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1 0 e  j a a r g a n g

NIET OPRUIMEN 
AANLIJNPLICHT
Waar mag je hond loslopen, waar moet je hem/haar 
aan de lijn houden bij het uitlaten en waar mag je 
viervoeter absoluut niet komen? 

Onlangs heeft de gemeente op deze vragen in een mooi 
overzicht antwoord gegeven, algemeen en per wijk.  
We nemen het hieronder op. Misschien is het een wat droge 
opsomming, maar wel duidelijk en nuttig.

Algemeen 
In heel Purmerend mag de hond uitgelaten 
worden, behalve bij speelplaatsen, 
vissteigers en trimbanen. Die plekken zijn 
verboden voor honden.
Overal in de stad moet de hond aangelijnd 
worden, behalve in losloopgebieden.
De aanlijnplicht is een veiligheidsmaatregel 
die voorkomt dat voetgangers, (brom)fietsers 
en automobilisten schrikken van loslopende 
honden of worden lastiggevallen. In 
losloopgebieden mogen honden wel los. Zo 
worden bijtincidenten en andere vervelende 
voorvallen zoveel mogelijk teruggedrongen.
In heel Purmerend moet hondenpoep 
opgeruimd worden, behalve in 
losloopgebieden, op uitlaatstroken en in 
alle plantvakken die geen onderdeel zijn van 
speelplaats, vissteiger of trimbaan.
Hondenpoep kan in alle prullenbakken 
en in speciale hondenpoepbakken die op 
een aantal plaatsen zijn neergezet. De 
hondenpoepbakken zijn voorzien van een 
houder met hondenpoepzakjes.

Losloopgebieden in de Gors
Geen opruimplicht, geen aanlijnplicht. De aange wezen 
losloopgebieden zijn herkenbaar aan de borden.
Linnaeuspad: het eilandje achter Wollegras 54 en Pluimgras 24.
Linnaeuslaan: de eilandjes tussen de Linnaeuslaan en de 
Jaagweg 16.
Oudelandsdijkje: het veld langs het water tussen de 
huisnummers 2-4 en 3.
Penningkruid: het veld achter huisnummer 70 en tot aan 
nummer 66.
Waterlandlaan: het veldje tussen Waterlandlaan 111 en  
het water.

Uitlaatroutes in de Gors
Geen opruimplicht, wel aanlijnplicht. De aangewezen 
uitlaatroutes zijn herkenbaar aan de borden.
Bladmoshof: de groenstrook langs het voetpad, langs het 
speelterrein, voor Bladmoshof 6 tot en met 26.
Fluitekruid: de groenstrook langs het pad vanaf Fluitekruid 16 
tot aan Ooievaarsbek 70.
Gorslaan: de groenstrook langs het fietspad tussen 
Levermosstraat en Koningsvaren.
Gorslaan: de groenstrook tussen het fietspad en het water 
vanaf de kruising met de Waterlandlaan tot aan het veldje 
tegenover Veenweidestraat 2; de groenstrook langs het 
water vanaf de Veenweidestraat tot aan Reigersbek 39; de 
groenstrook langs de Gorslaan ter hoogte van Koningsvaren 
25 en 55; de groenstrook achter Kamvaren 2 tot en met 30 
tot aan de Levermosstraat.
Jaagweg: de groenstrook langs het water en het fietspad 
vanaf het spoor tot aan de voetgangersbrug over de Jaagweg 
ter hoogte van Herikkruid; de groenstrook achter Jaagweg 10 
en het water achter Muurvaren.
Kraggeveenstraat: de groenstrook langs het water tegenover 
huisnummer 38, via Oudelandsdijkje  tot aan Laagveenstraat 82.
Lepelblad: langs het pad achter de huisnummers 1 tot en met 41.
Linnaeuspad: de groenstrook tussen het fietspad en het park.
Linnaeuslaan: de groenstrook vanaf Struisgras 1, langs het 
Linnaeuspad, over Oudelandsdijkje tot aan Struisgras 25; de 
groenstroken gelegen tussen Linnaeuslaan en Herikkruid 9.
Markerkade: de groenstrook langs het water tussen 
Jisperstraat en Purmerweg.
Melkkruid: langs het pad tegenover Melkkruid 56 tot aan  
het bruggetje.
Oudelandsdijkje: vanaf de Bovenlandsestraat via het 
Gorssebospad tot aan de Linnaeuslaan; de groenstrook langs 
het water vanaf de Purmerweg tot aan de Waterlandlaan.
Pinksterbloem: de groenstroken achter de huisnummers 26 
tot en met 84.
Purmerringvaart: de groenstrook langs het water vanaf de 
Waterlandlaan tot aan de Gorslaan
Purmerweg: de groenstrook achter Landsmeerstraat 3 tot 
aan de Jisperstraat.
Rietsingelpad: de groenstrook langs het water vanaf de 
Veenweidestraat tot aan Rietsingel 69.
Sterremosstraat: de groenstrook naast het trap- en 
basketbalveld voor huisnummer 24 tot en met 38.
Veenmossingel: de groenstroken langs beide zijden van de singel.
Waterlandlaan: de groenstrook langs het water vanaf 
huisnummer 111 tot aan de rotonde Gorslaan-Purmerweg.
Wollegras: de groenstrook achter de huisnummers 42  
tot en met 52.  l
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COLUMN
Gors-verhalen van een herdershond

M’n baasje staat peinzend met een folder in d’r hand. Ik zie 
daarop het hoofd van René Froger met een grote zonnebril 
op z’n neus.  Ze kijkt me met gefronste wenkbrauwen aan en 
zegt: “Dat kan toch nooit wat zijn... een zonnebril op sterkte 
voor e 45,-? En... Eyelove... waar zit dat?” In het stadje tóch? 
Nee, het blijkt in winkelcentrum De Gors te zijn bij de 
drogist!? “Kom Banjer... we gaan gewoon even kijken. We 
zien wel.” Ik vind het wel leuk, want die drogisterij bestaat al 
bijna veertig jaar en nu verkopen ze óók brillen? “U gelooft 
het vast niet, maar we verkopen dit al ongeveer acht jaar!” 
Nee, nooit gezien, nooit op gelet.

En inderdaad, aan 
de wand hangen een 
heleboel monturen: 
kleurige, strenge, 
zonder rand, chique, 
kindermonturen. We 

kijken onze ogen uit en het 
is moeilijk kiezen. “Ik zou die nemen. 

Die kleurt zo mooi bij uw haar”, zegt een 
langslopende klant. 

Na vijftien minuten is de keuze gemaakt. 
Maar nu de oogmeting. Waar is die opticien 
met die witte jas? Of moeten we eerst een 
afspraak maken? “Loopt u maar mee en 

gaat u maar zitten.” Midden in de winkel 
tussen het scheerschuim en de tandenborstels 

staat de oogmeet-apparatuur. “Deze optische 
computer vult zelf aan wat u nodig heeft om iets 

scherp te zien. Steunt u met uw voorhoofd maar tegen het 
balkje en leg uw kin maar op deze standaard.” 
Zo gaat het bij een oogarts ook! “Kijkt u maar naar het huisje 
in het midden.” Als de verkoopster de lens met het huisje 
naar het andere oog wil schuiven, zegt mijn baasje “Maar ik 
zag het nog niet heel duidelijk, hoor!” 
“Dat geeft niet, want de machine doet zijn werk.” En... hup... 
daar gaat het tweede oog en ..... klaar is Kees. “Klaar?” 
vraagt mijn baasje verbaasd. De verkoopster speurt in een 
grote bak met allemaal glaasjes, haalt er diverse tussenuit en 
doet die in een oogartsenbril.
“En? Hoe ziet dit er uit? Is dit een mooi, scherp, rustig beeld?” 
Mijn baasje valt haast van haar stoel van verbazing, want het 
is... geweldig! 
“Deze dan maar doen? Of wilt u óók een leesbril of een 
gewone afstandsbril?” Ik zie mijn baasje denken: ‘Eerst 
maar eens kijken hoe dit uitpakt.’ En na de e 45,- (dit is de 
actieprijs, want ‘normaal’ kost dezelfde bril – schrik niet - 
e 49,-) betaald te hebben: “Binnen tien dagen krijgt u een 
e-mail, dat uw bril klaar is.” 
Het is inmiddels twintig minuten later en we staan weer 
buiten. “Nou... ik ben héél erg benieuwd. Nu maar wachten!” 
De dagen kruipen voor mijn baasje voorbij, maar door het 
mooie weer heb ik daar geen last van. Tot op een morgen, 
acht dagen later. “Banjer... we kunnen de zonnebril ophalen! 
Kom.... vlug... we gaan.” Het lijkt wel alsof het stoplicht extra 

lang duurt, maar... dan zijn we er. 
De bril wordt tevoorschijn gehaald en voorzichtig opgezet. De 
verkoopster kijkt vakkundig aan alle kanten of het goed zit. 
“Geweldig! Wat ben ik hier blij mee!” 
Samen met een vrolijk baasje loop ik de winkel uit. “Zullen 
we het gaan vieren, Banjer? Kom op... we gaan vlug naar de 
overkant en halen twee lekkere bosbessenmuffins, oké?” 
Zo gezegd, zo gedaan. En nu vlug naar huis en smullen maar.

Tot een volgende keer, en een high-five  van Banjer. l

Ideeën voor de politieplek
In onze vorige krant vroegen wij u wat er over enkele 
jaren op de plek zou moeten komen waar nu nog het 
politiebureau staat. We ontvingen vier reacties.

Gerard Hazelof schreef:
‘Maak er eventueel een dependance of afdeling van het te-
genover gelegen ziekenhuis van.’

Hilde Wever opperde:
‘Ik vind dat er veel te weinig betaalbare woningen voor 
jongeren zijn. Hoe moet deze doelgroep zich ontwikkelen en 
een eigen leven leiden als ze jaren op een woning moeten 
wachten? Dit komt de gezinssituatie ook niet ten goede.
Dit zou een goede plek zijn voor woningen/flats.’

Robert Wever denkt er net zo over: 
‘In ‘t politiebureau kunnen wel woningen gemaakt worden 
voor onze jeugd, want voor starters is er helemaal niets hier 
in Purmerend, en mijn zoon tot z’n veertigste in huis is geen 
oplossing.’

Gerrit Jan schreef:
‘Een mooie plek voor het Medisch Centrum de Gors. Dan 
wordt het veel te smalle Lisdoddestraatje ontlast en kunnen 
er in de Lisdoddestraat woningen worden gebouwd.’

Het politiebureau staat er nog wel even, dus nieuwe ideeën 
zijn nog welkom.  l
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DE BIEB OP DRIE

Hieronder volgt weer wat 
van de website overge-
nomen informatie over 
activiteiten van de biblio-
theek, gevestigd aan de 
Waterlandlaan 40. Wie 
meer wil weten, verwijzen 
we naar die site: www.
bibliotheekwaterland.nl.

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 20.00 uur.
Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.
Zondag van 12.00 tot 16.00 uur.

Voorlezen
Iedere woensdagmiddag van 15.30 tot 16.00 uur. 

Thea Taal
Zondag 3 november van 
13.30 tot 15.00 uur. 
Kosten: gratis.
Iedere eerste zondag van  
de maand (tot en met maart) 
komt Thea Taal op bezoek 
in de bibliotheek voor een 
gezellige themamiddag  
voor kids van vier tot en  
met acht jaar. 

Wie is Thea Taal?
Thea Taal heet eigenlijk 
Sharon Engers. Deze 
29-jarige Purmerendse is op 
verschillende manieren actief 
in het onderwijs. Sharon 
heeft altijd al een passie 
gehad voor het docentschap 
en is daarnaast graag op 

een creatieve manier bezig met kinderen. Ze heeft een grote 
liefde voor de Nederlandse taal en wil die graag overdragen 
aan iedereen om haar heen.
Met de themamiddag op zondag in de bibliotheek 
richt ze zich tot de kleintjes. Sharon maakt gebruik van 
zelfgeschreven liedjes en begeleidt zichzelf bij de uitvoering 
hiervan op de gitaar. 
Iedere eerste zondag van de maand komt Thea Taal met haar 
knuffelaap meneer Apenstaartje naar de bibliotheek om met 
de kinderen te lezen, te knutselen en te zingen.
Elke maand is er een speciaal thema en mogen de kinderen 
verkleed komen.
Kijk op Facebook voor het laatste bericht hierover. l

Workshop Kadaster Archiefviewer 
Het Waterlands Archief heeft sinds 2018 een on-
line abonnement op de Kadaster Archiefviewer. 
Als u onderzoek doet naar de geschiedenis van 
een huis of een perceel, kan de Archiefviewer 
voor u een nuttig instrument zijn. De viewer is in 
de studiezaal beschikbaar voor bezoekers. 

Om overweg te leren gaan met de Kadaster Archiefviewer 
organiseert het Waterlands Archief op 7 november een 
workshop. Tijdens de workshop leert u te werken met de viewer. 
U krijgt uitleg over de kadasterregisters die via de viewer digitaal 
beschikbaar zijn, en u gaat praktisch aan de slag met computer 
of laptop. Zo kunt u zelf uw onderzoek starten.
Tijd: Donderdag 7 november, van 14.00 tot 16.00 uur.
Plaats: Waterlands Archief, Wielingenstraat 75.

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.

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

Witte hesjes voor Ogen en Oren

Sinds 1 oktober dragen de vrijwilligers van Ogen en Oren 
nieuwe witte hesjes. Deze zijn geïntroduceerd omdat de 
gele hesjes werden geassocieerd met de protestbeweging 
die startte in Frankrijk, maar ook Nederland bereikte. 
Omdat Ogen en Oren staat voor veiligheid en 
samenwerking werd het tijd voor een nieuwe kleur.
 
Het project Ogen en Oren is ontstaan in de wijk Purmer-Noord. 
De bewoners daar wilden de gemeente en politie helpen in 
de strijd tegen woninginbraken. Al snel sloten andere wijken 
zich aan bij dit initiatief. Inmiddels is de vrijwilligersorganisatie 
uitgegroeid tot 170 deelnemende inwoners. Burgemeester 
Don Bijl: “De vrijwilligers van Ogen en Oren helpen al jaren met 
succes mee onze stad veiliger te maken.”

Signaleren
De vrijwilligers van Ogen en Oren letten op onveilige situaties. 
Voorbeelden hiervan zijn sleutels die in een voordeur blijven 
zitten, ladders die ’s nachts in voortuinen liggen, meldingen van 
straatlantaarns die stuk zijn en alleenstaande ouderen het gevoel 
geven dat iemand op hen let. Daarnaast hebben ze goed contact 
met wijkmanagers van de gemeente en wijkagenten om allerlei 
zaken te signaleren, zoals verdachte situaties en hangjeugd 
die zich misdraagt, of om inbrekers te laten zien dat er mensen 
letten op huizen waarvan de mensen op vakantie zijn.
 
Interesse om deel te nemen? Kijk dan op www.ogenenoren.com 
of mail naar info@ogenenoren.com.  l
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Van de wijkwethouder
U heeft mij al een beetje leren 
kennen door het artikel in de vo-
rige wijkkrant. Met uw redacteur, 
Bouwe, sprak ik af dat ik regel-
matig een column in de wijkkrant 
schrijf. Tenslotte komt bijna alles 
wat in uw wijk gebeurt en waar-
bij het bestuur van de gemeente 
betrokken is aan mij voorbij.

Ik ga niet overal over, want zoals u denk ik wel weet hebben 
alle wethouders eigen onderwerpen en aandachtgebieden. 
Dat is de zogenoemde ‘portefeuille’ van de wethouder. Ook de 
burgemeester gaat over een paar inhoudelijke zaken. Brandweer 
en politie, de openbare orde, zijn daarvan de belangrijkste. 
In het college van Burgemeester en Wethouders hebben wij 
afgesproken dat wij geen uitspraken doen over onderwerpen uit 
de portefeuille van een collega. En zo hoort het ook.

Kan ik dan helemaal niets zeggen? Natuurlijk wel. Want veel 
zaken bespreken wij gewoon samen en zijn ook openbaar. 
Andere hoor ik en deel ik met de collega die erover gaat. Wat 

ik vooral belangrijk vind is dat alle bewoners op een mooie en 
vreedzame manier samenleven.

Veel onderwerpen waar ik mee in aanraking kom gaan over 
verslechterde relaties tussen mensen die bij elkaar in de buurt 
wonen. Vaak is de reden van de verslechterde relatie iets 
kleins, tenminste, buitenstaanders zien dat zo. Voor de direct 
betrokken bewoners echter reden tot ergernis. En dan gaat het 
soms van kwaad tot erger. Niet alleen nare dingen maar ook 
bijvoorbeeld uw initiatieven om de wijk leefbaarder te maken 
komen bij mij langs. Ik ga daar graag met u over in gesprek. 

Even terug naar mijzelf. Ik woon niet in uw wijk maar in de 
binnenstad. Zoals u waarschijnlijk geniet van de rust in uw 
prachtige groene wijk zo genieten mijn vrouw en ik van de 
reuring van de Koemarkt. Slapen is dan wel eens wat lastiger 
maar dat hoort er bij. Binnen het college houd ik mij vooral 
bezig met de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning, met 
uitzondering van beschermd wonen), Welzijn, Gezondheidszorg, 
Financiën, Stadsverwarming en HVC, beide in de rol van 
eigenaar/aandeelhouder. Een boeiende portefeuille!

Harry Rotgans. l

Waar is dit?

Waterlandlaan

Ik ken een paradijselijk oord,
het is er stil met open deuren.

Je weet je omringd door menig woord
gebonden in ruggen vol kleuren.

Door niets of niemand word je gestoord
in je drang naar jagen en speuren,

daar in dat paradijselijk oord,
waar het stil is met open deuren.
Het boek dat je pakt is een poort,
een stap, dan gaat het gebeuren,
je wordt meegenomen, gaat voort

langs vreemde paden, andere geuren.
Om je heen stilte met open deuren,

je bent in een paradijselijk oord.

Hennie Pen-Dijkema

Ken je wijk

Op de foto in onze vorige wijk-
krant stond de Vijverstraat. We 
ontvingen één goede oplossing, 
van Willy Degelink-Brik, Pluimgras 
45. Zij ontvangt dus - niet voor het
eerst - de cadeaubon van vijftien
euro. Van harte gefeliciteerd!

Hier de nieuwe opgave. Stuur uw 
oplossing binnen twee weken naar 
onze redactie: wijkkrantgors@
gmail.com. Vergeet niet uw naam 
en adres te vermelden.                 l

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: Bouwe Meijn, met medewerking van Hans Been van
de wijkkerngroep.
Column: Cecile Righart.
Bijdrage: Harry Rotgans.
Gedicht: Hennie Pen-Dijkema.
Foto’s: Ron ter Schegget.
De volgende wijkkrant verschijnt op 12 december.
We rekenen op bijdragen in de kerstsfeer.
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