
Pagina 1

WIJKKRANT
P U R M E R E N D - C E N T R U M

 V o o r  e n  d o o r  b e w o n e r s 4
J U N I  2 0 1 9
1 0 e  j a a r g a n g

Ontwikkeling stationsgebied  
in volle gang

Afgelopen mei heeft de 
gemeente bij de stations-
weg veel bomen gekapt 
als onderdeel van de 
ontwikkeling van het stati-
onsgebied. Onlangs heeft 
de gemeente aangegeven 
voor het gebied grote 

plannen te hebben. Op de plek waar de bomen ston-
den, zal parkeergelegenheid worden gerealiseerd.

Voor de rest van het gebied wil de gemeente een flink aantal 
woningen bouwen en de omgeving moderniseren. Zo is het plan 
om het treinstation te verplaatsen naar van de Rabobank en de 
verkeersader te verleggen. Met dit laatste, hoopt de gemeente het 
verkeer in de binnenstad fors terug te brengen. 
De plannen moeten nog door de raad worden goedgekeurd.  l

In de herhaling:  
redactieleden gezocht
Het is erg leuk om betrokken te zijn bij wat er allemaal in 
de wijk gebeurt en om daarover te schrijven. Dit kan door 
redactielid van de wijkkrant te worden. Helaas hebben we 
op eerdere oproepen nog geen reactie mogen ontvangen 
en zijn dus nog steeds op zoek naar versterking. 

De wijkkrant verschijnt zeven keer per jaar en de redactie beslist 
zelf over welke onderwerpen ze schrijft. Het maakt niet uit hoe 
oud of jong u bent, enthousiasme is het belangrijkste. Het redac-
tiewerk kost niet veel tijd, ongeveer een tot twee uur per week.  
Als u nog niet zeker weet of de wijkkrant iets voor u is, kunt u 
een editie meedraaien, zodat u kunt zien wat het redactiewerk in-
houdt. Een introductie of workshop behoort tot de mogelijkheden.
In onze huidige redactie hebben twee redactieleden jammer 
genoeg aangegeven te druk te zijn met andere bezigheden, 
waardoor actief meeschrijven aan de krant in het gedrang komt.
Daarom zijn we op zoek naar een nieuw redactielid- of leden 
natuurlijk. 

Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen? Stuur dan een 
e-mail naar centrumredactie@gmail.com.
We hopen spoedig kennis met u te kunnen maken.  l

Parkeerperikelen  
binnenstad nog niet voorbij
In de vorige editie van de wijkkrant schreven 
we over de plannen van de gemeente voor het 
parkeerprobleem in de binnenstad. We geven u hier 
graag een update over de stand van zaken, maar de 
perikelen zijn helaas nog niet opgelost.  

Helaas kregen we van twee bewoners van de Bernard 
Nieuwentijtstraat te horen dat er geen gesprek is geweest 
tussen de buurt en wethouder Evelyn Tijmstra. 
De buurtbewoners gaven aan dat ze twee brieven naar de 
gemeente hebben gestuurd over de parkeerplannen. 
Om aan de gemeente kenbaar te maken hoe weinig 
parkeerplekken er momenteel nog zijn, hebben de bewoners 
eigen onderzoek gedaan. Op verschillende dagen en tijden 
hebben ze geturfd hoeveel parkeerplekken er beschikbaar 
waren ten opzichte van het aantal woningen. Hieruit blijkt dat 
het parkeren nu al problematisch is voor ‘eigen bewoners’. 
De buurtbewoners hebben deze bevinden aangeboden aan 
de gemeente, waarop bij het schrijven van deze krant nog 
geen reactie is gekomen. 

Betaald
De bewoners hebben bij de gemeente aangegeven dat als er 
betaald parkeren wordt ingevoerd, dit hoogstens wenselijk is tot 
17.00 uur en niet tot de voorgestelde 21.00 uur.
Het belangrijkste voor iedereen in de buurt is dat onze wijk mooi, 
rustig en leefbaar blijft. Want waarom moeten buurtbewoners de 
dupe worden van de bouwplannen van de gemeente waarbij er te 
weinig parkeerplekken worden gerealiseerd?

Bij het samenstellen van deze wijkkrant was over de 
resultaten van de beslissing van de gemeenteraad nog niets 
bekend; wordt hoe dan ook vervolgd.  l
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Activiteiten in het Centrum

  Donderdag 27 tot en met zondag 30 juni  
Reuring

Donderdagavond  Het Reuring 
Festival opent dit jaar weer met een 
act in de binnenstad. Een parade 
met sirenes van Mécanique Vivante 
maakt dan de straten ‘onveilig’. De 
Franse groep trekt met muzikale 
installaties door de stad en 

eindigt op de Koemarkt. Daarnaast zijn er op de Koemarkt 
verschillende verrassingsoptredens. De openingsact is gratis 
toegankelijk en begint om 20.00 uur. 

Vrijdag, zaterdag en zondag  De Italiaanse Caterina 
Moroni richt zich vooral op kunst in publieke ruimtes en 
op ongewone locaties. Tijdens Reuring speelt Caterina de 
Nederlandse première van een bijzondere, respectvolle, 
ontroerende en intieme voorstelling op een begraafplaats. 
Het publiek krijgt een koptelefoon op en gaat op een fysieke 
en mentale zoektocht. De wandeling over de begraafplaats 
roept een aantal vragen op over hoe het idee van de dood 
onze reactie op het leven vormt en de basis voor ons gedrag. 
De kosten voor deze voorstelling zijn € 11,-. Kaarten zijn via 
de website van Reuring te koop, waar ook de informatie over 
de tijden te vinden is. De voorstelling is geschikt vanaf twaalf 
jaar en duurt veertig minuten. 

Zaterdag  De binnenstad staat zaterdag in het teken van 
internationaal straattheater. Het kan zijn dat je plotseling 
op straat midden in een theatervoorstelling staat, want 
de stad vult zich dan met professionele theatermakers, 
acrobaten en dansers uit alle windstreken. Daarnaast zijn er 
zaterdagmiddag verschillende optredens en voorstellingen 
in cafés op en rond de Koemarkt. Het straattheater is vrij 
toegankelijk en begint om 11.00 uur tot ongeveer 18.00. 

  Vrijdagavond 28 juni  Shopping night 
In de binnenstad is deze avond een bijzondere koopavond, 
namelijk Shopping Night. Het is een extra lange en gezellige 
koopavond waarbij de winkels uitpakken met speciale acties 
en activiteiten.
Shopping night is van 19.00 tot 23.00 uur. 

  Zondag 26 juli  Braderie Koemarkt 
Tijdens de koopzondag is er weer een grote braderie op de 
Koemarkt. De Koemarkt staat van 11.00 tot 17.00 uur weer 
vol met kramen met de leukste spullen. 

  Zaterdag 17 en zondag 18 augustus  Jeu de boules  
op de Koemarkt

De Purmerboules organiseren op de Koemarkt weer een 
groots jeu-de-boules-toernooi. 
Op zaterdag is het de beurt aan de professionals, maar 
zondag is het plein voor iedereen die een balletje wil 
laten rollen. Je kunt zelf je team samenstellen, maar ook 
individueel inschrijven; er worden dan teams gevormd. 

  Vrijdag 6 tot en met zondag 15 september 
Nazomerfeestweek

De Nazomerfeestweek wordt weer een week vol activiteiten 
en gezelligheid. De traditionele onderdelen zijn dan weer 
aanwezig. Te denken valt aan de Markstadrun, lappendag, 
kortebaandraverij en taptoe.  
Bij het schrijven van deze krant is het precieze programma 
voor de Nazomerfeestweek nog niet bekend.
Alle activiteiten zijn onder voorbehoud en kunnen dus nog 
wijzigen.  l

Waar haal ik de wijkkrant?
We krijgen de laatste tijd jammer genoeg nog steeds 
klachten over de bezorging van de wijkkrant. We zijn hier 
dan ook nog steeds in gesprek met verspreider Rodi. 

Mocht u geen wijkkrant hebben ontvangen, dan kunt in het 
gemeentehuis, de Strada in de binnenstad of de bibliotheek 
een exemplaar ophalen. De zuilen zouden vóór de eerste 
dinsdag na het verschijnen van de wijkkrant gevuld moeten 
zijn. Op deze plaatsen zijn ook exemplaren van de andere 
wijkkranten te vinden. U kunt die dus allemaal lezen!  l

Winkels gaan, winkels komen
De afgelopen maanden hebben in de stad diverse 
winkels de deuren gesloten of hun sluiting 
aangekondigd. Gelukkig voor de binnenstad zijn er 
echter ook nieuwe winkels geopend.

Zowel in het winkelcentrum als in de omliggende straten is 
het aanbod veranderd. Het is daarom zeker de moeite waard 
om door een rondje door de stad te maken en te ontdekken 
welke winkels hun (r)entree hebben gemaakt.  l

Betonnen bakken  
gevuld met groen
Geruime tijd stonden de 
betonnen bloembakken aan 
de Orchideeënstraat leeg. 
De gemeente heeft ze bij de 
herinrichting van de straat 
neergezet om het parkeren van 
auto’s op de stoep te voorkomen. 

Stichting Hertenkamp Bloemenbuurt heeft er in 
samenwerking met de gemeente voor gezorgd dat de bakken 
nu zijn gevuld met prachtige bloemen en planten. De straat 
staat er meteen een stuk fleuriger bij. De verzorging van de 
planten en bloemen heeft de Stichting op zich genomen, in 
samenwerking met de Prinsenstichting. Samen zorgen we 
er voor dat de planten en bloemen de nodige bewatering 
krijgen, zodat de buurt er hopelijk lang van kan genieten.  l
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Brandveiligheid: houd het veilig in en om huis

In de vorige wijkkrant, hebben we een artikel geplaatst 
over veiligheid in en om het huis. Als vervolg hierop 
brengen we nu een verhaal over brandveiligheid. 

Veel mensen weten niet hoe ze moeten handelen bij brand. 
Heeft u bijvoorbeeld enig idee hoe veel tijd u heeft om te 
vluchten bij brand? Het zal u misschien verbazen, maar u 
heeft slechts drie minuten! En dan? Blijf kalm. Waarschuw 
uw huisgenoten. Verlaat via de kortste weg de woning. Houd 
deuren en ramen gesloten en sluit deuren achter u. Blijf bij 
rookontwikkeling dicht bij de vloer. En uiteraard: bel 112.

Mocht om wat voor reden dan ook de weg naar buiten geen 
optie zijn, sluit u zich dan op in de slaapkamer en dicht kieren 
onder deuren zo veel mogelijk af. Zo houdt u de rook zeker 
vijftien minuten tegen. Aangezien de brandweer in principe 
binnen acht minuten ter plaatse is, is dit voldoende tijd om 
het er levend van af te brengen. Meld waar u zich bevindt in 
huis, zodat geen kostbare tijd verloren gaat aan zoeken.

Ook hier is de toegankelijkheid van het huis belangrijk. Tijd is 
van het grootste belang. Wees goed vindbaar. Onduidelijke of 
ontbrekende huisnummers zijn niet bevorderlijk. Elektrische 
rolluiken zijn bij brand een ramp. Door de brand is er geen 
elektriciteit, en krijg ze dan maar eens open. Zorg ook dat er 
geen obstakels in gangen en trappenhuizen staan. 

Cijfers 
Even wat cijfers: 52 procent van de branden ontstaan in de 
woonkamer, vijftien procent in de slaapkamer en de rest 
in de keuken. De topvijf van oorzaken bestaat uit koken, 
stoken (open haard/allesbrander) , elektrische apparaten, 
overbelaste elektra en roken. Brand eiste vorig jaar 42 doden, 
waarvan tweederde van de slachtoffers 61 jaar of ouder was. 
Vier op de tien slachtoffers worden overvallen in hun slaap. 
Nee, je wordt echt niet wakker van de rook of brandlucht! 
In de woonkamer veroorzaken vooral elektrische apparaten 
brand, niet in de laatste plaats door opladers voor telefoons 
en tablets. Een dringend advies: gebruik uitsluitend opladers 
en kabels die bij het merk van het apparaat horen. Goedkope 
spullen, hoe aantrekkelijk ook, veroorzaken vaker brand. Nog 
zo’n open deur: laad de apparaten niet op terwijl u slaapt of 
niet thuis bent. Neem de telefoon mee naar de slaapkamer. 
Wilt u niet gewekt worden door binnenkomende berichten? 
Het geluid van de telefoon kunt u uitzetten, maar u heeft hem 
wel bij de hand als het nodig is. 

Te veel op elkaar aangesloten en te zwaar belaste 
stekkerdozen kunnen brand veroorzaken. Vliegt de zekering 
er steeds uit? Dit is vervelend, maar probeer dit probleem 
niet met zogenaamde slimmigheden te omzeilen, want een 
stop vliegt er niet voor niets uit.

Zet apparaten uit en als u langer weg bent, haal de stekkers 
van apparatuur er uit. Open haarden en allesbranders kunnen 
schoorsteenbrand veroorzaken als de schoorsteen niet 
regelmatig wordt geveegd. 

Vergeten 
Mensen moeten tegenwoordig liefst zo lang mogelijk 
zelfstandig blijven wonen. Hierbij gaat helaas vaak het 
nodige mis. Er is geen toezicht meer zoals vroeger in 
bejaardenhuizen. Als nu het pannetje melk wordt vergeten, is 
er niemand die dit op tijd ziet. U bent nog helder van geest 
en kunt zich niet voorstellen dat het u kan overkomen? Er zijn 
allerlei situaties denkbaar waarbij u wordt gestoord tijdens 
het koken. U bent bijvoorbeeld afgeleid, waardoor u vergeet 
dat er nog dingen op het vuur staan. Dus zodra u wordt 
weggeroepen bij het fornuis: draai uit voorzorg alles eerst uit. 
Als uw kookplaat een timer heeft, schakel die dan in elk geval 
in, zodat na de ingestelde kooktijd de plaat vanzelf uit gaat. 
Een kookwekker zetten is ook een goede reminder dat er nog 
iets op het vuur staat. 

Zelf blussen? Alleen als de brand niet groter is dan een voetbal, 
anders maken dat je wegkomt en 112 bellen. 
Vlam in de pan? Deksel er op, kookplaat en wasemkap uit en 
112 bellen. Er kan namelijk gemakkelijk iets in de afzuigkap 
of de afvoer ervan blijven smeulen en alsnog een flinke brand 
veroorzaken. De brandweer heeft methodes om vast te stellen 
of alles echt weer veilig is. En ga nooit met die pan aan de loop. 
Als u struikelt, krijgt u wel 360 graden heet vet over u heen! 

Rookmelders 
Werkende, betrouwbare 
rookmelders in uw woning 
kunnen het leven van u en 
uw dierbaren redden. Volg 
de gebruiksaanwijzing goed 
op, want die geeft ook aan 
waar in huis u het best de 
rookmelder(s) kunt plaatsen. 
Zorg er voor een nieuwe 
batterij op voorraad te 
hebben. U zult het zien, net 
voordat u naar bed wilt, 
begint de rookmelder akelig 
hard te piepen. Om het kwartier; batterij op. Dan weet je 
niet hoe snel je hem moet weghalen. En voordat er dan een 
nieuwe batterij is gekocht en het ding weer op zijn plaats 
zit... Het is altijd te lang als je bedenkt dat er vorig jaar 272 
schadeclaims door brand zijn ingediend, van schroeiplekken 
tot vul maar in – per dag! 

Folder 
Deze en nog veel meer tips staan in de folder ‘Brandveilig 
wonen’ van de brandweer. Hierin staat een handige checklist, 
zodat u kunt nagaan hoe veilig uw huis is. Ook wordt kort en 
bondig uitgelegd wat u precies moet doen als het toch misgaat. 

Bangmakerij? Nee, zo is dit verhaal niet bedoeld. Het is 
meer een soort ‘wake up call’, want een gewaarschuwd 
mens telt voor twee. Weet wat je moet doen. Haal die folder 
bij brandweer of politie of bekijk hem online, en lees hem 
aandachtig. Neem uw maatregelen en blijf veilig!  l
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Ken uw wijk
De oplossing van de vorige
opgave luidt: gevelstenen 
aan de voormalige 
telefooncentrale aan de 
Esdoornstraat. We hebben 
zes goede inzendingen 
ontvangen. Na loting is 
Niek Dekker 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 23 
augustus 2019 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

Nieuwbouw Achterdijk 
(bijna) voltooid
Op de plaats waar vroeger restaurant Ferrid’s was gevestigd, 
aan de Achterdijk, is een prachtig nieuwbouw project 
verrezen dat goed past bij de stijl van de oude binnenstad. 
Het gebouw bestaat uit negen appartementen en wordt 
eerdaags opgeleverd. l

Kermis 
weer voorbij
Op vrijdag 10 mei begon 
de grote kermis weer in 
de binnenstad. Met veel 
attracties en kansspelen 
was er voor jong en oud 
weer genoeg spektakel en 
gezelligheid te beleven. 

Op de openingsdag was er weer de Fright Night. Verkleed 
als vampieren en andere monsters jaagden de figuranten het 
publiek de stuipen op het lijf. 
Een week na de openingsdag was er traditiegetrouw een 
prachtige vuurwerkshow die het laatste weekend van de 
kermis inluidde. 
Gelukkig zat het weer, in tegenstelling tot voorgaande jaren, 
bijzonder goed mee. Dit zorgde ervoor dat de kermis werd 
goed bezocht. 

Anders dan in voorgaande jaren is er dit jaar een kleinere 
najaarskermis, en wel van 16 tot en met 20 oktober op de 
Koemarkt.  l

Waar is dit?

Beweging

van langzame passen
naar een sneller tempo

ritmisch van links naar rechts
naar stilistisch strak

sierlijke buigingen
in vloeiende lijnen

het soepele lijf zet aan
tot elegant bewegen

ontvouw je armen
de handen open
wees ontvankelijk

dans je leven

Gerda Hooijberg

Prettige vakantie!

COLOFON
De wijkkrant wordt gemaakt door en voor bewoners.
Redactie: Nathalie Rijkenberg, Rob Bloemkolk  
en Stefan de Jong.
E-mail redactie: centrumredactie@gmail.com.
Eindredactie: Fred Berga, Journalistiek & Meer.
Artikelen en foto’s mogen worden overgenomen met
bronvermelding.
De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen in
te korten of niet te plaatsen.
Fotografie: Han Cozijn en redactie, tenzij anders vermeld.
Ontwerp: Baanstede Druk & Copy.
Opmaak: Gerjan Stolp.
Drukwerk: Business Post & Printing.
Bezorging: Rodi Media.

De volgende wijkkrant verschijnt rond 19 september 2019.
Kopij kan worden aangeleverd tot 23 augustus 2019. 
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