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Herinrichting
Julianastraat begonnen

Bouw Looiers en Brandjesoever
vordert gestaag

De gemeente is begonnen
met de herinrichting van de
Julianastraat. Eerst is een
start gemaakt met het herstel
van het riool. Bij eerder
onderzoek waren er zwakke
plekken geconstateerd,
waardoor nu nieuwe buizen
werden aangebracht. Dit
gebeurde via een nieuwe
methode, waarbij de weg niet hoefde worden opengehaald.
Dit scheelde een hoop overlast.

Er wordt in de binnenstad al enige maanden druk gebouwd
aan woonproject De Looiers. De bouw gaat hard: waar lange
tijd beide gebouwen in doeken waren gewikkeld, waardoor
er weinig van te zien was, worden de panden nu langzaam
zichtbaar. De bouw nadert zijn voltooiing, waarna hard kan
worden gewerkt aan de binnenkant. De verwachting is dat over
enkele maanden de eerste bewoners hun intrek kunnen nemen.

Vervolgens moesten de bomen in de straat er aan geloven.
Alle bomen in de straat werden gekapt. De gaten die na de
verwijdering van de bomen overbleven, zijn tijdelijk van bestrating
voorzien. In het nieuwe plan voor de Julianastraat zijn wel nieuwe
bomen opgenomen; minder dan er stonden, dat dan weer wel.
De bewoners krijgen ook geveltuintjes, iets wat er nu nog niet is.
Gelukkig komt het groente karakter van de straat dus wel terug. l

Nieuwbouwplannen
Vijfhoek naar de volgende fase
Op donderdag 28 januari heeft de gemeente de
overeenkomst getekend voor de herontwikkelings
plannen van de Vijfhoek. In het bouwplan zijn 54
appartementen ontwikkeld, waarbij aandacht wordt
besteed aan de historie van het gebied.

Ontwikkelplannen
Tramplein vorderen

De Vijfhoek ligt tussen de Kanaalkaden, Beemsterburgwal, Ge
dempte Singelgracht en de Kanaalstraat in. Jaren geleden is een
groot pand aan de Beemsterburgwal door een brand verwoest.
Sindsdien ligt het gebied er verlaten bij en verpaupert het.

Architect
Jan Rietvink heeft als architect het ontwerp gemaakt. De
bouwplannen passen in het beleid van ‘30-30-40’: van de 54
appartementen worden er vijftien voor de sociale huur, 23 voor
middeldure huur/koop en zestien voor de vrije sector huur/koop.
Er blijft nog een gedeelte onbebouwd. Dit is nu al
parkeerterrein en wordt na de bouw omgebouwd tot een
openbaar parkeerterrein met veertig parkeerplaatsen.
De verwachting is dat de bouw eind 2021 van start gaat.

Bij de Brandjesoever zijn de eerste contouren te zien van de
nieuw te bouwen woningen. Ook hier wordt had gewerkt.
Vanaf de brug aan de Burgemeester Kooimanweg is de bouw
goed te zien en kunnen nieuwsgierigen vanaf daar de bouw
goed in de gaten houden.
l

l

De ontwikkelingen in onze wijk op het gebied van bouw
gaan nog even door. In januari maakte de gemeente
bekend overeenstemming te hebben bereikt met de
eigenaar van de autogarage en het tankstation aan het
Tramplein. Het plan is om beide bedrijven te verplaatsen
naar de hoek van de Jaagweg met de Verzetslaan.
Het huidige pand van het autobedrijf wordt gesloopt. Het plan
is om daar twaalf appartementen te realiseren. Dit gebouw
moet worden voorzien van historische gevels. Op de plaats van
het tankstation moet een appartementencomplex herrijzen van
maar liefst 460 woningen.
Echter staat er nog wel een kanttekening bij de plannen,
want eerst moet namelijk het nieuwe onderkomen en het
tankstation aan de Jaagweg/Verzetslaan worden gerealiseerd.
Pas als dit klaar is, wordt het project aan het Tramplein
opgestart.
l
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Oude Begraafplaats herontdekt
Hoe interessant is het om eens een
kijkje te nemen op de Oude Begraafplaats
aan de Nieuwstraat in Purmerend,
eigenlijk een min of meer vergeten hoekje
in het centrum? Uw verslaggever ging er
eens kijken.
Deze begraafplaats is voor het laatst gebruikt in de jaren
zestig van de vorige eeuw en daarna min of meer in de
vergetelijk geraakt. In 2002 werd echter weer aandacht
besteed aan deze dodenakker. Die werd vanaf dat moment
als monument gezien en er kwam weer aandacht aan de vele
bekende, maar zwijgende oud-inwoners van Purmerend, die
hier hun laatste rustplaats hebben gevonden.

Stichting
Alex Vallentgoed en Jan Kramer van de Stichting Oude
Begraafplaats hebben veel tijd en aandacht besteed aan het
onderzoeken en verzamelen van de vele verhalen die er zijn
over al die Purmerenders die hier zijn begraven. Alex heeft er
zelfs een boek over geschreven, genaamd ‘De mummie van
Purmerend’. Het boek wordt in de lokale boekhandel verkocht.
Momenteel wordt het onderhoudswerk en het opknappen van de
begraafplaats door een vijftiental vrijwilligers gedaan. Al het nood
zakelijke werk wordt gecoördineerd door Alex en Paula Bakker.

Rondleiding
Het is mogelijk om, na afspraak, een rondleiding met vele
verhalen te krijgen. Informatie hierover kunt u opvragen
bij Alex via telefoonnummer 0299-414450 of via de mail:
stadpurmerend@upcmail.nl.
De Stichting is afhankelijk van giften en donaties om de
graven blijvend te kunnen onderhouden en restaureren.
Mocht u een gift of donatie willen doen, dan kan dit door
contact op te nemen met Alex of via de website van de
begraafplaats: www.oudebegraafplaatspurmerend.nl.
De begraafplaats is iedere werkdag geopend en vrij
toegankelijk tussen 08.00 en 16.30 uur.

Blij met ondersteuning van MEE
MEE Amstel en Zaan ontwikkelt projecten en
innovaties die gericht zijn op het versterken van
de zelfredzaamheid en eigen kracht van kwetsbare
burgers. De cliëntondersteuners horen dan ook
geregeld van inwoners in Purmerend en Beemster: ‘Ik
ben erg blij met de ondersteuning die ik van MEE krijg’.
De organisatie helpt en ondersteunt kwetsbare inwoners die
een steuntje in de rug nodig hebben, bijvoorbeeld:
•	Als het even niet zo lekker gaat thuis, op school of je werk;
• Als je een gesprek hebt met de gemeente of een instantie;
• Als je de zorg thuis (anders) wilt regelen;
• Als je een beperking hebt en graag aan het werk wilt;
•	Als je in een cursus of gespreksgroep lotgenoten wilt
ontmoeten;
•	Als je opvoedvragen hebt of er gedragsproblemen zijn bij
je kind.

Specialisatie
Iedere inwoner van Purmerend en Beemster heeft recht op
onafhankelijke cliëntondersteuning en kan bij MEE terecht.
De cliëntondersteuners hebben een specialisatie op het
gebied van leven met een beperking. De medewerker leeft
zich in en luistert, waarna een persoonlijk advies volgt
dat past bij de situatie. De ondersteuner denkt mee over
oplossingen zonder de regie over te nemen. De hulp is gratis
en zonder verwijzing. De duur van een traject is afhankelijk
van de vraag en situatie.

Samen

l

Voorbereidingen Stadhuisplein
Het gebied bij het stadhuis wordt
heringericht. Hier komt het
Stadhuisplein.
De eerste voorbereidingen zijn zichtbaar:
het afzetten van een aantal parkeervakken
voor het stadhuis en de plaatsing van een
tijdelijk fietsenrek achter het pand.
Het fietsenrek staat wel op een bijzondere plek, namelijk op de
stoep. Het wordt dus de komende jaren rekening houden met
elkaar als je de fiets daar wilt parkeren.
Het Stadhuisplein wordt een groener gebied, bestaande uit een
ondergrondse parkeergarage en een nieuw plein. De verwachting
is dat dit project begin 2023 wordt opgeleverd.
l

Veel mensen vinden het fijn om deel te nemen aan een
gespreksgroep of cursus. Ze kunnen daar samen ervaringen
en tips uitwisselen of beter leren omgaan met een bepaalde
situatie. De cursussen en gespreksgroepen zijn gratis. Het
volledige aanbod staat op de website www.meeaz.nl.

Ervaringsdeskundige
Soms ziet een ondersteuner dat een cliënt worstelt met zijn
beperking of situatie. De medewerker kan dan voorstellen
samen in gesprek te gaan met een ervaringsdeskundige. Die
heeft in een vergelijkbare situatie gezeten en begrijpt echt
wat de cliënt ervaart. Deze deskundige kan vertellen over hoe
die met bepaalde situaties is omgegaan.

Informatie
Het bezoekadres is Waterlandlaan 81. Het is mogelijk langs
te komen bij het inloopspreekuur, maar wegens corona
voorlopig alleen op afspraak. Ook kan de cliëntondersteuner
bij iemand thuis komen of afspreken in een van de bezoek
locaties in de wijk. Neem voor meer informatie gerust contact
op met MEE via purmerendbeemster@mee-az.nl of via
telefoonnummer 0299-748125.
l
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Wandelend de stad ontdekken
Door de coronamaatregelen zijn we nog altijd veel
aan huis gebonden. Toch is voldoende beweging
belangrijk voor onze gezondheid. In onze stad zijn
er verschillende wandelroutes, van verschillende
afstanden te bewandelen.
Voor de kleintjes is in het Purmerbos een Kabouterpad
aangelegd. Tegen een kleine vergoeding kunt u bij de VVV
een kaboutermuts en een opdrachtenkaart verkrijgen, wat de
beleving nog leuker maakt.
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Hernieuwd speelplezier
Hyacintenstraat
De speeltuin aan de
Hyacintenstraat was een
plek waar veel kinderen
graag kwamen spelen.
Helaas verpauperde de
speeltuin de laatste jaren
steeds meer, waardoor
veilig spelen in het
gedrang kwam.

Voor de volwassenen zijn er bijvoorbeeld 39 (!) wandelroutes
te vinden die langs de Purmerendse oevers gaan. Op de
website van Laag Holland kunt u deze en nog vele andere
wandelroutes vinden. Het Waterlands Archief heeft op
zijn website Waterland op de Kaart allerlei erfgoedpunten
verzameld in de hele regio.
Kortom, er is al wandelend veel te zien en te ontdekken
in onze mooie stad, dus ga er op een mooie zonnige dag
lekker op uit. Houd er daarbij uiteraard wel rekening mee dat
u drukke plekken mijdt en dat u anderhalve meter afstand
bewaart tot andere wandelaars.
l

De gemeente heeft recent de
speeltuin daarom flink onder
handen genomen. Alle oude
toestellen zijn verwijderd en
vervangen door prachtige nieuwe exemplaren. Ook is er een
mooie mat van kunstgras aangebracht, waardoor het spelen
nog veiliger is.

Eindelijk weer winterpret

Nieuwe meerpalen geslagen

Voor iedere leeftijd is er nu wat te doen in de speeltuin.
De tuin zal dan ook voor veel blije gezichtjes gaan zorgen
in de wijk.

In een eerdere editie
van de wijkkrant heeft
u kunnen lezen dat er
werd gewerkt in het
kanaal. We dachten
dat de werkzaamheden
toen in één keer werden
uitgevoerd en dat de
opknapbeurt afgerond
was, maar ineens waren
daar de schepen en de
hei-installatie weer.
In februari hebben we mogen genieten van een week op en top
winter: een pak sneeuw en strenge vorst. Helaas was het geen
plaksneeuw, waardoor een sneeuwpop maken lastig was, maar
die was prima geschikt voor een iglo. Deze waren in Purmerend
dan ook op meerdere plekken te bewonderen, zo ook in onze wijk.
Ook kon er een paar dagen heerlijk
worden geschaatst op de sloten
en de gracht. Het was een drukte
van belang: jong en oud genoten.
De brandweer maakte van het weer
gebruik om reddingen op ijs en uit
wakken te oefenen. We konden deze
oppepper in deze moeilijke tijden
prima gebruiken, en dan nu op naar
een prachtige lente!
l

Dit keer werden een aantal
houten meerpalen vervangen.
De nieuwe buizen werden
in de bodem van het kanaal
getrild, een indrukwekkende
operatie. We durven niet te
zeggen dat de restauratie nu
voltooid is, aangezien er nog
een aantal houten meerpalen
te zien is, tijdens het schrijven
van deze krant. We weten
wel dat het kanaal zo erg
opknapt en het steeds veiliger
wordt voor de schepen en de
mensen daar op het water. l

l
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Ken uw wijk
Waar is dit?

De oplossing van de vorige
opgave luidt: de gevelsteen
bij huisartsenpraktijk Van
de Putter aan de Poststeeg/
Emmakade. We hebben
21 goede inzendingen
ontvangen en vinden het
ontzettend leuk dat er zo veel
reacties zijn binnengekomen!
Na loting is Anja Vendrig 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 9 april 2021
de oplossing insturen en maakt u kans op een VVVbon ter waarde 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

Steun de ondernemers
Veel ondernemers verkeren in
zwaar weer. Helaas is er bij het
schrijven van deze krant nog
goed geen perspectief voor de
ondernemers, en met name de
horeca, wanneer ze weer open
mogen. Steun daarom zo veel
mogelijk deze ondernemers, die
leven geven aan de binnenstad.
Haal bijvoorbeeld een heerlijke
maaltijd bij je favoriete restaurant
en bestel je producten bij de
lokale winkelier. Er zijn zelfs ondernemers die het aandurven
om nu hun eigen winkel te starten. In de Peperstraat zijn twee
mooie nieuwe winkels verschenen, net als in de Nieuwstraat.
Zeker de moeite waard om ook die winkels eens te bezoeken, al
is het bij sommige op afspraak.
l

Overval op opticien
In de middag van 23 februari is
er een overval geweest bij een
opticien in de Dubbele Buurt.
De dader kwam binnen met een
hamer en vernielde twee vitrines,
greep dure merkmonturen en
rende binnen vijftien seconden
naar buiten. De schade wordt
geschat rond de achtduizend
euro. De schrik bij het personeel
is groot. Daarnaast is het een
laffe daad in een tijd waarin
de ondernemers het toch al zo
zwaar hebben.
l

Kleur je leven
pak de open handen
van die ander aan
door te verbinden
raak je elkaar
overdek je medemens
met een glimlach
het kleurt je leven
brengt warmte
kies de weg omhoog
jouw pad ligt daar
waar de zon schijnt
laat het licht binnenkomen
sta na elke val weer op
laat het negatieve los
als je vreugde uit jezelf haalt
lacht het leven je toe
Gerda Hooijberg.
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