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Wachtpunten
Het nieuwe systeem werkt met punten. De huidige inschrijftijd 
wordt omgezet naar wachtpunten. Deze wachtpunten blijven altijd 
behouden tot het moment dat een nieuwe huurwoning is gevon-
den.Nieuw zijn straks ook de zoekpunten en situatiepunten. De 
bedoeling van zoekpunten is mensen die actief zoeken meer kans 
te geven. Daarmee hebben ze zelf meer invloed op het verkrij-
gen van een woning. Situatiepunten bouwt iemand alleen op als 
diegene specifieke, dringende omstandigheden heeft. Er zit echter 
wel een maximum aan het aantal punten dat te behalen valt.

Inspraak
Van 2 juni tot en met 28 juli kunnen inwoners een reactie geven 
op het voorstel. Eind 2020 nemen de vijftien gemeenteraden een 
besluit over het voorstel. Wil je over het voorstel meepraten of alle 
informatie ontvangen? Kijk dan op www.socialehuurwoningzoe-
ken.nl of stuur een mail naar wonen@purmerend.nl ter attentie van 
J. M. Molenaar of bel naar 0299-452452.  l

Voorstel nieuw systeem wachttijd sociale huurwoningen

Wie een sociale huurwoning zoekt moet ook in 
Purmerend wachten, heel lang wachten. De stad 
kent uiteraard urgentie, maar daaraan zitten strikte 
voorwaarden. Om scheefwonen te voorkomen en 
mensen die echt snel een woning nodig hebben meer 
kans te bieden, is een nieuw systeem ontwikkeld. Dit 
nieuwe systeem is als voorstel vrijgegeven door alle 
betrokken colleges van B&W.

Er wordt een nieuw puntensysteem geïntroduceerd in vijftien 
gemeenten, waaronder Zaanstreek-Waterland. Het systeem 
houdt beter rekening met woningzoekenden die snel een 
woning nodig hebben, maar niet voor urgentie in aanmerking 
komen. Gemeenten en corporaties helpen op deze manier 
degenen die een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. 
Het systeem met urgentie blijft bestaan; dit staat los van het 
nieuwe systeem.

Horeca gelukkig weer open

Het heeft tweeënhalve maand geduurd, maar eindelijk 
mocht de horeca op 1 juni de deuren weer openen. De 
weergoden waren de horeca goed gezind, want het 
was een stralende eerste juni.

Gevolg van het mooie weer was wel dat het druk was, erg 
druk. En met alle maatregelen die de horeca moest nemen 
vanwege corona zien de Koemarkt en de Kaasmarkt er 
wel iets anders uit dan we gewend zijn. Ook binnen in de 

restaurants is het nodige verbouwd om aan de voorwaarden 
te kunnen voldoen. Purmerend geniet nu misschien wel 
extra van de luxe om uit eten te kunnen en een heerlijk koud 
drankje op het terras te kunnen drinken. Helaas kunnen 
niet alle horecagelegenheden voldoen aan de eisen, en zijn 
die dus nog gesloten. Deze zaken zijn vaak nog wel actief 
in afhaal en bezorgen. Steun dus vooral ook die lokale 
ondernemers en laat ons allemaal verantwoord genieten van 
deze hernieuwde vrijheden.

Bij het schrijven van deze krant is de opening van de horeca 
goed verlopen. Het zou kunnen dat bij het verschijnen van 
deze krant de maatregelen weer zijn teruggedraaid, doordat 
het aantal besmettingen weer is opgelopen.  l
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Viaduct vernoemd naar 
gesneuvelde marinier

Ter nagedachtenis aan de Purmerendse, in Afghanistan 
omgekomen marinier Jeroen Houweling is - niet 
toevallig op 4 mei - een naamplaquette aangebracht op 
het viaduct over het Noordhollands Kanaal.

Bij de gemeente kwam het verzoek binnen een brug of 
viaduct te vernoemen naar de omgekomen korporaal J. M. 
Houweling. Het verzoek werd gedaan door Rijkswaterstaat en 
het Ministerie van Defensie.

Jeroen maakte in 2010 deel uit van de Battlegroup Taskforce 
Uruzgan in Afghanistan. Op 17 april van dat jaar kwam 
Jeroen samen met zijn collega Marc Harders om het leven, 
toen een geïmproviseerd explosief afging. Ten tijde van de 
aanslag maakten Jeroen en Marc deel uit van een grote 
operatie om de veiligheid in het Deh Rafshan-gebied te 
vergroten. Jeroen mocht helaas slechts 29 jaar worden.
Door de coronacrisis is de officiële plechtigheid uitgesteld tot 
een later te bepalen tijdstip. l

Geef me de vijf

In onze mooie wijk woont Jeanneke van Buul. 
Jeanneke is operazangeres bij de Nationale Opera in 
Amsterdam. Ze is geboren en getogen in Brabant, dus 
hoe kom je dan in Purmerend terecht? Tijd voor een 
interview.

1. Afkomstig uit Brabant en nu woonachtig in deze mooie 
wijk. Wat deed je besluiten hier te komen wonen?
“Ik ben vanuit mijn ouderlijk huis eerst gaan studeren 
aan het Conservatorium van Maastricht. Na een paar 

jaar ben ik verder gaan studeren aan het Conservatorium 
van Amsterdam. Daar had ik een woning speciaal voor 
conservatoriumstudenten, maar na mijn studie moest 
ik ergens anders woonruimte zoeken. Mijn voormalige 
zangdocent Charlotte Margiono woonde in Purmerend, 
dus ik was hier al een beetje bekend. Ik kon tijdelijk in 
haar flat wonen, aan het Gouw, ook midden in het stadje. 
Daarna kreeg ik via de woningbouwvereniging een flat in de 
Oostervenne, waar ik ook fijn hebt gewoond. Maar ik wist dat 
als ik ooit een huis zou willen kopen, dat dit in het stadje zou 
zijn, en het liefst in de Vooruitstraat. Ik vind het oude centrum 
en die wijk echt mooi en heel gezellig. Dus zodra ik een 
vaste baan kreeg in het koor van de Nationale Opera, ben ik 
meteen op zoek gegaan.”

2. Hoe lang woon je inmiddels al in deze wijk?
“De tijd gaat snel; inmiddels woon ik alweer vijftien jaar met 
veel plezier in de Vooruitstraat.”

3. Wat maakt dat je hier nog steeds met plezier woont?
“Allereerst is het huis heel fijn. Ik heb een schuur in de tuin 
waar ik kan studeren en lesgeven, en verder zijn de buren 
om me heen allemaal heel prettig. Er is redelijk wat contact 
onderling, voor klussen, maar ook voor een borrel op zijn tijd. 
Ik woon alleen, maar in deze buurt voel ik me verbonden met 
de mensen om me heen. Juist nu, in deze tijd van corona, is 
dat heel fijn.”

4. Je hebt in de tuin het schuurtje omgebouwd tot een 
kleine studio en geeft daar nu zangles. Wat heeft je doen 
besluiten om van de schuur een studio te maken?
“Zodra ik dit huis bekeek, zag ik de mogelijkheid tot het 
ombouwen van de schuur. Ik noem het mijn hokkie, waar ik 
heerlijk kan zingen zonder te veel overlast te veroorzaken voor 
de buren en mensen in de straat”. Lachend: “Tenminste, dat 
hoop ik.”

5. In deze tijd van corona is alles anders.  
Hoe ga jij daar in het dagelijks leven mee om?
“Ik vind het vreselijk dat ik mijn werk bij de opera niet kan 
doen. Ik mis mijn collega’s en het werk ontzettend, maar 
inmiddels heb ik me er bij neergelegd en wacht ik rustig af tot 
dat wel weer kan. Ik heb in de tussentijd al voor dementerende 
bejaarden gezongen in Bussum, buiten, op het terras bij een 
tehuis. Je ziet de mensen genieten en dat is fijn om nu te 
kunnen doen, juist omdat ze helemaal afgesloten zijn van hun 
familie en vrienden. Verder vermaak ik me intussen met veel 
andere creatieve bezigheden, zoals sloffen breien, mondkapjes 
naaien, kleuren en geregeld virtuele borrels met vrienden 
en collega’s. Inmiddels ga ik ook op gepaste afstand naar 
vrienden, familie en collega’s toe. Gelukkig is het zwembad 
weer open en kan ik lekker zwemmen, maar fietsen doe ik 
ook graag in onze mooie omgeving. Op de dag van dit 
interview ben ik voor het eerst als vrijwilliger gaan helpen in 
het hospice in de Midden-Beemster. Het is hel fijn om iets te 
kunnen betekenen voor mensen in de laatste fase van hun 
leven en dat zo aangenaam mogelijk te maken. Ik geef ook via 
facetime zangles. Dat was even wennen, maar gaat eigenlijk 
best goed.” l
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Update ondergrondse 
containers Julianastraat

In de vorige editie van 
de wijkkrant heeft u 
kunnen lezen dat de 
gemeente van plan is in de 
Juliastraat/Vooruitstraat 
ondergrondse containers 
te plaatsen. Deze moeten 
in de plaats van de huidige 
containers per huis 
komen. Inmiddels is het 
plan in de raad besproken 
en is het financiële plaatje 

goedgekeurd. Dit betekent dat de gemeente de bakken 
kan gaan bestellen.

Door de coronacrisis kan het zijn dat de levering van de 
containers vertraging oploopt. De gemeente kan hierdoor 
geen duidelijke periode aangeven waarin de bakken worden 
geplaatst, maar dit wordt sowieso na de zomer.

Locatie
De gemeente heeft het Julianaplein aangewezen als locatie waar 
de ondergrondse containers moeten komen. Op dit stukje grond 
staan nu al de plasticcontainers en de glasbak.
Het gaat dus nog even duren voordat de containers worden 
vervangen door de ondergrondse exemplaren. Wij als redactie 
gaan er van uit dat de gemeente de betrokken bewoners middels 
een brief informeert over de planning zodra deze bekend is.  l

Duurzame afvalbakken 
binnenstad geplaatst

Op 13 mei zijn in de 
binnenstad drie duurzame 
afvalbakken geplaatst. De 
nieuwe bakken

vervangen de oude, 
zogenaamde Bubbles-
bakken. Het gaat om een 
proef van drie maanden. 
Na deze periode besluit 
de gemeente of de nieuwe 
afvalbakken worden 
aangeschaft.

De reden voor de nieuwe bakken is dat de Bubbles te 
klein waren. Ze zaten vaak overvol, met als gevolg dat het 
afval op straat terechtkwam. De nieuwe duurzame bakken 
hebben dan ook een grotere capaciteit. Qua hygiëne zijn ze 
ook beter. De afvalbak is zowel met de hand als de voet te 

bedienen. Wat de nieuwe bakken duurzaam maakt, is dat de 
pers en sensor op zonne-energie werken.

Automatisch
In de nieuwe afvalbakken zit een elektrische pers, die er voor 
zorgt dat het afval wordt fijngeperst, zodat er meer afval in 
de bak past. De sensor meet hoe veel afval er in de bak zit. 
Als de bak vol is, gaat er automatisch een bericht naar de 
afdeling Reiniging. Op deze manier hoeven de bakken alleen 
nog te worden geleegd als ze vol zijn.
De nieuwe afvalbakken zijn te vinden op de Koemarkt, de 
Kaasmarkt en in de Koestraat.  l

Update parkeergarage 
gemeentehuis

Eind januari 2020 heeft de gemeente het plan voor een 
ondergrondse parkeergarage voor het gemeentehuis 
gepresenteerd, maar sindsdien is het stil gebleven. Wij 
vroegen ons af: hoe staat het er voor met de plannen? 
Tijd om bij de gemeente te informeren.

We spraken met Annet van de Elst, projectleider van de 
parkeergarage. De nieuwe garage moet plek bieden aan 
zo’n 320 auto’s, verdeeld over drie verdiepingen. De kosten 
worden begroot op 17,1 miljoen euro.
De gemeente is inmiddels  gestart met de aanbesteding van 
het project. Momenteel zijn nog vijf partijen in de race. De 
tweede fase daarvan is nu ingegaan. De verwachting is dat 
deze eind september is afgerond. In de loop van oktober 
wordt bekendgemaakt welke partij de aanbesteding krijgt 
toegewezen en welk ontwerp het is geworden.

Inspraak
Binnen de gemeente is een werkgroep actief die zich samen 
met een klankbord van bewoners bezighoudt met het 
ontwerp van het plein dat boven de garage moet komen. De 
eerste bijeenkomst is op 11 mei geweest. De klankbordgroep 
bestaat uit inwoners van Purmerend die zich hiervoor hebben 
opgegeven; ze hebben een adviserende rol in het ontwerp.
De gemeente gaat er van uit dat de parkeergarage begin 
2023 gereed is; nog even geduld dus.  l
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Waar is dit?

Ken uw wijk

De oplossing van de vorige
opgave luidt: raamfragment aan 
de gevel van Kaasmarkt 1. In 
dit pand is opticien Koopman 
gevestigd. We hebben negen 
goede inzendingen ontvangen. 
Na loting is Jan Boom als 
winnaar uit de bus gekomen; 
van harte gefeliciteerd.
Onze fotograaf heeft weer een 
nieuwe puzzelfoto gemaakt. 
Als u weet waar dit in de wijk 

is, kunt u tot 14 augustus 2020 de oplossing insturen en maakt 
u kans op een VVV-bon van vijftien euro. Opsturen kan naar
centrumredactie@gmail.com of naar Redactie Wijkkrant Centrum,
Primulastraat 44, 1441 HC Purmerend. Vergeet niet uw naam en
adres te vermelden. Veel succes! l

Bellevue voorzien van foto’s

Het voormalig Bellevue raakt 
steeds verder in verval. Er 
zijn plannen voor nieuwbouw 
in dezelfde stijl, maar helaas 
laat de ontwikkeling van dit 
project nog op zich wachten. 
De Vereniging Historisch 
Purmerend heeft samen 
met de projectontwikkelaar 
gekeken of het mogelijk was 
het aanzien van het gebouw 

te verbeteren. Samen kwamen ze tot de oplossing de gevel te 
voorzien van oude foto’s van Purmerend. De prenten zijn door 
de Vereniging Historisch Purmerend aangeleverd en inmiddels 
op het gebouw aangebracht. We hopen dat de foto’s te zien 
blijven totdat het project doorgang vindt, maar loop hoe dan 
ook eens langs om ze te bewonderen.  l

Lantaarnpalen voorzien van 
geraniumbakken

In de binnenstad heeft 
de gemeente half mei 
bloembakken aan de 
lantaarnpalen gehangen met 
daarin veel geraniums. Vorig 
jaar hebben de bakken er 
ook al gehangen, maar toen 
met minder beplanting. Door 
er nu meer geraniums in te 
doen hoopt de gemeente dat 
de bakken straks niet meer 

zichtbaar zijn. Op deze manier wordt de binnenstad steeds 
wat meer voorzien van groen en is het een fleurig geheel.  l

Gemis

de zon geeft ons vreugde
we fietsen en wandelen

zitten relaxed in een park
met elkaar te kletsen

maar… zomaar even op
bezoek naar familieleden

met een stevige omarming
dat missen we

samen naar theater
bekenden spreken en
een drankje drinken

dat missen we

feestvieren op een festival
met vrienden, hossen,
springen en meezingen

dat missen we

met de 1,5 meter kunnen
we niet uit de voeten

 Gerda Hooijberg.

Fijne zomer gewenst!

Dit was de laatste wijkkranteditie voor de zomerstop. Het 
wordt een zomer die er waarschijnlijk anders zal uitzien dan 
vooraf was bedacht, maar maak er vooral het beste van. 
Geniet van tuin of balkon en de prachtige omgeving waarin 
we wonen. De redactie wenst iedereen een fijne zomer toe.  l

COLOFON
De wijkkrant wordt gemaakt door en voor bewoners.
Redactie: Jan Jansen, Nathalie Rijkenberg, Rob Bloemkolk en 
Stefan de Jong.
E-mail redactie: centrumredactie@gmail.com.
Eindredactie: Fred Berga, Journalistiek & Meer.
Artikelen en foto’s mogen worden overgenomen met
bronvermelding.
De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen in
te korten of niet te plaatsen.
Fotografie: Han Cozijn en redactie, tenzij anders vermeld.
Ontwerp: Baanstede Druk & Copy.
Opmaak: Gerjan Stolp.
Drukwerk: Business Post & Printing.
Bezorging: Rodi Media.
De volgende wijkkrant verschijnt rond 10 september 2020.
Kopij kunt u aanleveren tot 14 augustus 2020.

mailto:centrumredactie%40gmail.com?subject=

	Voorstel nieuw systeem wachttijd sociale huurwoningen
	Wachtpunten
	Inspraak

	Horeca gelukkig weer open
	Viaduct vernoemd naar gesneuvelde marinier
	Geef me de vijf
	Update ondergrondse containers Julianastraat
	Locatie

	Duurzame afvalbakken binnenstad geplaatst
	Automatisch

	Update parkeergarage gemeentehuis
	Inspraak

	Ken uw wijk
	Bellevue voorzien van foto’s
	Lantaarnpalen voorzien van geraniumbakken
	Gemis
	Fijne zomer gewenst!
	Waar is dit?




