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WIJKKRANT
P U R M E R E N D - W H E E R M O L E N

 V o o r  e n  d o o r  b e w o n e r s

Budgetaanvragen voor onze wijk zijn nog altijd mogelijk via: 
www.purmerend.nl/product/wijkbudget-bijdrage-aanvragen

Voor actueel nieuws: www.wheermolenpurmerend.nl
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M E I  2 0 1 8
9 e  j a a r g a n g

Woensdag 1 mei bereikte 
ons het trieste bericht dat 
onze steunpilaar Simon 
Slagt de avond daarvoor 
was overleden. Een paar 
maanden geleden vertelde 
hij ons al dat hij ernstig ziek 
was en er geen hoop meer 
was op herstel. Simon 
kwakkelde al veel langer 
met zijn gezondheid, 
maar was daar altijd zeer 
positief over.

Tot ongeveer twee weken 
geleden, hij toch moest 
worden opgenomen, omdat 

de gevreesde ziekte hem dreigde te vellen. Het einde kwam 
echter veel sneller dan verwacht.

Simon was een stimulator voor de Werkgroep 55-
plus, redactiemedewerker bij de wijkkrant en onze 
websitevertegenwoordiger voor de Wheermolen. Daarnaast 
onderhield hij als voorzitter van de werkgroep veel 
sociale contacten met onder meer Clup Welzijn en andere 
maatschappelijke organisaties, buurtverenigingen en de 
Stadspartij.

Voorstellen
Tijdens de vergaderingen stelde hij, eerst op de dinsdag- 
en later de donderdagmiddagen, onder andere lezingen of 
presentaties voor en luisterde naar de groep, die ook met 

diverse voorstellen 
voor deze dagen 
kwamen. Hij noteerde 
alles en ging dan aan 
de slag: kijken of de 
genoemde personen 
met tijd en datum 
akkoord konden gaan. 
Zo deed hij alles net 
zo lang, totdat hij de 

STEUNPILAAR SIMON SLAGT OVERLEDEN

werkgroep een e-mail kon sturen: het is akkoord en geregeld. 
Ook organiseerde hij de twee wekelijkse, donderdagse 
fietsdagen en de maandelijkse zondagwandelingen. Sport 
had hij ook in zijn agenda staan. ‘s Zondags, als Purmersteijn 
thuis speelde, was hij een trouwe supporter. Zelf tenniste 
hij en op maandagmiddag speelde hij Jeu de Boules eerst 
bij ‘t Noot en na verplaatsing bij de Anne Frankflat. Simon 
stemde daar zijn agenda op af.

We zullen Simon missen en nog vaak aan hem terugdenken. 
We wensen Carla en de andere familieleden heel veel sterkte 
met het verlies.

Werkgroep 55-plus,
Wijkkerngroep.  l
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FRAAIE BUSREIS  
BERNARD ZWEERSFLAT

Op 21 april organiseerde 
de Bernard Zweersflat 
weer zijn jaarlijkse 
bustocht met hun 
vertrouwde chauffeur 
Adrie.

 
Deze keer ging de tocht, met 
tussenstops in Leerbroek en 
Kinderdijk, naar Rotterdam, 
waar in de haven met 
rondvaartmaatschappij 
Spido een rondvaart werd 
gemaakt. De deelnemers 
hadden veel plezier en 
opgetogen kwamen ze weer 
terug in Purmerend, waar de 
bus netjes bij de flat werd 
geparkeerd. l

Instuif tafeltennisvereniging 
’t Nootwheer

Op woensdagmiddag kan jong en oud onder deskundige 
begeleiding van 14.00 uur tot 16.00 uur lekker relaxed 
tafeltennissen tijdens de instuif in ‘t Nootwheer. Tafels staan 
dan opgesteld, batjes zijn aanwezig en de regels van deze 
sport worden uitgebreid uitgelegd. Even een rustpauze 
inlassen is geen probleem, want de kantine is bemand. De 
hoofdzaak is echter ontspannen bewegen, dus als u interesse 
heeft, bent u van harte welkom.

Deze middagen zijn een uitvloeisel van de Purvak van 
oktober 2017, toen Bettine Vriesekoop met onze wethouder 
Roald Helm een balletje sloeg. U bent dan ook van harte 
welkom bij de Sweelinckstraat 4.  l

Aandacht voor leefbaarheid in 
Wheermolen-Oost

Intermaris vernieuwt 872 woningen in twaalf galerijflats 
in de Wheermolen-Oost. De corporatie wil de bijna 
vijftig jaar oude flats weer eigentijds, energiezuinig en 
betaalbaar maken, door renovatie of sloop gevolgd 
door nieuwbouw. Belangrijk aandachtspunt bij de 
vernieuwing is het verbeteren van de leefbaarheid.

Op dit moment werken 
Intermaris en de gemeente 
samen aan een wijkvisie voor 
de Wheermolen-Oost. De 
visie beschrijft hoe de wijk 
er uit moet komen te zien, 
en wat er moet gebeuren om 
dit te bereiken. Deze visie is 
rond de zomer gereed. Dan 
volgt ook een presentatie 
voor de wijkbewoners. Na 
de zomer start het werk 
aan de stedenbouwkundige 
visie. Deze beschrijft de 
gewenste inrichting van de 
Wheermolen-Oost, zoals verschillende types woningen, het 
groen, de wegen, de parkeerplaatsen, et cetera. Uiteindelijk 
doel is een Wheermolen-Oost waar bewoners veilig en 
plezierig kunnen wonen, werken en spelen.

Sociaal Plan
Intermaris voert met de bewonerscommissie van de Rudolf 
Garrelsstraat ende Lage Gouwzee overleg over het Sociaal 
Plan. Deze flats zijn in 2019 en 2020 als eerste aan de beurt 
voor renovatie en sloop. Hiervoor worden afspraken gemaakt 
over aanpak, vergoedingen en vervangende woonruimte.

LeefbaarheidWaar het gaat om leefbaarheid zet Intermaris 
zich in voor flats die schoon, intact en veilig zijn. Daarom 
krijgt leefbaarheidsmedewerker Bart Ruwers van Intermaris 
extra uren voor zijn werk in de Wheermolen-Oost. Hij is het 
eerste aanspreekpunt voor bewoners over leefbaarheid, 
regelt het herstel van schade en vernielingen in de flat 
en spreekt bewoners aan bij overlast .Echter, alles valt of 
staat met het gedrag van bewoners zelf, zoals het opruimen 
van eigen spullen en afval, en rekening houden met elkaar.

Problemen
Zijn er leefbaarheidsproblemen in de wijk of op straat? 
Dan kunnen mensen terecht bij de gemeente, de politie of 
het sociaal wijkteam. Zelf in actie komen als bewoner kan 
natuurlijk ook, bijvoorbeeld door je aan te sluiten bij een van 
de bestaande initiatieven. Op www.clup.nl staat een overzicht 
van wat er al gebeurt en bij wie je je kunt aanmelden. Er 
gebeurt namelijk al veel in de wijk.

Kijk voor meer informatie over de vernieuwing op intermaris.
nl/wheermolenoost en facebook.com/wheermolenoost.  l
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GEMEENTE ALERT OP 
DRUGSGEBRUIK JONGEREN

De gemeente heeft aan alle onderwijsscholen in 
Purmerend een brief gestuurd, omdat ze zich zorgen 
maakt over het toegenomen drugsgebruik onder 
de jeugd. Ze heeft het initiatief genomen om met 
verschillende partijen om de tafel te gaan om te kijken 
hoe ze dit probleem het best kunnen aanpakken.

De besturen van alle scholen zijn bij deze gesprekken 
betrokken. De gemeente heeft geconstateerd dat alle partijen 
moeten samenwerken om zo effectief mogelijk te kunnen zijn. 
Zo heeft ze er voor gezorgd dat in het gezondheidsbeleid 
is opgenomen dat er meer aandacht wordt besteed aan het 
informeren van jeugd en ouders over de gevolgen van drugs- 
en overmatig alcoholgebruik.

Daarbij komen politie en handhaving ook extra in actie. Zij 
surveilleren op vooraf goed geplande momenten rond scholen 
om dealers en gebruikers aan te houden. Gelukkig gaat het bij 
de meeste kinderen hartstikke goed, dit mogen we niet vergeten, 
maar de kinderen die wel de fout ingaan, wil de gemeente graag 
zo snel mogelijk weer op het juiste pad krijgen.  l

Ogen en Oren viert lustrum  
in stadhuis

Op woensdag 18 april hebben de vrijwilligers van 
Ogen en Oren hun vijfjarig bestaan in Purmerend 
gevierd, en wel in het stadhuis. Sinds 2013 zetten 
zij zich in om de eigen buurt schoon en veilig te 
houden. Ze lopen door de wijk en letten op zaken die 
misschien niet pluis zijn, maar ook op openstaande 
ramen of sleutels die in deuren zijn blijven zitten. 
Tijdens hun wandelingen staan ze geregeld in contact 
met medewerkers van politie en gemeente.

Ogen en Oren is begonnen met dertien enthousiaste 
Purmerenders en is in vijf jaar tijd uitgegroeid tot bijna 
tweehonderd vrijwilligers. Een enorme prestatie, vindt ook 
burgemeester Don Bijl, die bij het jubileum een toespraak 
heeft gehouden: “Dit initiatief ontstond in een tijd dat er veel 
inbraken waren in de Purmer-Noord. Aanvankelijk dachten veel 
mensen dat het een soort burgerwacht zou worden, die het 
recht in eigen hand zou nemen. De afgelopen jaren hebben 
laten zien dat die angst ongegrond was. Juist door samen 
te werken met de instanties laat Ogen en Oren zien hoe je je 
effectief kunt inzetten voor de veiligheid in je eigen buurt.”

Jubileumboekje
De afgelopen weken werkten diverse vrijwilligers aan een 
jubileumboekje met foto’s en verhalen uit alle wijken. Coen 
Lageveen, een van de coördinatoren van Ogen en Oren, 
overhandigde woensdagavond het eerste exemplaar aan 
de burgemeester. Tijdens de receptie werd een groepsfoto 
gemaakt van de aanwezige vrijwilligers. Na afloop ontvingen 
ze het boekje en de foto, als extra bedankje voor hun 
vrijwillige inzet.  l

Nieuwe ontwikkelingen 
erfrecht gepresenteerd

De Werkgroep 55-plus en Clup Welzijn 
organiseerden op donderdag 12 
april een presentatie over de nieuwe 
ontwikkelingen voor 2018 over erfrecht- 
en schenkbelasting. Notaris mevrouw 
Cabenda besprak met behulp van 
powerpoint de ontwikkelingen die ons in 
de toekomst kunnen overkomen, zeker als 
dit niet al voor die tijd goed is geregeld.

Ondanks het feit dat Simon Slagt had gevraagd pas na de 
presentatie en niet voor de pauze vragen te stellen, was 
Cabenda zo sportief om na een of twee onderwerpen toch te 
vragen of er nog onduidelijkheden waren, waarop ze meteen 
antwoorden gaf.
Na de pauze volgde een kleine inleiding over het besprokene 
en konden de vragen worden afgevuurd. Op nagenoeg al 
deze vragen werd prima geantwoord, en als dat niet het geval 
was, verwees ze naar de formulieren die ze had meegebracht, 
waarop de diverse punten nog eens werden vermeld.

Onder luid applaus overhandigde Simon een prachtige 
bos bloemen, met dank aan notaris Cabenda, voor haar 
enthousiaste en duidelijke voorlichting.Helaas was ons toen, 
de Werkgroep 55-plus, niet bekend dat dit Simons laatste 
overhandiging en dankwoord zouden zijn.  l
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Voorstel herziening 
hondenbeleid Wheermolen

Bijna een jaar geleden is de HOP-commissie 
Wheermolen opgericht door negen wijkbewoners, 
zowel hondenbezitters als niet-hondenbezitters. 
De commissie is ontstaan door aanhoudende 
klachten van hondenpoepoverlast in de Wheermolen, 
het verdwijnen van losloop- en uitlaatgebieden 
door verdichting van woningbouw in de wijk en 
onduidelijkheid omtrent het huidige hondenbeleid. Hier 
lichten we ons herzieningsvoorstel toe.

HOP staat voor Honden Ontmoetings Plek. Dit is een omheind 
gebied, waar honden veilig en vrij met elkaar kunnen spelen.
Het doel van de commissie is het neerzetten van een duidelijk 
hondenbeleid en de realisatie van een of meerdere HOP’s in 
de Wheermolen. Vanwege de hondenpoepoverlast willen we 
graag een volledige opruimplicht instellen. Hiervoor hebben we 
in ons voorstel aan de gemeente om extra hondenpoepbakken 
verzocht. Op die manier creëren we een prettige leefomgeving 
voor zowel honden en hondenbezitters als niet-hondenbezitters.

Overleggen
Om dit te doel te bereiken 
hebben we het huidige 
hondenbeleid goed onder 
de loep genomen. We 
hebben veel overleggen 
gehad, waarbij onder 
andere de ambtenaar van 
de gemeente belast met het 
hondenbeleid aanwezig was. 
Dit heeft geleid tot herziening 

van de wijkplattegrond en de voorlichtingsfolders van de 
gemeente.Ook zijn er twee wijkbijeenkomsten geweest, 
waarbij bewoners waardevolle inzichten en adviezen 
naar voren hebben gebracht. Vrijwel al deze adviezen zijn 
meegenomen in het uiteindelijke voorstel aan de gemeente. 
Het is op donderdag 8 februari aan wethouder Mario Hegger 
overhandigd.

Enquête
Aansluitend zet de gemeente een enquête uit in de 
Wheermolen. Afhankelijk van de reacties vanuit deze enquête 
zal blijken of de gemeente meegaat met ons voorstel.
Mocht u geïnteresseerd zijn in de werkzaamheden van 
de HOP-commissie Wheermolen, dan kunt u contact met 
ons opnemen via facebook, HOP Wheermolen, of via het 
e-mailadres hopwheermolen@gmail.com. We zijn namelijk op 
zoek naar enthousiaste Purmerenders die ons willen helpen 
met inrichting en onderhoud van de HOP’s.  l

HONDENPOEP

OPGERUIMD STAAT NETJES!

Scholenvolleybal in de Karekiet
Op vrijdag 30 maart was er 
weer het volleybaltoernooi 
voor middelbare scholen in 
de Karekiet.

 
Dit jaar deden er vier scholen 
mee: Jan van Egmond, Da 
Vinci, Clusius en Gaudi. 
Ondanks dat het licht uitviel 
door een miscommunicatie, 
kon toch op tijd worden 
gestart met de wedstrijden. Hoewel er even toch angst was, dat 
het een donker toernooi zou worden.

Het was een gezellige drukte in de Karekiet en er werd heel 
leuk volleybal gespeeld, hoewel het niveauverschil soms 
wel erg groot was. Een wedstrijd eindigde zelfs in 28-1 (toch 
knap, dat ene puntje).

Docententeams
Na deze categorieën begon de categorie MIX 5/6+docenten-
teams. Hier werd zeer goed volleybal gespeeld, met zelfs 
driemeteraanvallen en sprongservices door sommigen. Het 
docententeam van Gaudi speelde heel knap volleybal, maar 
wist uiteindelijk net niet de winnaarspoule te halen.
Uiteindelijk ging het in die winnaars tussen de teams JEL 
MIX 5/6, Da Vinci docenten-2 en JEL docenten. JEL had 
een zeer sterk team en was de gedoodverfde winnaar, maar 
helaas kwam er blessureleed, waardoor het team gehavend 
verder moest. De uiteindelijke eindstrijd ging dan ook tussen 
Da Vinci docenten-2 en JEL MIX 5/6. De winnaars van deze 
categorie zijn geworden JEL MIX 5/6.; gefeliciteerd!

Wisselbeker
Met een eerste, een tweede en twee derde plekken is uiteindelijk 
het Jan van Egmondcollege de overall-winnaar geworden 
van het toernooi. Zij namen de wisselbeker weer mee naar 
hun school, en dit al voor de tiende keer. Alle deelnemers en 
vrijwilligers: heel erg bedankt en hopelijk tot volgend jaar.  l


