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WIJKKRANT
P U R M E R E N D - G O R S

 V o o r  e n  d o o r  b e w o n e r s 3
M E I  2 0 1 8
9 e  j a a r g a n g

Als je bewoners op een goede manier inspraak wilt 
geven bij plannen die je aan het ontwikkelen bent, 
moet je dat doen zoals de HOP-werkgroep dat heeft 
gedaan bij de plannen voor een Honden Ontmoetings 
Plaats (HOP), een plek waar honden vrij en veilig 
kunnen spelen op een omheinde plek, in onze wijk.

De werkgroep had alle 
bewoners uitgenodigd voor 
een bijeenkomst op 11 april 
in Buurtpunt de Gors om van 
gedachten te wisselen over de 
plek voor zo’n HOP en over het 
hondenbeleid in het algemeen.
Toen Birgitte Bosma van de 
werkgroep de bijeenkomst 
opende, waren er 66 bewoners 
(onder wie uiteraard de 

wijkkrantredactie) aanwezig, een verrassend groot aantal. 
Zij leidde de avond aan de hand van sheets in, waarna de 
aanwezigen de gelegenheid kregen op- en aanmerkingen 
te maken aan de hand van op tafels uitgespreide grote 
plattegronden van de wijk. Bij elke tafel kon men in gesprek gaan 
met een lid van de werkgroep en mondelinge en schriftelijke 
suggesties doen. Dit bleek een prima werkwijze, want iedereen 
die dat wilde kon zo zijn visie, ideeën en suggesties kwijt.

Uit de in de uitnodiging opgenomen informatie bleek onder 
meer dat het toegestaan is dat honden in bosjes en struiken 
hun behoefte doen. Dit bleek lang niet bij iedereen bekend te 
zijn. Er werden diverse vragen over gesteld en opmerkingen 

over gemaakt, die niet 
beantwoord hoefden te 
worden door de werkgroep, 
want die gaat daar niet 
over. Dat is bestaand 
beleid, opgesteld door de 
gemeente. Gelukkig was 
wijkmanager Rob Gigengack 
aanwezig om een en ander te 
verduidelijken. 

Het ging eigenlijk vooral 
over de plek waar de HOP 
zou moeten komen. Wat 
de werkgroep betreft is 
dat tussen de ringvaart 
en het fietspad tussen 
de Waterlandlaan en de 
Purmerweg, dus vanaf 
het centrum gezien achter 
het crematorium en de 
Stadsverwarming. Er 
kwamen natuurlijk suggesties voor andere plekken, maar de 
wijkmanager en de werkgroep konden over het algemeen goed 
duidelijk maken wat van die andere plekken de nadelen zijn. 
De werkgroep beloofde alle ideeën, bijvoorbeeld ook die over 
de inrichting en aankleding van de plek, mee te nemen.

Hulde voor de aanpak van de werkgroep. Ieder kon 
ongestoord zijn zegje doen, kritiek leveren waar men dat 
nodig vond of flink mopperen op de bazen/bazinnen die hun 
hond laten poepen op een daarvoor niet bestemde plaats 
(stoep, speelplaats, je kan het zo vies niet bedenken).  

We zijn benieuwd naar de plannen van de werkgroep na het 
uitwerken van al hetgeen op de 11e april naar voren is gebracht. 
Bekend is dat ook het speelveld in het Gorsebos in beeld is 
voor een HOP en dat de werkgroep ook op zoek is naar een 
geschikte locatie in de Gors-Noord. 
In de volgende wijkkrant kunnen we wellicht meer informatie 
geven.
   
U kunt de HOP-werkgroep ook op facebook vinden onder 
‘HOP De Gors’. En u kunt eventuele opmerkingen en 
suggesties blijven mailen naar: hopdegors@gmail.com.  l

Beste bewoners van de Gors
Op woensdagavond 6 juni organiseren wij in Buurtpunt 
de Gors op het Hoornblad 2-4 een bijeenkomst.

De bedoeling van de avond is te kijken wat wij als Hoornblad 
voor de buurt kunnen betekenen.
Aanmelden voor deze avond is niet nodig. We beginnen om 
19.00 uur maar u kunt komen hoe laat het u uitkomt. 

We kijken uit naar uw komst.
Team AC Hoornblad  l

HONDENPOEP

OPGERUIMD STAAT NETJES!

HOP-INSPRAAK DRUK BEZOCHT
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WIJKKERNGROEP NEEMT 
AFSCHEID
De wijkkerngroep de Gors heeft maandag 12 maart 
afscheid genomen van Hans Krieger als wijkwethouder 
en van Welmoed Vlaanderen. 

Hans Krieger heeft in de afgelopen tien jaar als wijkwethouder 
altijd een enorme betrokkenheid getoond, zowel in vergaderingen 
als bij projecten die de wijkkerngroep samen met de gemeente 
heeft gedaan. Een voorbeeld hiervan is het waterfietsproject.
We bedanken hem dan ook voor de geweldige samenwerking die 
we met hebben gehad. Aangezien Hans niet meer terug komt in 
de nieuwe raadsperiode wensen wij hem voor de toekomst het 
allerbeste.

Ook hebben we in deze bijeenkomst afscheid moeten nemen 
van ons dierbare wijkkerngroepslid Welmoed Vlaanderen. 
Ik heb als voorzitter van de wijkkerngroep Welmoed leren 
kennnen als iemand die heel direct is. Dat heb ik altijd enorm 
gewaardeerd omdat je dan precies weet waar je aan toe bent. 
Ook is Welmoed iemand van initiatieven en organiseren. Ze heeft 
bijvoorbeeld in 2016 de veiligheidsbeurs georganiseerd, evenals 
het koffie-uurtje in Buurthuis de Gors. Zeer recent nog – op 11 
april – heeft Welmoed met een aantal dames de HOP-inloopavond 

georganiseerd. Het was volle 
bak in het buurthuis en een 
zeer nuttige avond, zoals u 
elders in deze wijkkrant kunt 
lezen.

Welmoed, wij van de 
wijkkerngroep willen je 
bedanken voor je geweldige 
inzet. We hebben een goede 
en zinvolle periode met je 
mogen meemaken. Hartelijk 
dank hiervoor.

Hans Been,
voorzitter wijkkerngroep.  l

Wijknetwerkuurtje Gors
Het vierde wijknetwerkuurtje was weer heel 
informatief. Wie komen daar langs? Natuurlijk 
wijkbewoners (van wie er best meer mogen komen!).

Maar ook onze Initiatiefgroep Trefpunt Gors, Buurtzorg, 
Wonen Plus, Clup, Spurd, de wijkagente, Zorgcirkel, de 
gemeente en een artsenpraktijk zijn aanwezig. 
Een divers gezelschap dat praat over wat er in de Gors gaande 
is om hulp te kunnen bieden. Wijkbewoners en hulpverleners 
in de wijk kunnen niet buiten elkaar. De wijk is de vijver waar 
hulpverleners in vissen. Geen vijver, geen vis, geen hulp. 
Iedere derde donderdag van de maand bent u welkom in de
gemeenschappelijke ruimte van het Woonkollektief, 
Veenweidestraat 4-G. van 15.00 tot 16.00 uur.  l

Vrachtwagen vast

“Ik wil ook naar de Gors.” Was dit wat de 
vrachtwagenchauffeur dacht toen hij op De Noord in Ilpendam 
stond? En nam hij de kortste weg, dus langs de ringvaart 
in de richting van het Oudelandsdijkje? En zag hij in zijn 
enthousiasme niet dat de weg al na luttele meters alleen nog 
voor fietsers toegankelijk is?
Op zich niet zo erg ware het 
niet dat hij onder de weg 
van de Weidevenne naar de 
Purmer-Zuid door moest. En 
die was te laag. Of zijn wagen 
was te hoog, net van welke 
kant je het bekijkt. En die 
wagen kwam dus 'shocking 
klem' (zoals Tol Hansse lang 
geleden al zong) te zitten; zie 
rechtsonder op de foto.

Het is logisch dat je naar de 
Gors wilt, maar neem dan 
wel de goede weg!    l

NIEUW ASFALT OP 
OUDELANDSDIJKJE
Het Hoogheemraadschap Noord-Holland 
Noorderkwartier is druk bezig met het opknappen van 
fietspaden. 

Het Oudelandsdijkje is in april onder handen 
genomen. Sommige machines pasten maar net op de dijk. 
Eerst werd alle asfalt van het wegdek afgeschraapt en daarna 
werd er laagje voor laagje nieuw asfalt neergelegd.
Tijdens dit werk was het de 
bedoeling dat er geen verkeer 
over het dijkje zou gaan. Maar 
er wonen ook mensen op 
de dijk; er staan zes huizen. 
Daar is toch rekening mee 
gehouden. De auto's moesten 
even elders parkeren in plaats 
van op het eigen erf. De 
overige verkeersdeelnemers 
werden via borden omgeleid 
door de Gors.

De kleine kinderen uit de 
buurt vonden vooral de 
'walsauto' erg mooi.
Bij de busbrug van de 
Bovenlandsestraat was 
het een gaan en komen 
van vrachtauto's voor 
het afvoeren van de oude 
asfaltlaag en de aanvoer van 
de nieuwe wegbedekking.   l

Hans Krieger spreekt, Welmoed 

Vlaanderen en wijkmanager 

Rob Gigengack luisteren.
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DE BIEB OP DRIE

Hieronder volgt weer enige 
informatie over activiteiten van 
de bibliotheek, gevestigd aan de 
Waterlandlaan 40. Wie meer wil 
weten, verwijzen we naar die site: 
www.bibliotheekwaterland.nl.

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 20.00 uur.
Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.
Zondag gesloten.

Voorlezen
Iedere woensdagmiddag van 15.30 tot 16.00 uur.
Kinderen van drie tot zes jaar kunnen iedere 
woensdagmiddag aanschuiven bij het voorlezen.

TwaanLab inloopmiddag
Iedere woensdag, donderdag en vrijdag van 15.00 tot 17.30 uur.
Kosten: gratis.
Twaanlab is een plek waar kinderen en jongeren van acht 
tot achttien jaar kunnen leren programmeren, 3D-printen, 
striptekenen en nog veel meer. Het is een moderne 
werkplaats voor jonge makers en het Purmerendse onderwijs. 
Naast vaste cursussen als programmeren en vloggen 
biedt TwaanLab de mogelijkheid om op workshopdagen te 
experimenteren met wetenschap, robotica en 3D-printen.
Twaanlab is gevestigd op de eerste etage van de bibliotheek. 
Er zijn inloopdagen waarop de jonge makers aan het werk 
worden gezet. Er worden regelmatig cursussen en workshops 
gegeven waarvoor jongeren zich kunnen aanmelden. De host 
van TwaanLab is initiatiefnemer Toine Rohner.

Het NL plein
Beter leren lezen en schrijven? De Nederlandse taal 
beter leren spreken? Leren omgaan met computer/
tablet en internet? Of misschien taalvrijwilliger 

worden? Kom dan eens langs bij het NL plein van de 
bibliotheek.

NIEUW: de BiebApp
In de vestigingen van Bibliotheek Waterland kun je nu 
boeken, dvd’s, tijdschriften en films lenen zonder dat je lid 
hoeft te zijn. Met de BiebApp kun je met je smartphone lenen 
en betaal je per uitlening. Je betaalt alleen voor wat je leent, 
snel en simpel. De BiebApp is nu gratis te downloaden in de 
App Store en Google Play Store. De eerste twee uitleningen 
zijn gratis. Na registratie kun je direct boeken, dvd’s, 
tijdschriften en films lenen.
Hoe werkt het?
Download de BiebApp.
Maak een account aan.
Zoek de boeken, cd’s, tijdschriften of films die je wilt lenen en 

ga naar de selfservicebalie.
Druk op de knop ‘lenen’ en scan de barcode op je telefoon.
Scan vervolgens de materialen.
Betalen doe je achteraf via iDeal.
Toelichting
Een item kost € 2,- per uitlening.
De BiebApp is alleen te gebruiken in de vestigingen van 
Bibliotheek Waterland. 
Je mag de materialen vier weken lenen.  l

ARCHIEF OP DE RADIO
Waterlands Archief live op de radio

Op woensdag 13 juni, rond 11 uur, is het Waterlands 
Archief weer te horen op de radio, en wel op Radio 
(RTV) Purmerend.
Onderwerp van die korte uitzending is het openbaar 

vervoer tussen Purmerend en Amsterdam. En dat heeft alles 
te maken met de aanstaande opening van de Amsterdamse 
Noord-Zuidlijn, die de verbinding heel wat sneller legt dan de 
trekschuit en het trammetje van vroeger.
Opzet van de reeks zeer korte uitzendingen is dat 
medewerkers van het Waterlands Archief een item uit 
de archieven toelichten, dat ook iets met de plaatselijke 
actualiteit te maken heeft.
Stem af op het Waterlands Archief: 104.9FM.

Rondleiding
Het Waterlands Archief gunt belangstellenden graag een blik 
achter de schermen.
Op aanvraag geeft het rondleidingen aan groepen door het 
gebouw. Daarbij worden ook de depots, met hun schatten 
van eeuwen, bezocht. Normaal zijn die voor het publiek niet 
toegankelijk. 
Voor meer informatie:  educatie@waterlandsarchief.nl.  

Website
Er staat nog veel meer interessante informatie op de 
website van het Archief; te veel om hier op te noemen, maar 
eenvoudig te vinden.
Het Waterlands Archief is gevestigd aan de Wielingenstraat 
75. Toegang en raadplegen zijn gratis; u betaalt alleen als u 
iets wilt kopiëren.

Openingstijden
Dinsdag tot en met donderdag van 9.00 tot 17.00 uur. l

NIEUWE BANKJES
We hebben het al eerder 
aangekondigd, maar de 
nieuwe bankjes zijn er nu 
echt, zoals deze bij het 
Rietsingelpad, maar er zijn 
ook andere, bijvoorbeeld 
metalen blauwe. En zeg nu 
zelf: het is mooi geworden! l
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COLOFON
De wijkkrant wordt gemaakt door en voor bewoners.
Artikelen en foto’s mogen worden overgenomen met 
bronvermelding.

E-mail redactie: wijkkrantgors@gmail.com.
De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen in 
te korten of niet te plaatsen.
Redactie: Wanda Jacobs (foto’s), Bouwe Meijn en Welmoed 
Vlaanderen, met medewerking van Hans Been van de 
wijkkerngroep.

De volgende wijkkrant verschijnt op 12 juli.

Waar is dit?

KEN JE WIJK

Op de foto in onze 
vorige krant zag 
u de plek tussen 
Jaagweg en 
Speenkruid. Alleen 
Willy Degelink-
Blik, Pluimgras 45, 
stuurde de goede 
oplossing in. Zij 
ontvangt dus (en 
niet voor het eerst) 
de VVV-cadeaubon 
van vijftien euro. 
Gefeliciteerd!
Hier de nieuwe 
opdracht. Stuur 
uw oplossing binnen twee weken naar onze redactie:  
wijkkrantgors@gmail.com. Vergeet niet uw naam en adres te 
vermelden.  l

Activiteiten de Hoekstee
Beatrixplein 43.

 WOENSDAG
Koffieochtend
Iedere woensdagochtend van 
10.00 tot 11.30 uur.
Kosten: € 2,- voor niet-bewo-
ners per maand voor de zaal.

Creatieve instuif
Iedere woensdagochtend van 
11.00 tot 13.30 uur.
Kosten: € 0,50 per keer voor 
het materiaal en € 2,- per maand voor de zaal.
Opgave is niet nodig; u kunt altijd binnenlopen. In de zomer-
vakantie zijn we grotendeels gesloten; we starten weer op 
woensdag 5 september. Bel voor meer informatie met Ria:  
06 - 393 107 50.

 DONDERDAG
Klaverjassen
Iedere donderdag van 19.30 tot 23.30 uur.
Kosten: € 2,- contributie en € 2,- per maand voor de zaal.
Koffie/thee: € 0,50.
Nieuwe leden zijn van harte welkom. Kom eens kijken of dit 
iets voor u is!

Hoewel de Hoekstee geen buurtpunt meer is, kunnen niet-
bewoners en nieuwe clup(je)s nog steeds gebruik maken van 
de recreatieruimte, die ook te huur is voor activiteiten als 
vergaderingen en verjaardagen.
U kunt hiervoor contact opnemen met Rob Spaargaren, 
telefoon 0644716710.

Activiteiten Buurtpunt de Gors
Hoornblad 2-4

 WOENSDAG
Creatieve koffieochtend, gratis
Koffie drinken terwijl u ook 
lekker creatief bezig bent? Dit 
kan iedere woensdagochtend 
van 9.30 tot 11.30 uur. U 
neemt gewoon uw eigen 
werkje mee. 
Heeft u interesse en/of wilt u 
horen of het in de zomer ook 
doorgaat? Bel Suzanne:  
06 - 246 044 34.

 IEDERE DERDE DINSDAG VAN DE MAAND
Koken met Sjaak en Larry
Iedere derde dinsdag van de maand organiseren Sjaak en 
Larry, samen met andere buurtbewoners, een smakelijke 
kookworkshop in de Gors. Ook u bent van harte welkom voor 
het helpen bereiden van een driegangenmenu. 
De volgende datum is 19 juni; daarna is het zomervakantie. 
Kosten: € 6,-.
Tijdstip: van 17.00 tot 20.00 uur.
Informatie: Sjaak Sengers, korrie7@gmail.com.

Aanmelden: minstens twee dagen van tevoren op 
bovenstaand e-mailadres.
Maximaal tien deelnemers en vol is vol.

Heeft u zelf een idee voor een activiteit in buurtpunt de Gors 
en wilt u daarbij ondersteuning, neem dan contact op met 
Jozien Zandbelt van Clup Welzijn, e-mail: j.zandbelt@clup.nl. l

Waar haal ik de wijkkrant?
In de vorige wijkkranten lieten we u al weten dat 
het bezorgen van onze krant, en ook van andere 
wijkkranten, niet vlekkeloos verloopt.

We herhalen dus nog maar eens wat we al eerder hebben 
vermeld: als u geen wijkkrant hebt ontvangen, kunt u in 
de bibliotheek, het Waterland Ziekenhuis en de Plus in 
Winkelcentrum Zwanebloem een exemplaar ophalen.
In de bieb en het ziekenhuis liggen ook exemplaren van de 
andere wijkkranten. U kunt die dus allemaal lezen!  l


