers en buurtbewoners. We 
hebben korte lijnen. Ook gaan we er actief op uit, de buurt in 
en in gesprek met bewoners in de wijk.”

Zijn jullie er ook voor informatie?
Judith: “Jazeker! Bijvoorbeeld als een senior wil weten wat 
mogelijk is als tijdbesteding, als werk wegvalt, of als iemand 
op leeftijd overweegt van huisvesting te veranderen, maar 
niet weet wat de mogelijkheden zijn. Wij kunnen zo iemand 
prima op weg helpen.”

Meedoen?
Het wijkteam zet zich ook in voor mensen die eenzaam 
zijn of minder zelfstandig worden. Het team zoekt dan ook 
vrijwilligers die eens per week een kop koffie willen komen 
drinken en een praatje maken, of samen een boodschap 
willen doen. Er is helaas maar een kleine groep mensen die 
zich vrijwillig beschikbaar stelt om dat wekelijks te doen; de 
vraag overtreft het aanbod. Daarom stellen we de vraag: is 
dit iets voor u? Uitgebreide informatie over wat het sociaal 
wijkteam nog meer doet of wat u voor de wijk kunt betekenen, 
kunt u lezen op de website www.swtpurmerend.nl. l

Kasteel van Weidevenne
Geregeld maakt Eddie de Vries, die sinds 2001 in Weidevenne 
woont, een wandeling door de wijk, samen met zijn dertienjarige 
dochter. Zo nu en dan maakt hij in de wijk foto’s, het liefst bij 
zonsondergang. “Dan krijg je vaak mooie kleurschakeringen”, 
vertelt hij, “en dan zijn er volop mooie objecten om op de 
gevoelige plaat vast te leggen.” Zo ook dit bouwwerk, door 
bewoners wel Het Kasteel genoemd - begrijpelijk als je kijkt 
naar de bouw met dat leuke torentje!  l

http://www.swtpurmerend.nl
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Vreugde en verdriet om ‘tiny houses’

Er waren veel blije gezichten begin deze maand bij de 
sleuteloverdracht aan de eerste bewoners van de tijdelijke 
woningen aan de Kanaaldijk 5. Het was een mijlpaal waar 
heel politiek Purmerend en veel lokale en regionale pers 
op afkwam. Er is echter ook kritiek op de gang van zaken.

Twintig stadgenoten 
die om uiteenlo-
pende redenen 
dringend een huis 
nodig hadden, zijn 
enorm blij met hun 
‘tiny house’, een 
studio van ongeveer 
25 vierkante meter. 
Ze mogen hier nu 
twee jaar wonen. 
Wethouder Thijs 
Kroese feliciteerde 
de gelukkige be-

woners en Bas de Haan, directeur van bouwfirma De Meeuw, 
vertelde trots dat het werk op de ‘stilste bouwplaats ooit’ had 
plaatsgevonden.

Leerpunten
Natuurlijk waren er bij dit modulaire bouwproject – zeg 
vooral niet containerwoningen, want dat zijn het niet! – ook 
leerpunten. Die ervaringen neemt men mee naar de andere 
locaties in de stad waar deze tiny houses zullen verschijnen: 
Karekietpark (44), Etserstraat (28) en Verzetslaan (108). Ook 

deze woningen zijn bestemd voor een groep kwetsbare 
Purmerenders. Gelet op de hoge woningnood voelt dit voor 
veel mensen misschien als een druppel op een gloeiende 
plaat, maar er gebeurt tenminste iets.

Bezwaar
De bewoners van het prachtige huis pal naast de twintig 
tijdelijke woningen zijn overigens niet blij. Volgens hen zou 
er met de gemeente een vijfmetergrens voor toekomstige 
bebouwing zijn afgesproken, terwijl dit nu tachtig centimeter 
is. Hun droomhuis is volgens een makelaar zo’n 10 % in 
waarde gedaald. Voor de ruit hadden de bewoners een bordje 
geplaatst met de tekst: ‘5 maart, SBS 6, 20.30u’. Hiermee 
maakten ze de passerende groep attent op een tv-uitzending 
van ‘Meester Frank Visser rijdt visite’. De gemeente 
Purmerend heeft aan dit programma niet willen meewerken. 
Een woordvoerder: ‘Alles is netjes juridisch afgehandeld.  
Voor ons hoeft de hele procedure niet nog een keer op tv 
herhaald te worden.’ 
Twee dagen voor 
de SBS6-uitzending 
vertelde de voormalige 
rijdende rechter al 
over deze zaak aan 
tafel bij Jinek. Meester 
Visser sprak over een 
arrogante opstelling 
van de overheid en was 
duidelijk in zijn mening:  
“Deze mensen zijn 
gewoon belazerd.”      l

Ingezonden brief

Als echte Purmerender lees ik natuurlijk alle 
wijkkranten. De tijd dat ik me met mijn gezinsleden 
door de gangdeur probeerde te wringen om bij 

het klepperen van de brievenbus als eerste de wijkkrant te 
kunnen lezen, is niet meer, want de digitale versie is ook op 
internet te vinden. Echter, als de krant daadwerkelijk wordt 
bezorgd, lees ik hem met veel plezier. In de laatste editie 
treft me bijvoorbeeld het verslag van de fietstocht van uw 
verslaggever Koos. Het is een zeer verstandig advies van 
redactrice Ria om eindelijk een keer in de Hazepolder te kijken. 
Hoewel de bewoners, zoals Ria terecht opmerkt, het als een 
zelfstandige wijk zien en de Wijkkrant Centrum ontvangen, is 
het toch echt al een aantal jaren onderdeel van Weidevenne, 
onder supervisie van wijkmanager Michael Lanting. Sommige 
Hazepolderbewoners lezen ook de Wijkkrant Weidevenne en 
kijken nu met een scheef oog richting Koos.

Het is inderdaad een leuke buurt (geen buurtje), maar helaas 
heeft Koos een en ander verkeerd weergegeven. De eerste 
woningen in de Hazepolder zijn niet rond 1955 gebouwd, 
maar al in 1928, een leeftijdsverschil van zeventig jaar met 
Weidevenne. Aangekomen bij de elektriciteitsmasten maakt 

Koos een foto voor de puzzel en vermeldt ten onrechte dat 
het een hulp-warmtecentrale van de stadsverwarming is. De 
warmtecentrale, door bewoners ‘de fluitketel’ gedoopt, staat 
naast het elektriciteitsgebeuren. Op deze manier kan ik natuurlijk 
nooit de puzzel winnen en daardoor wordt een eventuele prijs 
door mijn neus geboord. De foto met elektriciteitsmasten is van 
het 50 KV transistorstation aan de Schaepmanstraat, gebouwd 
in 1962. Voor bewoners in die tijd was het een prachtig spektakel 
als bij slecht weer (onweer) blauwe vlammetjes over de leidingen 
sprongen en een knetterend geluid veroorzaakten. Het tijdelijke 
station zou bij latere bebouwing naar de andere kant van de 
Neckerstraat (nu Kop West) worden verplaatst, maar ‘tijdelijk’ is 
in Purmerend een rekbaar begrip. De vele picknicktafels langs 
de Kanaaldijk zijn het resultaat van inspraak van bewoners bij 
herinrichting van de dijk.

Mijn advies aan Koos is: kom inderdaad een keer terug, 
en dan niet op de elektrische fiets, want dan ben je zó de 
wijk door, maar wandelend, want dan zit je voor je het weet 
gezellig met bewoners aan de koffie met appelgebak. En het 
antwoord op je vraag ‘Hoe moet het nu met Marion?’: neem 
haar gezellig mee!

Groeten van Boze Buurman (bozebuurman@hotmail.com). l

Veel belangstelling voor de overhandiging  

van de eerste sleutels

Meester Visser is kritisch op de gemeente

(screenshot Jinek 3-3-2020)
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Willem stretcht bij de 

stokkenbrug

De speelplekken 

zijn nu nog leeg

Koos A Koos B

Koos naar de grenzen van Weidevenne
Aflevering 5: Willem bij de Stokkenbrug
Aan het eind van de Stokkenbrug 
zie ik een man in trainingspak 
rek- en strekoefeningen doen. 
Het is onze sportieve wijkgenoot 
Willem Blom.

“Hé Willem, weer lekker aan het lopen? 
Nog nieuwe ideetjes voor de wijk?”
“Ha Koos, ben je weer op pad? 
Nog leuke reacties gehad op je 
stukkie over Hazepolder?”
“Hou maar op, Willem. Het schijnt dat 
ik een paar foutjes heb gemaakt met 

jaartallen en zo. Nou, dat heb ik geweten, hoor!”
Willem grinnikt. “Toch knap dat je reacties hebt losgemaakt. 
Meestal reageren lezers toch alleen als ze een prijsje  
kunnen winnen?”
Ik knik.
Willem krijgt gelijk weer een ideetje. “Als we nou eens een 
oproep doen? Wie zou het leuk vinden om iets nieuws aan te 
pakken in de wijk? Iets sportiefs, nuttigs of creatiefs?”
“Waar denk je aan?”
“Bijvoorbeeld iets met buurttuinen, zou dat niet leuk zijn?  
Of iets met het thema hergebruik? Of kunstnijverheid?  
Ik wil op al die gebieden wel wat doen, maar niet alleen - nee, 
sámen. Als ik merk dat iemand anders daar ook energie bij 
voelt, spring ik al op mijn fiets om dingen te regelen.”
Ik waardeer zijn opgewekte karakter en vraag: “Waar denk je 
aan bij kunstnijverheid?”
Willem vertelt dat hij zelf graag tekent. Het lijkt hem leuk om 
een tentoonstelling te organiseren met gevarieerd werk van 
alle thuiskunstenaars uit onze wijk.
“Misschien kunnen we de mensen een zetje in de goede 
richting geven”, opper ik. “Als jij nu eens twee ontwerpjes 
maakt voor een nieuw Koos-poppetje bij deze rubriek? 
Dan vragen we aan de lezers welke ze het leukste vinden.”
“Ja, leuk! Kunnen de mensen ook wat winnen? Dat verhoogt 
de kans op reacties, zei je toch?”
Ik grijns. “Weet je wat: de winnaar mag kiezen tussen een 
landschapstekening van jou of een gratis interview met mij. 
Als dat geen reacties uitlokt…”
Willem zet zich lachend in beweging. “Ik ga thuis gelijk aan 
de slag!”

We schudden elkaar de hand. “Bedankt Willem. Mijn rubriek 
krijg ik op deze manier wel weer vol.”

Welk Koos-poppetje vindt u mooier? Koos A of Koos B? 
Mail uw reactie naar koos.van.lunteren@gmail.com.

Heeft u ideeën om Weidevenne bruisender te maken? 
Mail dan naar wablom@hotmail.com.  l

Speeltoestellen ‘De Kraal’
Het plein rond Brede School De Kraal 
aan de Zambezilaan staat er nu nog leeg 
bij. De houten huisjes en speeltoestellen 
vertoonden veel mankementen en waren 
hard aan vervanging toe.

Binnenkort wordt het plein gefaseerd opnieuw 
ingedeeld, met veel groen en nieuwe speeltoe-
stellen. Tot dan kan er alleen worden gespeeld 
in de voetbalkooi. 
Om meer te weten te komen over de verande-
ringen sprak ik met José Pasmans, leerkracht 
van groep 1 en 2 van de Oeboentoe. Samen 
met leerkrachten van de andere teams heeft ze 
zich ingezet om in overleg met de gemeente 
tot een nieuwe herindeling van het schoolplein te komen.

Buurtfunctie
Ruim een jaar geleden werd de school door de gemeente op 
de hoogte gebracht van het feit dat in 2020 een renovatie van 
het schoolplein gepland stond. Aanleiding was de slechte 
conditie van de speeltoestellen. De glijbaan was eerder al in 
brand gestoken en niet vernieuwd. José heeft gevraagd om 
samen met collega’s te mogen meedenken over een nieuwe 
indeling van het plein, dat niet alleen wordt gebruikt door de 
leerlingen, maar ook een buurtfunctie heeft. Veel kinderen 
komen er na schooltijd en in het weekend spelen. Het ontwerp 
bestaat nu uit drie deelgebieden voor elke leeftijdsgroep. 
Ook leerlingen mochten aangeven wat ze belangrijk vonden.

Speelvelden
Voor José was het belangrijk dat de omgeving natuurlijker en 
avontuurlijker zou worden, en met meer schaduwplekken. José: 
“Voor de kleinsten is met zand spelen heel belangrijk, maar dan 
wel met bescherming tegen de zon. Het aanleggen van bosjes 
en meer gras nodigt de kinderen uit om meer op onderzoek uit 
te gaan. Er leven allemaal beestjes op de takken en in het gras. 
Meerdere bosjes kunnen ze gebruiken als een soort doolhof.” 
Op het speelgebied bij het kinderdagverblijf blijft het 
kunstgras. Voor de oudere kinderen worden diverse 
speeltoestellen geplaatst. De tafeltennistafel zal daarbij zeker 
in de smaak vallen. José: “Ik ben heel benieuwd wanneer 
de gemeente gaat beginnen, want nu kunnen de kinderen 
nergens spelen; er zijn slechts lege veldjes.  l

 

 

mailto:koos.van.lunteren%40gmail.com?subject=
mailto:?subject=


Pagina 4

Heeft u een leuk idee voor de krant? Mail ons! info@weidevenner.nl

Waar is dit?

Een rondje door de wijk.

Voor onze veiligheid
Behalve onze wijkagenten en het handhavingsteam 
dragen ook bewoners hun steentje bij om de veiligheid in 
de wijk te verhogen. Wat kunt u zelf doen?

In 2016 ging in Weidevenne 
het project Ogen en Oren 
van start en werd de 
buurtpreventie-app-groep 
opgericht. Voor beide 
projecten was direct veel 
belangstelling.

Melden
Ogen en Oren, een project 
van de gemeente, bestaat 
uit vrijwilligers die door 
de wijk lopen. Wat zien ze 
zoal? De redactie wandelde 
een avond mee. Gehuld in 
witte hesjes liepen we een 
route door de Afrika-buurt. 

Maarten, een vrijwilliger van het eerste uur, vertelt onderweg: 
“We lopen eens per week, telkens op een andere dag, in 
een ander deel van de wijk. We melden verdachte situaties 
aan de politie en defecten aan straat en straatverlichting 
aan de gemeente. Ook bij een openstaande deur of een 
vergeten sleutel in een voordeur zoeken we contact met de 
bewoner.” Deze avond was het rustig op straat. We meldden 
kapotte straatverlichting en in bosjes achtergelaten deuren. 
Normaliter ruimt de gemeente die de volgende dag op.

Alarmeren
Kent u dit logo? Op 
verschillende plekken in 
de wijk kunt u zo’n bord 
aantreffen. De WhatsApp 
Buurtpreventiegroep 
Weidevenne is opgedeeld 
in vier wijken en elke 
wijk heeft een eigen 
groep. Via whatsapp zijn 
aangemelde bewoners 
middels een groepsapp 
met elkaar verbonden. 
Die is uitsluitend voor 
112-waardige meldingen, 
zoals bij signalering van 
woninginbraak, vandalisme 
of beroving. Eerst wordt 
dan 112 gebeld, daarna 

plaatst iemand de melding in de buurtpreventie-app, zodat 
de deelnemers alert zijn in hun omgeving. Ook bij vermissing 
wordt de app gebruikt. Deze app wordt ongeveer eens per 
vier, vijf weken gebruikt.

Nadenken
Naast deze hulpgroepen is het noodzakelijk zelf goed na 
te denken over de veiligheid rond uw huis. Sluit dus altijd 

uw deuren en ramen als u weggaat. Plaats geen ladder 
in de tuin, die het voor iemand met slechte bedoelingen 
gemakkelijker maakt naar binnen te klimmen. Uit statistieken 
blijkt dat er gemiddeld over de laatste jaren per maand toch 
drie maal een poging tot inbraak wordt gedaan, waarvan er 
twee succesvol zijn. Kortom: wees alert!

Belangstelling
Loopt u ’s avonds graag een uurtje? Sluit u dan aan, want er is 
behoefte aan meer vrijwilligers. En: met elkaar is het ook gezellig. 
Deelname aan het Ogen-en-Orenproject is voor iedereen.
Voor informatie en/of aanmelding gaat u naar  
www.ogenenoren.com. Voor toevoeging aan de buurt preventie-
app groep kunt u zich per e-mail melden voor de wijk waar u 
woont: buurtwhatsappweidevenne@hotmail.com.  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 9 april 
naar info@weidevenner.nl. 
Opsturen kan ook: Redactie 
Wijkkrant Weidevenne, p/a 
Masaistraat 25, 1448 MG 
Purmerend. Vergeet niet uw 
naam en adres te vermelden. 
Veel succes!

De oplossing van de vorige keer: de elektriciteitsmasten aan 
de Schaepmanstraat 1. De winnaar na loting is Serpil Barut. 
Gefeliciteerd, de bon komt uw kant op!  l

COLOFON
De wijkkrant wordt gemaakt voor en door bewoners.

Redactie: Ad Broeders, Ria Groot, Peter Mackaay 
en Adrie Wien.
Met medewerking van: Koos van Lunteren.
E-mail: info@weidevenner.nl.
Opmaak: Werkom Business Post & Printing. 
Bezorging: Rodi Media.

Artikelen en foto’s mogen worden overgenomen met 
bronvermelding.

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden stukken  
in te korten of niet te plaatsen.
De volgende wijkkrant verschijnt rond 7 mei 2020. 
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