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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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Wijkkrant terug van vakantie
De wijkkerngroep en de redactie van de wijkkrant zijn 
terug van vakantie. We zijn er even tussenuit geweest 
en gaan er weer voor zorgen dat er in september en 
hopelijk ook later opnieuw een wijkkrant in uw bus valt.

We kunnen het niet genoeg herhalen, maar jammer genoeg is 
op onze oproepen in de vorige wijkkranten en de recentste, 
waarin we opnieuw om wijkkranthelpers vroegen, geen 
reactie binnengekomen. 

Toch is hulp dringend gewenst bij de redactie, want we willen 
u adequaat op de hoogte blijven houden van nieuws uit en 
voor de wijk, zeker gezien alle veranderingen die in onze wijk 
plaatsvinden. Kortom, meldt u zich alsnog aan en help mee, 
of stuur het door u geschreven artikel gewoon in.Ook voor 
de website zoeken we nog steeds een medewerker, die deze 
adequaat wil bijhouden, vooral omdat de wijkkrant eens in de 
acht weken verschijnt en je via de website sneller berichten 
kunt delen.
 
Voor meer informatie, e-mail: henkdekruijf@telfort.nl.  

Doe gewoon, 
houd de buurt schoon
De gemeentelijke plantsoenendienst doet z’n uiterste 
best om het openbare groen in goede staat te houden. 
In veel gevallen lukt dat, voor zover de begroting  
dat toestaat. 

Het is dan ook opvallend dat het er in gebieden waar 
weinig fietsers of kinderen langskomen, beter en verzorgder 
uitziet dan elders. Iedereen , jong en oud,  moet zich echter 
realiseren dat de struiken en bosjes geen afvalplek zijn waar 
je lege blikjes of andere troep zomaar kunt neergooien. 
Kortom, neem het mee naar huis en gooi het gewoon in de 
vuilnisbak of in de bakken die de gemeente op sommige 
plekken heeft neergezet.

Gelukkig zie ik ook diverse bewoners met een vuilniszak 
en grijper rondlopen om de door onverlaten neergegooide 
rotzooi op te ruimen en zelf in hun vuilnisbakken deponeren.
Laten we met ons allen zorgen voor een schonere wijk door 
geen blikjes of andere rommel lukraak neer te gooien.  

In het spoor van Rembrandt
Op donderdagmiddag 
10 oktober start de 
Werkgroep 55-Plus weer 
het nieuwe seizoen met 
een presentatie door Jan 
Broekhuizen. Mede door 
het uitroepen van het jaar 
van Rembrandt over zijn 
leven gaat het deze keer 
om deze wereldberoemde 
Hollandse meester.

We treffen de jonge 
Rembrandt in zijn 
geboorteplaats Leiden. 
En we maken kennis met 
Rembrandts ouders, met 
enkele jeugdvrienden, en we 
zien hem definitief naar Amsterdam vertrekken. Daar maakt 
hij kennis met Saskia van Uylenburg, de liefde van zijn leven. 
We ontmoeten bewonderaars, opdrachtgevers, beschermers 
en leerlingen. Vanzelfsprekend komen de nodige kunstwerken 
van de grote meester aan de orde. Er worden relaties gelegd 
tussen zijn familie en bekenden, zijn omgeving, gebeurtenissen 
die hem beroerden en zijn werk, soms voor de hand liggend, 
soms verrassend.De aanvang is om 14.00 uur. U bent vanaf 
13.30 uur van harte welkom in Triton, grote zaal. 

Tijdens de pauze kunt u genieten van een kopje koffie of thee.  

Het bruggetje van Six. 
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Inbraakpreventie blijft nodig

Net als in de vorige wijk-
krant maken we u attent 
op insluipers tijdens uw 
vakantie. ‘Waarom?’, 
kunt u denken. Nu, vooral 
omdat in de maanden 
september en oktober veel 
ouderen alsnog met va-
kantie gaan om de drukke 
perioden juli/augustus 
daarmee te omzeilen.

Een inbraak heeft flinke impact op een slachtoffer. Inbrekers 
willen vaak snel hun slag slaan: geef ze hiervoor dus niet de 
gelegenheid. Met een aantal - vaak simpele - maatregelen maakt 
u uw woning al snel een stuk minder aantrekkelijk voor een dief.

Tips om inbrekers buiten de deur te houden  als u op 
vakantie gaat of weg bent.
 •  Laat niet zien dat u weg bent. Plak geen briefjes op de 

deur en laat geen touwtjes uit de brievenbus hangen.
 •  Sluit geen overgordijnen en haal geen planten voor de 

ramen weg.
 •  Gebruik op sociale media (zoals twitter, facebook, et cetera.) 

niet uw volledige naam, maar bijvoorbeeld een afkorting. 
Controleer uw profielen en bekijk op zoekmachines welke 
persoonlijke informatie, zoals naam, adres en telefoonnum-
mer van uzelf is terug te vinden. Verwijder uw persoonlijke 
informatie vervolgens. Bespreek dit ook met uw kinderen.

 •  Wees voorzichtig met een afwezigheidsbericht op uw 
voicemail en in uw e-mailprogramma. Wees ervan 
bewust dat criminelen berichten meelezen, dus pas 
berichten hierop aan. Scherm persoonlijke berichten zo 
veel mogelijk af voor buitenstaanders.

 •  Vertel uw buren dat u weg bent en vraag hen om uw 
woning in de gaten te houden.

 •  Vraag de buren of ze hun auto af en toe op de oprit te 
parkeren.

 •  Vraag aan een familielid of hij of zij een paar dagen in 
uw huis wil zitten. Breng uw kat of hond niet naar een 
pension, maar regel oppas aan huis.

 •  Vraag of iemand uw planten af en toe water wil geven 
en de brievenbus wil legen. Laat de post neerleggen op 
een plaats die van buitenaf niet zichtbaar is.

 • Gebruik een tijdschakelaar voor uw verlichting.
 • Laat geen volle vuilniszakken bij uw huis achter.
 •  Vertel een beperkt aantal familieleden en vrienden 

wanneer en waar u met vakantie bent. Zorg er voor dat 
ze in geval van nood uw woning in kunnen. Geef ze 
trein- en/of vliegnummers van vertrek. Geef merk, type 
en kenteken van uw auto op.

 •  Als u de caravan inlaadt, doe dit dan op een parkeerplaats 
dichtbij huis en niet op de oprit. Inbrekers fietsen vaak 
door de wijk om potentiële ‘projecten’ uit te zoeken. Een 
caravan ergens anders inpakken is dan verwarrend.  

Onzichtbare DNA-spray
Een nieuw preventief middel tegen woninginbraken is een 
onzichtbare DNA-spray. Dit is een onzichtbare stof met 
een uniek nummer, die u op uw waardevolle spullen kunt 
aanbrengen. Het nummer zorgt er na een inbraak voor 
dat de politie eventuele teruggevonden spullen snel aan 
de rechtmatige eigenaar kan teruggeven. Inbrekers lopen 
hiermee een groter risico om te worden gepakt.  

Update appartementen  
gebouw Mira

Er is veel gebeurd rond appartementencomplex Mira - 
en er gebeurt nog steeds veel; daarom deze update.

Vorig jaar waren we druk met de nieuwe bouwplannen van 
Spoorzone 4. Deze kwamen als een verrassing voor de toen 
nieuwe bewoners van appartementengebouw Mira. Samen zijn 
we toen, met een aantal bewoners van de Saturnusstraat, in 
verweer gegaan om deze bouwplannen te laten aanpassen naar 
wat acceptabel voor ons als bewoners zou zijn. Het kleinste 
stukje grond wilde men namelijk relatief het meest bebouwen.

We hebben dus bezwaar aangetekend en gesprekken gehad 
met de gemeente-ambtenaren. Helaas is ons bezwaar 
niet gehonoreerd, maar is de aannemer tezamen met de 
gemeente naar de onderhandelingstafel gestuurd om 
gezamenlijk met de bewoners tot een oplossing te komen.

Resultaat
Het resultaat is nu dat er 
één eengezinswoning af 
gaat en de bouw dus ruim 
vijf meter verderop begint, 
er geen extra etage bijkomt, 
de verbindingsweg naar 
het appartementengebouw 
ook opschuift, er 
beplanting komt tussen het 
benedenappartement en de 
te verwezenlijken nieuwbouw, 
de keten naar het spoor 

achteraan in de punt komen, tegenover de garages, de 
lange muur aan de Saturnusstraat-zijde, van tuinen van de 

 

 



Pagina 3Pagina 2

eengezinswoningen, maar 
één meter hoog wordt, met 
beplanting tegen roosters 
aan, die verplicht worden 
(bijvoorbeeld hedera) 
te onderhouden. En zo 
zijn er nog wel wat meer 
kanttekeningen.
Uiteraard hadden we meer 
gewild, bijvoorbeeld twee 
eengezinswoningen minder, 
maar een mens moet zijn 
zegeningen tellen, en 
hiermee kunnen we leven.

Honden
Verder hebben we veel overlast van mensen die hun hond 
uitlaten op het grasveld tussen de appartementengebouwen 
Mira en Sirius en dan de poep niet opruimen. Het is heel 
jammer dat er hondenbezitters zijn die zich zo opstellen. 
Echter, er zijn nu paaltjes geplaatst, en we hopen nu dat de 
hondenbezitters hun huisdier laten poepen op de daarvoor 
bestemde plekken en niet waar het niet hoort.
Ook hebben wij als bewoners van Mira een eigen AED 
aangeschaft. Deze hangt inmiddels bij in de hal van ons 
appartementengebouw.

Gezellig
Verder zetten wij als Vereniging van Eigenaren Mira ons in om 
het voor de bewoners zo gezellig mogelijk te maken. Bij ons 
is in de hal een glasdecoratie van de ster Mira opgehangen, 
zijn letters in mozaïek gemaakt en ernaast gehangen, en zijn 
plantenbakken en een mededelingenbord opgehangen. Paas- 
en kerstversiering in de hal wordt ook zeer gewaardeerd door 
de bewoners. Het is immers leuk binnenkomen in een versierde 
hal tijdens de feestdagen. Bij verjaardagen een kaartje in 
de bus, bij de kerst een lekkernij voor de deur; het zijn de 
kleinigheden waarvan een mens blij wordt.
Ook hebben we een burendag gehouden, waarbij ook buren 
van de Saturnusstraat aanwezig waren. Dat was heel gezellig 
en we zijn alweer druk bezig dit jaar opnieuw een leuke 
burendag te organiseren.  

Het huis werd in een dag gebouwd. 

Geslaagde markt Anne Frankflats
Op zaterdag 15 juni hield buurtvereniging de Vijfmaster 
een goed bezochte markt  bij  de Anne Frankflats. 
Omdat die vóór Vaderdag (16 juni) plaatsvond, was die 
een groot succes.

Foto’s Cees Bandt. 
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Special Forces ontvangt 
cheque van MarktstadRun

De MarktstadRun heeft tijdens de editie van 2018 geld 
ingezameld voor het goede doel Special Forces.

Op donderdagavond 4 juli 
heeft de stichting Marktstad-
Run Purmerend, organisator 
van de MarktstadWalk en van 
de MarktstadRun, de waar-
decheque met de opbrengst 
overhandigd aan Ron Rijser, 
de inspirerende voorzitter van 
stichting Special Forces. Dat 
is gebeurd op het sportcom-
plex van handboogschietver-

eniging Waterlandschutters - en niet toevallig daar, want 
ze zijn onlangs toegetreden tot Special Forces. 

De sportvereniging heeft al leden met een beperking, zoals 
paralympiër Marco Griffioen, en is bekend met schutters 
met een stoornis in het autismespectrum. Voor en na de 
overhandiging van de waardecheque was er de mogelijkheid 
voor de genodigden om een schot te wagen op het blazoen, 
onder begeleiding van vrijwilligers van HSV Waterlandschutters.

DoelRijser over het doel van de stichting: “Special Forces 
is een regionale beweging in Zaanstreek-Waterland die als 
doel heeft om sporten en bewegen voor mensen met een 
beperking mogelijk te maken. Hierbij wordt sport als middel 
ingezet om de zelfredzaamheid en (arbeids)participatie van 
deelnemers te vergroten. Special Forces staat voor Speciale 
mensen met Speciale krachten en mogelijkheden.”  

Gezocht: vrijwilligers voor 
redactie wijkkrant en website

Zoals u in de vorige wijkkranten heeft kunnen lezen, 
zijn we nog steeds op zoek naar vrijwilligers die onze 
redactie komen versterken.

Schroom niet om met ons van gedachten te wisselen over het 
schrijven van artikelen voor zowel de krant als de website.
Wijkbewoners die willen meewerken aan het tot stand komen 
van onze wijkkrant en de website kunnen zich aanmelden via 
onze adresvermeldingen in het colofon.

Uiteraard mogen in dit verband zeker onze trouwe fotografen 
niet worden vergeten, die de redactie met foto’s op de 
hoogte houden van het wel en wee in onze wijk, evenmin 
als de vrijwilligers die zijn benaderd en alsnog een artikeltje 
met foto’s in te sturen. Daarom is deze wijkkrant met 
veel foto’s opgesierd, zodat u ook u op de hoogte blijft 
van alle veranderingen in de wijk, zeker de nieuwbouw in 
Wheermolen-West. 

Gemeente aan de slag met 
visie Karekietpark

Het Karekietpark is een van de ontwikkelgebieden 
van Purmerend. Er gebeurt al veel: de realisatie 
van het ROC, de komst van de tijdelijke woningen 
en de basisschool die eigenlijk uit haar jasje groeit. 
Daarnaast is de sporthal aan vervanging toe. 

Tijdens gesprekken 
die de afgelopen 
periode met een 
aantal omwonenden 
zijn gevoerd, zijn 
ook zorgen geuit, 
bijvoorbeeld over 
het verkeer. Hier-
voor is niet direct 
een oplossing. 
Daarom heeft de gemeente besloten aan de slag te gaan met een 
totale visie op het Karekietpark en omgeving.

De gemeente gaat kijken naar wonen, winkels, zorg, de 
school en de maatschappelijke voorzieningen, zoals de 
sporthal, maar ook naar de verkeersontsluitingen en het 
groen. Dit wil ze graag met de omwonenden en andere 
belangstellenden doen. Onlangs hebben omwonenden een 
eerste bericht hierover in de brievenbus gekregen. Na de 
zomer gaan de gesprekken verder.

Luisteren
Een visie ontwikkelen betekent onderzoeken, met elkaar in 
gesprek gaan, en vooral luisteren naar de ervaringen van de 
omwonenden en de mensen die van de voorzieningen in het 
Karekietpark gebruikmaken. Dit gebeurt om alle belangen 
op tafel te krijgen en goede afwegingen in keuzes te kunnen 
maken. Mensen kunnen zich opgeven om mee te denken en 
aangeven hoe ze dat graag zouden willen doen. Met deze 
input gaat de gemeente aan de slag om het vervolgtraject 
vorm te geven. In september/oktober komt ze dan bij de 
mensen terug. 

COLOFON
De wijkkrant wordt gemaakt door en voor bewoners. 
Redactie: Henk de Kruijf 
Fotografie: Cees Bandt, werkgroepen en derden. 
Eindredactie: Fred Berga en WKG. 
Website wijkkerngroep is door omstandigheden ofline 
met excuus voor het ongemak. 
Ontwerp: Werkom Business Post & Printing 
Drukwerk: Werkom Business Post & Printing 
E-mailadres: henkdekruijf@telfort.nl
Vermeld in uw e-mail bestemd voor de voorzitter of de redactie van
de wijkkerngroep. Anonieme artikelen worden niet geplaatst. De
redactie houdt zich het recht voor ingezonden stukken in te korten
of niet te plaatsen. De volgende wijkkrant verschijnt 24-10-2019.
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