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Julianastraat feestelijk geopend
Op woensdag 29 september is met het doorfietsen
van een lint door wethouder Eveline Tijmstra
en straatcomitélid Klaas
Kwadijk de Julianastraat
na een ingrijpende herinrichting voor ‘geopend’
verklaard. In de tuin voor
het karakteristieke landhuis, halverwege de straat, werd vervolgens ondanks de
buien door een groot aantal bewoners en betrokkenen
bij de uitvoering geproost op het succesvolle resultaat.
In juli 2017 werden de bewoners voor de eerste maal uitgenodigd voor een inloopavond over een herinrichtingsplan. Het
vaak te hard rijdende verkeer, de parkeerproblematiek, een
smalle stoep en dergelijke, ten slotte noodzakelijk onderhoud
waren de aanleiding.
Tijmstra memoreerde in haar toespraakje dat ze in haar eerste
contact met het comité – na de gemeenteraadsverkiezingen
van 2018 – moest meedelen dat door een misrekening het
ontbrak aan geld om het plan zoals het was ontwikkeld uit te
voeren. Een fijne binnenkomer, herinnerde ze zich. ‘Half werk’
wenste het comité niet; dan maar uitstel. Anderhalf jaar later
kon de gemeenteraad door een aantal financiële meevallers de
herinrichting van de Julianastraat toch groen licht geven.

Suggesties
Klaas Kwadijk bracht daarna het overleg tussen bewoners
en gemeente in herinnering. Het comité bracht de collectieve
wensen onder de aandacht, terwijl er ook ruimte bleef voor
individuele suggesties en kritiek. Zowel gemeente als comité
gingen voor een plan dat kon rekenen op
draagvlak onder de bewoners. In grote
lijnen slaagde dat: de Julianastraat is
voornamelijk een fietsstraat met (straks
weer) veel groen en ruimte voor spelende
kinderen geworden.

Historie
Als laatste schetste Atie Glastra, samen
met Myranda Nijenhuis organisator
van de middag, de rijke historie van de
straat, en bedankte ten slotte allen die
een rol hadden bij de uitvoering van de

herinrichting – maar ook zij die waren betrokken bij ‘de
opening’, want van elkaar weten in de straat kan geen kwaad.
Echt feestelijk werd het daarna nog bij een korte vertolking
van het levenslied door Johalee Glastra. Geen wonder dat
toen de zon nog even doorbrak.
Laten we hopen dat de bewoners nog lang van de mooie,
‘nieuwe’ straat mogen genieten.
l

Muziekschool
Dutch Academie geopend
Er is in het centrum van Purmerend een
nieuwe muziekschool gekomen. In het
bekende, oude pand van het toenmalige
postkantoor aan de Emmakade 1a is
met ingang van 4 september de Dutch
Muziek Academie geopend. Onder
leiding van Debbie Langereis is een staf
van twaalf muziekdocenten aan de slag
gegaan om alle Purmerendse liefhebbers van popmuziek met een van de vele
mogelijkheden van muziekonderwijs een
waardevolle hobby in het bespelen van
een instrument te geven.
Vrijwel alle docenten hebben een opleiding genoten op het
conservatorium. Ze geven les in het bespelen van diverse
instrumenten, zoals gitaar, basgitaar en drums. Ook piano,
de synthesizers en nog vele andere instrumenten behoren
tot de mogelijkheden. Maar ook de fijne kneepjes van het
songwriting of de productie van muziekstukken kunt u hier
leren. Het leren zingen, of het verbeteren van de zangstem,
valt ook onder het lesaanbod. Alle lessen worden individueel
gegeven. Uitzondering zijn de muzieklessen voor theorie en
notenschrift lezen; deze worden klassikaal gegeven. Mocht
tijdens uw opleiding blijken dat u meer dan normaal een
instrument kunt bespelen of een uitstekende zangstem heeft
dan kan ook worden bekeken of extra begeleiding zinvol is.

Interesse
Mocht u interesse hebben om lessen te volgen bij de muziekschool, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen. U kunt even binnenlopen, kijken op de website www.dutchmusicacademy.com, of
bellen met Debbie via telefoonnummer 06-51478340.
l
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Handhaver Hein Uiterdijk
aan het woord
We zien de mensen van handhaving veel rijden, fietsen
of lopen door de onze wijk. De meest zichtbare taak
van de handhaving is volgens velen het uitschrijven
van parkeerboetes en het handhaven van het
fietsbeleid in de binnenstad. Maar het werk van de
handhaving bestaat uit meer. Uit wat precies? Dat
vertelt wijkhandhaver Hein Uiterdijk ons.
Hein werkt als wijkhandhaver
in het centrum, nadat hij
voordien als wijkhandhaver
in de wijk Purmer-Zuid
actief was. Voordat Hein
bij de handhaving ging
werken, was hij actief als
timmerman. Hierna richtte
hij zijn pijlen er op om
een functie bij de politie
te bemachtigen. Zo ver is
het echter nooit gekomen.
In de tussentijd stond er
een vacature open voor
de functie van handhaver
in Purmerend. Deze baan
sprak hem direct zeer aan. Na een sollicitatie te hebben
gedaan is hij aangenomen als handhaver/boa (buitengewoon
opsporingsambtenaar) voor de gemeente Purmerend.
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hebben enige tijd geleden
een melding gemaakt van een
auto met Engels kenteken
die al sinds 2020 op dezelfde
plek staat geparkeerd. Hein
ging op onderzoek uit en na
contact te hebben gezocht
met de RDW in Engeland
bleek dat de auto op naam
staat van een meneer uit
Bron foto: rtvpurmerend
Jersey, een klein Engels
eiland vlakbij de kust van Frankrijk. Vermoedelijk is de auto
achtergelaten door deze persoon nadat de coronamaatregelen
bekend werden en is hij snel teruggegaan naar Jersey. De auto
wordt in de nabije toekomst weggehaald. Voor enig speurwerk
deinst een handhaver dus ook niet terug.

Vooruit
Het mooiste aan dit beroep vindt Hein het contact met de
mensen op straat, met ondernemers en buurtbewoners. Met
goed contact kom je samen vooruit en los je dingen op die
spelen in de wijk. Hein is nog steeds ontzettend gemotiveerd
en wil nog jaren doorgaan met zijn functie. Hij voelt zich
letterlijk als een vis in het water. Zijn doel is om het beeld van
de handhavers in een beter daglicht te plaatsen.
Via het algemene nummer van het gemeentehuis is de
handhaving te bereiken: 0299-452452.

l

Veelzijdig
Het werk van een handhaver is zeer veelzijdig, vertelt Hein.
De dag begint met een briefing met zijn collega’s om de
doelen van die dag te bespreken en de taken te verdelen.
De handhavers werken in teams van twee in verschillende
diensten. De taken die zoal voorkomen zijn zich inzetten voor
de leefbaarheid in de stad, wijken en straten, het contact
met de lokale ondernemers, het melden van ongewenst vuil
en proactief handelen op meldingen van buurtbewoners. Dit
kunnen meldingen zijn van overlast, in welke vorm dan ook.

Onderzoek
In ons gesprek vertelt Hein dat hij een zeer bijzondere melding
aan het afhandelen is. Buurtbewoners uit de Bloemenbuurt

Heeft u altijd al eens in de huid van een redacteur
willen kruipen? Als redacteur zoekt u naar nieuws dat
voor andere mensen leuk en interessant is. Maar soms
maakt u gewoon iets mee of ziet u iets dat u graag wilt
delen met anderen. Bijvoorbeeld een geslaagde actie
of kent of bent u iemand met een bijzondere hobby
waarover u meer wilt vertellen?
Als u het leuk vindt om over uw leuke, of natuurlijk minder
positieve ervaringen en belevenissen te schrijven, bent u bij
ons aan het goede adres. Stuur uw artikel (liefst met foto)
naar centrumredactie@gmail.com en wie weet ziet u het
terug in de wijkkrant. Heeft u geen computer of internet,
geen probleem. Lever dan uw stukje in schrift in en wij
zorgen dat deze geplaatst wordt. U kunt dit inleveren bij
Redactie Wijkkrant Centrum, Primulastraat 44, 1441 HC
Purmerend. De slogan van de wijkkrant is niet voor niets
‘Voor en door bewoners’.
l

Pagina

3

Prinses Marijke-gebouw tijdelijk gesloten
Het Prinses Marijke-gebouw
aan de Violenstraat is een
activiteitencentrum voor
55-plussers. In normale
tijden komen er wekelijks
rond de 450 mensen voor
een praatje of een activiteit.
Helaas is het pand voor de
tweede keer in korte tijd gesloten. Na sluiting door corona waren alle vrijwilligers en deelnemers
heel blij dat het gebouw weer open kon en de activiteiten weer
konden starten. Helaas bleek het installeren van een ventilatiesysteem roet in het eten te gooien. Het gebouw moest dicht om
veilig te kunnen werken. Alleen de jeu de boules kon door gaan,
zij het zonder toiletbezoek en drankje. Begin oktober zouden de
werkzaamheden zijn afgerond. Helaas kwam deze voorspelling
niet uit. De werkzaamheden lopen uit, waardoor het bestuur zich
genoodzaakt zag het gebouw tot 15 november te sluiten.

Buizen
Bij uitzondering mochten
wij van de wijkkrant even een
kijkje nemen in het gebouw.
Het nieuwe ventilatiesysteem
is niet te missen: buizen in de
gang en nog grotere buizen
en installaties in de lokalen.
Het werk is nog niet af, en
als het straks eindelijk klaar
is, wacht nog een grote schoonmaak. Want iedereen weet: na
klussen komt poetsen. En dan is er nog de elektra die moet
worden aangepakt.
En als we dan toch bezig zijn, dan maar meteen goed, moet
het bestuur hebben gedacht. Er is bij de gemeente subsidie
aangevraagd, en gekregen, voor een verbetering van de jeu
de boules-baan. De banden om het speelveld heen worden
weer wat verhoogd en in de baan komt nieuw grit.

• Drie keer per week kan er aan yoga worden gedaan. De kosten
hiervoor zijn ook € 12,- per maand.
• Darten kunt u op woensdag en donderdag, voor € 15,- per jaar.
• Tekenen en schilderen is er de hele week. De contributie
verschilt tussen gratis en € 12,- per maand.
• Klaverjassen is op de woensdag. Daarvoor betaalt u € 24,- per
seizoen. Bridgen is op woensdag en kost een euro meer per
seizoen. Kraken kunt u op verschillende momenten in de week
en dat is gratis.
• Wilt u lekker in beweging zijn? Dit kan op donderdagochtend
voor € 12,- per maand.
•C
 reatief bezig zijn op de maandagochtend is gratis.
•J
 eu de boules wordt gespeeld op dinsdag-, woensdag- en
donderdagmiddag voor € 12,- per jaar.
•A
 ls laatste wordt nog een digitale instuif aangeboden. Deze
in gratis, maar er wordt u wel gevraagd daarvoor eerst een
afspraak te maken.
Denkt u nu: nou, dat lijkt mij wel wat? Wilt u zich graag
aansluiten bij een van de clubjes? Neem dan contact op met
Tine Roet-Roozee via telefoonnummer 0299-430464 of e-mail
troozee@gmail.com.
l

Bouw parkeergarage
zichtbaar begonnen
Was er eerst nog niet veel
te zien van de bouw van
de parkeergarage onder
het stadhuis, zo anders
is dit nu. De vijver is
gedempt en heeft plaatsgemaakt voor een grote
zandvlakte, en vrachtwagens rijden af en aan. Tijd
om eens met de gemeente
in gesprek te gaan over de
planning van de bouw.

Bijdrage
Maar als we dan eindelijk weer naar het Prinses Marijke
mogen, vanaf 15 november, kunnen we gelukkig weer
gebruikmaken van de vele activiteiten die worden
aangeboden. Als u bij het gebouw langsgaat, dan betaalt u
€ 1,- contributie per keer. Daarvoor krijgt u twee kopjes koffie
of thee met een koekje. U dient deze bijdrage contant mee te
nemen en te betalen aan de gastvrouw.

Bij het verschijnen van
deze krant wordt hard
gewerkt aan het plaatsen
van de damwanden voor
de parkeergarage en
het aanbrengen van de
fundering.

Activiteiten

Vanaf week 44 wordt gestart met de aanleg van een
zogenoemde bouwkuip. Deze kuip bestaat uit stalen buizen
en balken die moet voorkomen dat, bij het ontgraven van het
terrein, de damwanden kunnen doorbuigen. Het uitgraven
van de bouwkuip wordt gedaan met graafmachines. Er zijn
ongeveer tweeduizend vrachtwagens nodig om al de grond
af te voeren. Waar nodig worden verkeersregelaars ingezet
om alles voor het overige verkeer veilig te laten verlopen. l

Wat is er zoal te doen? Iedere vrijdag kunt u scrabble of rummikub
spelen. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden. Door de hele
week heen is er op verschillende momenten de mogelijkheid tot
een potje biljarten. De kosten hiervoor wisselen (halfjaarlijks of
jaarlijks).
•O
 p maandag en woensdag is er volksdansen; dit kost
€ 12,- per maand.
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Ken uw wijk
Waar is dit?

De oplossing van de vorige
opgave luidt: de helm bij het
verzetsmonument aan de
Jaagweg.
We hebben zestien goede
inzendingen ontvangen en
vinden het ontzettend leuk
dat er zo veel reacties binnen
zijn gekomen! Na loting is
Richard Groothuizen 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 19 november 2021
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

Speelcontainer
voor jong en oud
op Koemarkt
Zou het niet leuk zijn als er meer
mogelijkheden zijn voor bewegen op
de Koemarkt? Met die gedachte liep
Isabel Schipper een tijdje rond. Na
contact met Rob Gigengack van de
gemeente en Aram Bakr van Spurd
kreeg het idee vorm. Op mooie dagen
staat voor de deur van Concordia nu een buitenspeelbak, een
speelcontainer voor jong en oud. Hierin zit allerlei spelmateriaal
dat mensen mogen lenen om te gebruiken op de Koemarkt.
Denk hierbij aan zachte ballen, ringwerpspullen, tennisrackets
en nog veel meer. Zo kan een bezoek aan het terras worden
gecombineerd met een actieve bezigheid. Ben je klaar met
bewegen of spelen, dan leg je de spullen weer terug in de bak.
Loop dus gerust, zoals gezegd op mooie, droge dagen, eens
langs om te kijken wat er allemaal in zit. Veel plezier!
l

PurmerEND of
the year festival
Nu er versoepelingen in de
coronamaatregelen zijn ingevoerd,
kunnen er weer evenementen worden
georganiseerd. P3, Theater de Verbeelding en theater de
Purmaryn hebben de handen ineen geslagen en organiseren
van 17 tot en met 19 december een evenement op de
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Koemarkt: het PurmerEND of the year festival.
Op vrijdag treden de 3Js op in de Middenbeemster, op zaterdag
is het podium op de Koemarkt voor Waylon en de zondag wordt
ingevuld door André Hazes. Naast deze grote namen maken
ook andere artiesten hun opwachting. Er komt een grote tent op
de Koemarkt te staan, die ruimte biedt aan 2200 bezoekers.

Kinderen
Voor de kinderen worden leuke voorstellingen georganiseerd
in de Markthal. Daarnaast is er op zondag een boeken-, vinylen vintage-markt.
Voor alle optredens is een toegangsticket nodig, dat te
verkrijgen is via de website van P3. Zoals de maatregelen
nu zijn, geldt een verplichting tot een toegangstest en/of
vaccinatiebewijs voor iedereen boven de dertien jaar.
l

Vleugelslagen
bij bewegende boomkronen
waar de westenwind stevig
doorheen trekt nadert het geluid
van klappende vleugels
honderden vleugelslagen
zingen hetzelfde lied
op weg naar warme oorden
soms zeilend op thermiek
langs golvende duinranden
over ruw ruisende zee
langs steile bergpieken
en ruige rotswanden
over woestijnen en
desolate ruïnes
vermoeid strijken ze
dan al gakkend neer
op hun overwinteringsplek
en herschikken hun vleugels
Gerda Hooijberg.
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