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P U R M E R E N D  P U R M E R - N O O R D

V o o r  e n  d o o r  b e w o n e r s 5
O K T O B E R  2 0 1 8
9 e  j a a r g a n g

Sandra, Randy, zwerffieboot, Vogelbos en Halmbos

Wat hebben 
bovenstaande 
mensen en 
dingen met 
elkaar te maken? 
Dat wilde de 
redactie zelf ook 
graag weten, 
en die vroeg 
Sandra Mulder 
om hierover te 
vertellen.

Toen ik bij Sandra voor de deur stond, kwam ze net 
aanlopen, met een emmer en een schepnet. “Ik heb net met 
een aantal mensen vanuit de zwerffieboot rommel uit de 
sloot gevist”, vertelt Sandra. “Dit doen we regelmatig”, zegt 
Randy den Boer, die zich bij ons voegt. De tweej proberen de 
leefsituatie in de Schoofstraat/Halmstraat te verbeteren door 
zwerfvuil te verzamelen en leuke activiteiten te organiseren.
“We zijn een soort buurtvereniging, maar dan zonder bestuur”, 
zegt Randy. “Voor elke activiteit vragen we een bijdrage aan de 
bewoners. Daarvoor gaan we langs de deuren.”

Bootje
Sandra: “In eerste instantie verzamelden we vuil in onze 
eigen buurt, maar dat hebben we uitgebreid tot de hele 
Purmer-Noord. Ook het Gildeplein nemen we mee, 
samen met de mensen van de Harkstraat, Spadestraat en 
Schoffelstraat. We kwamen op een bepaald moment tot de 
ontdekking dat we niet bij de rommel in het water konden 
komen. Een bootje zou daarvoor handig zijn. Dus hebben we 
op Marktplaats gekeken en zo is de boot er gekomen. Die 
wordt trouwens ook gebruikt om gewoon mee te varen.”

Randy gaat verder: “Bewoners van de Schoofstraat/
Halmstraat vonden dat het groen erg was gaan woekeren er 
erg onverzorgd uitzag. Ook werd er veel rommel gedumpt. 
Via Misja Horsthuis, de wijkmanager, werd de gemeente 
gevraagd de struiken weg te halen, en er werd een tekening 
ingeleverd met een plan. Er werden 2400 bloembollen 
geplant, wat lage bosschages aangelegd en er werd een 
paadje aangelegd met langs de kant boomstammetjes.”
Sandra voegt toe: “Het stukje kreeg de naam Vogelbos, 
en een stukje aan de overkant wordt Halmbos genoemd. 
Daar worden verhalen voorgelezen voor kinderen. Door 

dit alles kregen we de eerste 
prijs voor de mooiste straat in de 
Purmer-Noord. Hiervoor hebben 
we een pomp gekocht om het 
vogelbosje te bewateren en werden 
er bloembakken met hangplanten 
aan de lantarenpalen gehangen. Zo 
hebben we de hele buurt verfraaid.”

Wilt u meer informatie over deze 
activiteiten, dan kunt u zich aan -
melden via schooftuin@hotmail.com.

Succes lieve mensen! l

Voorbereiding vernieuwing 
flats in volle gang
Intermaris vernieuwt twaalf galerijflats in Wheermolen-
Oost. De eerste twee die worden aangepakt zijn de 
Rudolf Garrels (voorgenomen scenario: renovatie) en 
de Lage Gouwzee (voorgenomen scenario: sloop-
nieuwbouw). De voorbereidingen zijn in volle gang.

Intermaris werkt aan 
een renovatieplan voor 
de Rudolf Garrels-
flat. Hierin staat welke 
werkzaamheden 
worden uitgevoerd. Als 
het plan definitief is, 
gaan we op zoek naar 
een aannemer voor 
de uitvoering ervan. 
De aannemer met het 
beste aanbod krijgt 
uiteindelijk het werk. 
Dit hangt af van de 
prijs en kwaliteit die 
ze bieden, hun ervaring met het renoveren van galerijflats 
in bewoonde staat, en hoe ze willen communiceren met de 
bewoners. Bewoners hoeven tijdens de werkzaamheden 
niet te verhuizen. Het doel is de woningen weer eigentijds 
en vooral energiezuinig te maken. Het energielabel verbetert 
tot minimaal B of zelfs A. Naar verwachting starten de 
werkzaamheden in het najaar van 2019. 

Purmer-Noord

Purmer-Noord



Pagina 2

Wijkvisie
Voordat we starten met de sloop-nieuwbouwwerkzaamheden, 
onderzoeken we in overleg met de gemeente de kansen 
in de wijk. We willen daarom eerst weten: wat voor wijk 
is Wheermolen over vijftien tot twintig jaar? Hoe kunnen 
mensen hier prettig wonen? En wat betekent dit voor de 
inrichting van de openbare ruimte? De antwoorden hierop 
komen samen in een wijkvisie.

Woningtekort
Stedenbouwkundig bureau Urhahn begeleidt het maken van 
de wijkvisie. Urhahn is met zijn plan als winnaar gekozen uit 
drie bureaus. Het bureau onderzoekt de kansen om meer 
en verschillende type woningen terug te bouwen dan er 
stonden. Die extra woningen zijn vanwege het woningtekort 
hard nodig in Purmerend. De wijkvisie vormt later de basis 
voor het stedenbouwkundig plan van Wheermolen-Oost. 
Hierin staat hoeveel woningen er mogelijk komen en van welk 
type. Waar kan hoog- en waar laagbouw komen? Waar is 
er ruimte voor groen en speelplekken? En wat betekent dit 
alles voor de woonomgeving? Alle bewoners, organisaties 
en ondernemers in Wheermolen-Oost kunnen de wijkvisie en 
het stedenbouwkundig plan inzien, zodat ze er op kunnen 
reageren. l

Presentatie over 
Amsterdamse School
Op donderdag 4 oktober beginnen de Werkgroep 55-
Plus en Clup Welzijn het seizoen 2018-2019 met een 
presentatie over de Amsterdamse School: een kijkje 
achter de bakstenen façade.

Een wandeling door de 
stad brengt de prachtige 
Amsterdamse architectuur 
met invloeden uit de 
renaissance en art deco aan 
het licht. Het is echter de 
complexe bouwkunst van de 
Amsterdamse School die een 
werkelijk groot stempel heeft 
gedrukt op de stad. 
Ontdek deze architectuur 
door er op uit te gaan, met 
een gids of op eigen houtje. 
De presentatie is wederom in 
handen van Dick Weijers.

We heten u van harte welkom in de grote zaal Wijkplein 
Where in Triton. In de pauze kunt u genieten van een kopje 
koffie of thee. De aanvang is 14.00 uur, de zaal is open vanaf 
13.30 uur.

Op donderdag 15 november om 14.00 uur geeft de 
Werkgroep 55-plus met medewerking van onze wijkagent 
Bob van de Bergh en de brandweer, de heer van der Poel 
presentatie over Veiligheid in- en rondom het huis en flats. l

Appen met de gemeente
Wist u al dat u via whatsapp contact kunt opnemen 
met de gemeente? Als u vragen of opmerkingen heeft, 
zoals een melding over de leefomgeving of een vraag 
over een vergunning, dan kunt u via whatsapp een 
bericht sturen. De gemeente reageert van maandag 
tot en met donderdag tussen 9.00 en 17.00 uur en op 
vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur.

Om te appen met de gemeente voegt u het nummer 
06-22246060 toe als contact. Voor de duidelijkheid: het nummer
is alleen bedoeld voor whatsapp-berichten en niet om te bellen
of sms’en. Als u privacygevoelige informatie moet delen (bijvoor-
beeld uw burgerservicenummer), vraagt de gemeente u uw vraag
via e-mail of telefoon te stellen.

BuitenBeter-app
Er is nog een andere, gemakkelijke en snelle manier om de ge-
meente op de hoogte te stellen van problemen op straat, zoals 
een kapotte lantaarnpaal of gedumpt afval. 
Met de BuitenBeter-app kunt u deze melden. Nadat u de app heeft 
gedownload, kunt u direct een melding sturen naar de gemeente, 
inclusief een foto en de exacte locatie van het probleem. l

Gezocht: nieuwe redacteuren 
wijkkrant Purmer-Noord
Bent u actief in de wijk en het lijkt u leuk om uw 
ervaringen met medebewoners te delen? Wilt u op 
regelmatige basis een column schrijven? Of heeft u 
leuke, nieuwe ideeën als invulling voor de wijkkrant?

De wijkkrant is er voor en door bewoners. Daarom zijn we 
op zoek naar nieuwe redacteuren om ons huidige team te 
versterken. Hierbij staan we natuurlijk open voor nieuwe 
ideeën om de wijkkrant vorm te geven.

Lijkt het u leuk om een bijdrage te leveren aan de 
wijkkrant, meld u zich dan bij  de wijkkrantredactie en wij 
nemen contact met u op.U kunt contact met ons opnemen 
via e-mail: wijkkrantpurmernoord@gmail.com.                  l
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Halmstraat/Schoofstraat mooiste van Purmer-Noord

‘Denkend aan de Purmer-Noord, zie ik mooi 
onderhouden straten, rustieke bankjes, fraaie 
beplanting…’. De dichter Hendrik Marsman had 
ongetwijfeld een lyrische loftuiting op onze wijk 
kunnen maken. Maar wie op 30 juni aanwezig was 
bij de bekendmaking van de mooiste straat van de 
Purmer-Noord, zou vanzelf lyrisch zijn geworden over 
de inspanningen die de bewoners van de diverse 
straten zich hadden getroost.

In Buurtcentrum Gildeplein stroomden de vertegenwoordigers 
en bewoners van de genomineerde straten samen. De 
wijkkerngroep had, evenals de vorige jaren, de verkiezing van 
de mooiste straat uitgeschreven en op de laatste zaterdag 
van juni werd de uitslag bekendgemaakt. De genomineerde 
straten waren Arestraat, Halmstraat/Schoofstraat, Harkstraat 
en Rijtuigstraat.

Grondig
Nadat Hans Wessels als plaatsvervangend voorzitter van 
de wijkkerngroep de bijeenkomst had geopend, gaf hij het 
woord aan juryvoorzitter Kees Vermeer. Die vertelde dat 
hij blij was met het aantal aanmeldingen. Hij had er dit jaar 
voor gekozen om de straten extra goed te bekijken. Dat 
betekende dat hij een keer of vijf was langsgegaan, een 
praatje met bewoners was gaan maken, et cetera. Kortom, 
hij had een grondige analyse gemaakt. Het voert te ver om 
hier het complete juryrapport weer te geven, maar een korte 
samenvatting is geen probleem.

Arestraat: een nieuwe aanmelding. Mmooi op kleur, met 
leuke, geknutselde bankjes. Het is een schaduwrijke 
plek, dus die vraagt nogal wat creativiteit. Had wat 
opstartproblemen, maar kwam daarna goed van de grond.

Harkstraat: een vaste deelnemer. Ambitieus begonnen, maar 
de bewoners houden vol. Voortuintjes zijn flink verbeterd, 
mooi bankje met tegel.

Rijtuigstraat: ook een nieuwe aanmelding. Mooie 
bloembakken, boom geplant. Er staan sierheesters en er is 
zelfs iets eetbaars te vinden.

Halmstraat/Schoofstraat: eigenlijk twee aanmeldingen, 
maar door de ligging en samenwerking toch maar als één 
beschouwd. Oude beplanting is weggehaald en nieuwe 
begroeiing geplant. Het groen langs het water heeft een 
nieuwe functie gekregen, meer natuurgericht. Verder zijn er 
‘hanging baskets’t te vinden.

Omdat Kees het een moeilijke keuze vond, heeft hij ook 
Misja, de wijkmanager, gevraagd om te kijken. Beiden 
kwamen uiteindelijk tot dezelfde keuze. 
De aanmoedigingsprijs ging naar de Arestraat, de derde prijs 
naar de Harkstraat, de tweede naar de Rijtuigstraat en de 
winnaar werd de combinatie Halmstraat/Schoofstraat.

Samenwerken
De prijzen werden uitgereikt door Mario Hegger, de 
wethouder die de Purmer-Noord in zijn portefeuille heeft. Hij 
was verheugd te kunnen meedelen dat de werkwijze van de 
afgelopen jaren in de gemeente kan worden voortgezet. Dit 
betekent veel samenwerken tussen burgers en de diverse 
instanties. En, dat burgerinitiatieven, zoals het verfraaien 
van de eigen straat, worden beloond. Voor de deelnemers 
aan de verkiezing van de mooiste straat heeft hij nog een 
boodschap. “Of je nu wint of niet, in elk geval gefeliciteerd. 
Jullie hebben iets in de wijk voor elkaar gekregen wat eerst 
niet mogelijk was”.

Daarna werden de prijzen uitgedeeld. Onder het genot van 
een kop koffie en een gebakje babbelden de deelnemers nog 
even verder en werden er waarschijnlijk plannen gesmeed om 
volgend jaar nog weer wat beter voor de dag te komen. 
Het is de echt moeite waard om eens een ritje of wandeltocht 
te maken langs de prijswinnaars. Veel plezier!  l
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Puzzel 5 - 2018

Puzzel van de maand

U T S 
D S E 

M D 
T B M S D 

N M E B 
D S U E A 

U M 
E T D 

T S A 

Lekker 
VOLKSDANSEN 
in Purmerend 

De Folkloredansgroep Purmerend nodigt je uit om mee 
te komen doen. 

Helaas zijn de gratis proeflessen van september  al voorbij, 
maar er zijn vier dansgroepen, waarin je kunt ontdekken in 
welke groep je het beste past. De dansen zijn uit alle culturen, 
meestal uit Europa.

Folkloredansgroep Purmerend is een vrolijke en gezellige 
club. Onze lessen zijn op:
•  Woensdagavond van 19.30 tot 21.30 uur,

met geleidelijk oplopend niveau.
•  Vrijdagmiddag van 13.20 tot 14.50

en van 15.00 tot 16.30 uur, inclusief een korte pauze.

Op vrijdagmiddag bestaat ook de mogelijkheid om voor het 
begin van de eerste les gratis deel te nemen aan een korte 
instructie, waarin de basispassen worden uitgelegd. 
Hiervoor is het echter wenselijk eerst even contact op te nemen 
met Ingrid Banen. Alle lessen zijn in Triton 73, wijkplein Where.

Bellangstelling?
Meld je dan aan bij Ingrid Banen, telefoon 0299439558, of 
Henriëtte van den  Beld, telefoon 0299-683572, of stuur een 
e-mail naar: Folkloredans@hotmail.com.  l

De winnaar van de vorige puzzel is Gees Berkhof; 
gefeliciteerd! Dit keer hebben we een letter-sudoku voor 
u. Deze is niet al te moeilijk, denken we. De letters van
het woord ‘badmutsen’ moeten worden verdeeld over de
verschillende blokken van negen vakjes. Stuur uw antwoord
vóór 11 oktober 2018 naar wijkkrantpurmernoord@gmail.com
of deponeer de oplossing in de postbus bij het Buurtcentrum
Gildeplein, Overlanderstraat 650. Veel succes!   l

COLOFON
Redactie: Ria de Vries, Lenie Wessels, Patrick Nuyens 
en Kristel Groot.
Redactionele ondersteuning: Fred Berga.
E-mail: wijkkrantpurmernoord@gmail.com.
Uit deze krant mogen geen artikelen en/of foto’s worden
overgenomen zonder toestemming van de redactie.
Bezorgklachten: wijkkrantpurmernoord@gmail.com.
Ontwerp en opmaak: Gerjan Stolp, Werkom, Business Post en
Printing.

CONTACTINFORMATIE
Voorzitter wijkkerngroep: Ed Vredeling, telefoon 06 105 808 23.
E-mail wijkkerngroep: kerngroeppurmernoord@hotmail.nl.
Website: www.kerngroeppurmernoord.nl.
Wijkwethouder: Mario Hegger, telefoon 0299 452 452.
Wijkmanager: Misja Horsthuis, telefoon 0299 452 452.
Wijkadviseur Clup Welzijn: Mehmet Uygun, telefoon 06 150 006
23, e-mail m.uygun@clup.nl.
Sociaal Wijkteam: telefoon 0299 452 385, e-mail
wijkpuntpurmer@gmail.com.

De oplossing van de puzzel kunt u inleveren bij Buurtcentrum 
Gildeplein aan de Overlanderstraat 650, in de postbus van de 
wijkkrant. U kunt deze ook mailen naar wijkkrantpurmernoord@
gmail.com. De winnaar ontvangt persoonlijk bericht.

De sluitingsdatum voor het aanleveren van kopij voor de 
volgende wijkkrant is 10 oktober.
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