
Pagina 1

WIJKKRANTWIJKKRANT
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 5
S E P T E M B E R  2 0 2 0
1 1 e  j a a r g a n g

Sinds juli is betaald parkeren in 
een groot deel van de Zuiderpolder 
ingesteld. Voor die tijd was een 
deel voor vergunningshouders, de 
rest was vrij parkeren. Het zijn een 
hoop veranderingen, die ook tot 
verwarring leiden. Wat is eigenlijk 
de bedoeling van betaald parkeren 
en vergunning parkeren?

Even terug in de tijd. De bewoners die net buiten het stadje 
wonen en in de buurt van het treinstation, hadden veel 
moeite hun auto in de buurt van hun huis te parkeren, omdat 
veel parkeerplaatsen werden bezet door auto’s van mensen 
die hun emplooi in de binnenstad hebben of met de trein 
verder hun reis voortzetten. Daar kwam bij dat in de avond 
de parkeerplekken op het terrein van het oude RSG-gebouw 
leeg, maar die in de Wilhelminalaan aan de kant van het RSG 
vol waren, echter nagenoeg niet met auto’s van de bewoners, 
maar van bezoekers van bedrijven in het RSG. Pas na tien 
uur in de avond was er wat meer ruimte. Gelukkig is daaraan 
nu een eind gekomen en is op verzoek van de bewoners 
betaald parkeren ingevoerd, gekoppeld aan vergunning 
parkeren voor de bewoners. De  eensgezindheid tussen de 
bewoners om dit te willen heeft even geduurd, maar is er 
uiteindelijk toch gekomen.

Doel
Het doel van vergunning parkeren is dan ook dat de 
bewoners hun auto dichterbij de voordeur van hun huis 
kunnen parkeren. Helaas zijn er mensen die dit niet helemaal 
snappen en er waarschijnlijk aan moeten wennen, en dat is 
toch wel jammer. Er zijn namelijk mensen die hun auto op 
een parkeerplek zetten, weliswaar met vergunning, maar 
laten die wagen vervolgens wekenlang daar staan. En dan 
is het zelfs nog een parkeerplek die niet eens voor hun 
woning is, maar heel ergens anders, dus ook nog eens voor 
iemand anders zijn huis. Maar een parkeerplek is toch geen 
stallingsplek zoals je die voor je caravan of camper huurt? 
Denk je dus eindelijk eensgezind te zijn, is er altijd weer 
iemand bij die het niet snapt. Ik denk dan vaak waar de 
maatschappelijke moraal zit. Een vergunning hebben wil niet 
zeggen dat een plek alleen voor jou is, laat staan dat je je 
auto laat kamperen. Behalve dat we in deze tijd moeten letten 
op elkaar, telt ook nog steeds dat we denken aan elkaar. 
Zoals bij alle nieuwe dingen is het dus even wennen aan 
het doel van vergunning parkeren.

Benenwagen
We merken nu al het verschil in de wijk sinds betaald 
parkeren is ingevoerd. Ineens is er veel meer parkeerruimte. 
Waar zijn alle auto’s gebleven? Komen mensen ineens met 
de fiets of de benenwagen naar onze wijk? Of ligt de rust 
in het feit dat door vakanties en corona minder mensen 
onderweg zijn en dus niet hoeven te parkeren? De angst voor 
verplaatsing van de drukte naar de weinige straten met vrij 
parkeren is tot nu toe ongegrond gebleken. De bewoners 
hopen uiteraard dat dit ook zo zal blijven.  l

Fietsen door Koestraat  
en Kalversteeg mág

Het heeft in de kranten gestaan, maar 
het is blijkbaar nog niet duidelijk voor 
iedereen: je mag fietsen door de 
Koestraat en de Kalversteeg. Of het 
wel of geen goede beslissing is van 
de gemeente, daarover zijn de vele 
meningen verdeeld, maar dat het handig is, moge duidelijk 
zijn. De gemeente heeft nu aan het eind en begin van de 
straten duidelijk aangegeven dat voetgangers en fietsers zijn 
toegestaan. Brom- en snorfietsen zijn dit echter niet. Dit is 
aangegeven op de straat, zoals de foto laat zien. Dan is nog de 
enige resterende vraag: mag een scootmobiel wel of niet?  l

Bestuurslid Hertenkamp gezocht

Per 1 juli 2020 heeft de oprichter 
van Stichting Hertenkamp 
Bloemenbuurt, Fred Scheepmaker, 
het voorzitterschap overgedragen aan 
Melanie de Kwant – Brons. Fred heeft 
veel voor het hertenkamp betekend en 
zich ingezet voor het behoud van deze 
prachtige plek in de wijk. Melanie 
is sinds de oprichting al lid van het 
bestuur en dus bekend met het reilen en zeilen binnen het 
hertenkamp. Met haar is zo een waardige opvolger gevonden.
Doordat Fred het bestuur heeft verlaten, is er een plek 
vrijgekomen. Het bestuur is dan ook op zoek naar een 
nieuw bestuurslid. Mocht u meer willen weten over de 
taken die hierbij horen of u wilt zich kandidaat stellen, dan 
kunt u contact opnemen met Melanie via e-mail info@
hertenkampbloemenbuurt.nl of telefonisch via 06-52323251.  l
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Een dag in het hertenkamp

Midden in de Bloemenbuurt ligt het hertenkamp. Het 
is een stuk natuur midden in een woonwijk, waarin 
diverse dieren leven. In dit artikel vertellen we over de 
dagelijkse gang van zaken in het hertenkamp.

Het beheer van dit hertenkamp wordt gedaan door de 
Stichting Hertenkamp Bloemenbuurt. Het dagelijkse reilen 
en zeilen regelt een vijftal vrijwilligers. Siem Hooijberg en 
Rob Bakker zijn de twee vrijwilligers die elke werkdag om 
08.00 uur de dieren gaan verzorgen. En dat geeft nogal wat 
werk, zoals het schoonhouden van de nachtverblijven, het 
drinkwater verversen, het voeren van de diverse soorten 
dieren, het schoonspuiten van het terrein en de eenden vijver 
schoonhouden. Ook de openbare omgeving rond 
het hertenkamp wordt schoongehouden, zoals de 
afvalbakken legen, zwerfvuil tussen het groen verwijderen 
en de bloemenbakken onderhouden. Laatstgenoemde 
werkzaamheden worden in samenwerking met cliënten van 
de Prinsenstichting verricht.
Tijdens de dagelijkse verzorging worden de dieren 
geobserveerd om te zien of ze allemaal nog gezond zijn. 
Bij ziektes of anderszins word zonodig de veearts er bij 
geroepen, die ook de inentingen van de dieren verzorgt. 
Tijdens het weekend worden de twee vaste verzorgers 
afgewisseld door drie andere vrijwilligers. Er wordt middels 
een rooster gewerkt, waardoor iedereen eens per vijf weken 
een weekeinde dienst heeft.
Iedere middag rond 16.00 uur maakt men een tweede ronde 
voor voeren en water verversen.
Het normale kleine onderhoud wordt ook door deze 
vrijwilligers verricht, vaak op een georganiseerde 
klussenochtend. Ook het halen van voer en hooi en oud 
brood hoort bij hun werkzaamheden, opnieuw samen met de 
Prinsenstichting.

Dieren
Wat voor dieren lopen er zoal rond in het hertenkamp? Dat 
zijn er inmiddels aardig wat. Het kamp bestaat namelijk 

lang niet meer alleen uit herten, wat de naam zou doen 
vermoeden. Momenteel zijn er zeven herten, zes vrouwtjes 
en  een bok. O ok wonen er vier lakenvelder dwerggeiten, 
twee schapen, een konijn, twee pauwen, vier kalkoenen, een 
aantal kippen, Kaapse en Mandarijneenden, sierduiven, twee 
zwarte zwanen en een gans. Naast de dieren die de stichting 
heeft aangekocht, zijn er natuurlijk nog de nodige dieren die 
zelf van het hertenkamp hun huis maken. Denk hierbij maar 
aan de eenden, duiven, kraaien en meeuwen. 
In de vijver ziet u een aantal broedmanden en –hokjes 
staan. In het vroege voorjaar worden die door de vrijwilligers 
geplaatst, in de hoop dat er jonkies komen. Dat laatste 
gebeurt ook wel, maar de overlevingskans van die pullen is erg 
klein. Ze worden geroofd door de meeuwen of kraaien. In het 
najaar worden de broedmanden en hokken weer weggehaald, 
grondig gereinigd en klaargemaakt voor het volgende jaar. En 
oh ja: ieder voorjaar scheert een boer de  schapen.

Onverwachts
Gebeurt er wel eens iets totaal onverwachts? Jazeker. 
Op een dag werden er twee geitjes afgeleverd bij het 
hertenkamp. Uiteraard waren de meeste vrijwilligers present. 
De kleine geiten gingen vanuit de wagen naar het hek en 
werden daar onder andere opgewacht door de schapen, 
die meteen in actie kwamen en de geitjes opjoegen. Die 
sprongen van angst zó de vijver in en moesten door de 
vrijwilligers weer uit het water worden gevist.
Een paar maanden later, het was rond Kerstmis, werd er 
alarm geslagen, want de twee geitjes bleken zwanger te 
zijn en stonden op het punt te gaan bevallen. Plotseling 
moest  iedereen in actie komen om snel een kraamkamer 
met warmtelampen te organiseren. Gezien de huidige 
toestand van de geitjes is dat aardig gelukt.

Behoefte
Het hertenkamp voorziet in een behoefte, want steeds meer 
bezoekers, vooral ouders met kinderen, komen dagelijks de 
eendjes voeren. Ook veel bewoners van de Viervorst en de 
Rusthoeve  komen bij goed weer genieten van de rust en het 
gedrag van de dieren. Alle dagen zijn de bankjes dan ook 
goed bezet. Hiervan wordt dus dankbaar gebruikgemaakt. 

Het corona spook waart uiteraard ook hier rond. Aan 
de ene kant is er veel meer belangstelling, maar aan de 
andere kant kunnen de jaarlijkse buurtborrels en overige 
activiteiten niet worden georganiseerd. Veel donaties die op 
de bijeenkomsten werden gegeven, komen nu te vervallen. 
Het zijn echter giften die het hertenkamp goed kan gebruiken.

Draagt u het hertenkamp een wam hart toe? Word dan 
donateur of doe een eenmalige donatie. U kunt uw bijdrage 
overmaken op rekeningnummer NL08RABO0302671145  
t.n.v. Stichting Hertenkamp Bloemenbuurt. Mocht u 
maandelijks of jaarlijks donateur willen worden, dan kunt 
u een mail sturen naar info@hertenkampbloemenbuurt.
nl of bellen met voorzitter Melanie de Kwant – Brons op 
nummer 06-52323251.  l
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Het mysterie van de laadpalen

In onze wijk zijn enkele oplaadpalen voor elektrische 
auto’s te vinden, maar slechts weinig huizen hebben 
een eigen parkeerplek en maken dus gebruik van de 
algemene parkeerplaatsen in de wijk.

Bewoners van de wijk die een elektrische auto bezitten, 
kunnen bij de gemeente een laadpaal aanvragen. De 
gemeente wijst dan een plaats aan waar die komt. En daar 
komt het mysterie om de hoek kijken.
De gemeente heeft als regel dat er binnen een straal van 
driehonderd meter van de woning van de aanvrager een 
laadpaal moet komen. Dat is best een grote afstand. Gevolg is 
dat de laadpaal vaak op een behoorlijke afstand van het huis 
van de aanvrager komt te staan. De paal wordt geplaatst bij 
een buurtbewoner voor de deur, die daar vaak niet op zit te 
wachten. De parkeerplekken in onze wijk zijn al schaars, en 
als dan van die schaarse plekken ook nog plaatsen worden 
vervangen door laadpalen, wordt de krapte nog groter.

In de wijk horen we steeds vaker de klacht dat bewoners 
niet tegen de laadpaal op zich zijn, maar wel tegen de 
voorkeurspositie die bestuurders van elektrische voertuigen 
krijgen. Immers, bij elke laadpaal mogen uitsluitend elektrische 
voertuigen parkeren. En dat is natuurlijk best krom, want als 
eigenaar wil je toch je auto het liefst zo dicht mogelijk bij je 
woning parkeren? Dus of de aanvrager zelf nu zo blij is met 
deze aanpak van de gemeente, valt te betwijfelen.
Mocht u willen reageren, doe dit dan vooral.  l

Toch nieuwe ondernemers 
binnenstad
Ondanks de coronacrisis hebben enkele ondernemers 
het aangedurfd hun bedrijf te starten in onze binnenstad. 
Zo hebben we in de Peperstraat een biologische winkel 
gekregen, in de Hoogstraat een boekhandel, in de Dubbele 
Buurt een zaak voor sfeerhaarden en op de Koemarkt 
een nieuw restaurant. Het is zeker de moeite waard een 
wandeling door de binnenstad te maken om de nieuwe 
winkels te bewonderen. In het Willem Eggert Centrum 
verschijnt de komende maanden bovendien nog een 
fitnesscentrum. Dat brengt het aantal fitnessbedrijven in ons 
centrum op drie; Purmerend komt in beweging.
We wensen alle nieuwe ondernemers uiteraard veel succes.  l

 
Bouw De Looiers en 
Brantjesoever in volle gang
Op het voormalige terrein van garage Zijp zijn bouwvakkers 
hard aan het werk, en met resultaat. Woontoren De Looiers 
krijgt meer en meer vorm en de hoogte van het gebouw wordt 
goed zichtbaar. De bouw gaat voorspoedig. Verkeer onder-
vindt hiervan soms hinder, doordat de straat wordt afgezet. 
De woontoren staat dan ook wel erg dicht op de weg, waarbij 
overlast niet te voorkomen lijkt.

Op het  terrein van de 
Brantjesoever is de eerste 
paal geslagen en de volgende 
palen volgen elkaar in rap 
tempo op. het zal dan ook 
niet lang meer duren voordat 
de eerste contouren van de 
woningen zichtbaar worden.  l

Rusthoeve aangesloten op 
stadsverwarming

Wekenlang was de Populieren-
straat aan de kant van de Rust-
hoeve afgesloten voor al het 
verkeer. Bij de zij-ingang van 
het pand was een groot gat te 
zien. Lang was onduidelijk was 
er aan de hand was. Onderzoek 
leerde echter dat de Rusthoeve 
werd aangesloten op de stads-
verwarming. Hiervoor moesten 
buizen worden aangelegd en 
aangesloten op het systeem. 
Het proces is nu afgerond, de straat is weer bereikbaar en de 
Rusthoeve maakt gebruik van de stadsverwarming.  l

Gemaal gerenoveerd
Het was eind augustus een hele operatie aan buizen door een 
deel van de stad. Vanaf de Wolthuissingel gingen de buizen 
de sloot over naar het gemaal om hun weg te vervolgen langs 
de Platsoengracht naar de Achterdijk om daar weer in de 
grond te verdwijnen. Buizen die via een zogenoemde  brug, 
over de weg gingen zodat het auto- en fiets verkeer er geen 
hinder van ondervonden.

Renovatie
Het was onduidelijk waar 
de buizen voor diende. 
Navraag bij de gemeente 
leerde ons dat het ging om 
renovatiewerkzaamheden 
van het gemaal. 
Als het goed is, kan het 
gemaal nu weer jaren mee. l
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Waar is dit? Ken uw wijk

De oplossing van de vorige 
opgave luidt: gevelsteen De 
Graesende Koe aan de gevel 
van de Plantsoenstraat 31-
33. We hebben acht goede
inzendingen ontvangen. Na
loting is Els Rozema-Dijst 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 2 oktober 2020
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

Opknapbeurt voor de wijk

De gemeente is mondjesmaat bezig onze wijk op 
te knappen en veiliger te maken. Zo zijn in de Korte 
Vooruitstraat de oude, nostalgische lantaarnpalen 
teruggeplaatst. Oude tijden herleven, want deze palen 
worden op termijn ook in de Julianastraat neergezet.

In de Bernard Nieuwentijtstraat zorgden boomwortels voor 
gevaarlijke situaties. De stoep was op sommige plekken 
haast niet meer begaanbaar door scheve stoeptegels en 
uitstekende wortels. Hier heeft de gemeente wat aan gedaan. 
Op een manier waardoor de bomen er zo min mogelijk 
schade van ondervinden, zijn de wortels verwijderd en de 
tegels vervangen door een rubberachtige mat. Hierdoor is de 
stoep weer goed begaanbaar en het gevaar geweken.  l

Woning Nieuwstraat 
tweemaal in brand

Op 9 augustus rond drie 
uur in de middag kreeg de 
brandweer melding van een 
brand in de Nieuwstraat. Het 
vuur was op een dakterras 
ontstaan. Rookwolken 
werden gezien in en zelfs 
buiten Purmerend. Omdat 
de brand fel bleek te zijn, en 
de temperatuur buiten boven 
de 30 graden lag, moesten 

er meerdere brandweerwagens aan te pas komen. Vanwege 
de hitte, de droogte en de historische bouw in de binnenstad 

werd er opgeschaald en groots uitgerukt. Het vuur was 
gelukkig snel onder controle.
De dag erna  moest de brandweer echter opnieuw uitrukken 
voor een brand in hetzelfde pand. Dit maal ging het om 
smeulvuur, dat zich in de spouwmuur tussen twee woningen 
had gevormd door de brand van de dag ervoor.
Er zijn voor zo ver bekend geen gewonden gevallen en de 
schade aan omliggende gebouwen bleef beperkt.  l

Gedicht

Ademloos ligt de stilte

over het bos gestrekt

rondom zuivere lucht klimmen 

bomen naar de hemel

mos leunt groener tegen

vertakte boomwortels

de zon straalt

tussen de stammen

het zingt in het bos

geluksogen schitteren

van binnen schatert

een lach.

Gerda Hooijberg 
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