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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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Voor klachten en vragen bel 0299-452452

Redactieleden gezocht
Ondanks het feit dat we van diverse 

bewoners zo nu en dan artikeltjes of andere suggesties 
via e-mail ontvangen en er waar mogelijk achteraan 
gaan of bellen, zijn we nog steeds op zoek naar 
nieuwe redactieleden.

Helaas is dit niet de eerste oproep de we plaatsen. 
Het lijkt er op dat de animo hiervoor jammer genoeg te 
wensen overlaat, terwijl veel seniorbewoners juist heel 
blij zijn met de wijkkrant.

De krant verschijnt zeven keer per jaar. Het redactiewerk 
kost gemiddeld twee uur per week, afhankelijk wat er in 
de wijk gebeurt en wat aan kopij wordt aangeleverd.

Wilt u zich aanmelden of meer informatie, stuur u dan 
een e-mail naar het adres vermeld in het colofon.

Brandweeroefening 
Anne Frankflat

Op maadagavond 13 juli werd een brandweer-
oefening in de tweede flat Anne Franklaan om het 
nieuwe materiaal uit te testen en gelijk te oefenen bij 
een brand in de machinekamer van de liften.

Korte berichten

Scholen weer begonnen
De leerlingen zijn alweer drie weken geleden met de lessen 
op de scholen gestart, dus het fietsen van en naar de scholen 
levert weer een grotere verkeersdrukte op. Daarom geven we 
hier even de waarschuwing aan de automobilisten, maar ook 
aan de scholieren: let op en kijk op kruisingen vooral goed 
om je heen.

Afval scheiden

Geregeld wordt  in de media aandacht geschonken aan het 
scheiden van huisvuil. Dat hieraan meer aandacht moet 
worden besteed, komt doordat het hier en daar zeer te 
wensen overlaat. Daarom: scheid uw huisvuil door de gft 
in de bruine bak te doen, de kranten, papier, karton in de 
groene bak, en al het andere in de grijze bak, behalve plastic, 
glaswerk en eventueel Kleding. Dat laatste kunt u altijd in 
de oranje containers kwijt op het Makado of bij uw flat in de 
ondergrondse containers.

Samen fietsen 
De Werkgroep 55- plus is sinds 1 juli weer begonnen met het 
fietsen voor senioren op de donderdagmiddag vanaf Triton, 
verzamelen 12.45 uur, vertrek 13.00 uur. Helaas kunnen de 
andere presentaties- of voorlichtingsmiddagen, mede gezien 
de Covid-19, de 1,50 m en de daarvoor benodigde ruimte, 
zeker met het beperkte aantal bezoekers.

Burendag
Burendag is – onder voorbehoud – dit jaar gepand op 
zaterdag 26 september. Of dit evenement doorgaat, is 
afhankelijk van de mededelingen van het kabinet en de 
ontwikkeling van de coronapandemie. ll

http://www.purmerend.nl/product/wijkbudget-bijdrage-aanvragen
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Uuhh, wat is Geologie?

Een wijkbewoner heeft ons een verhaal gestuurd over 
geologie. We drukken het hieronder met plezier voor u af.

Omdat hij zich eerst wilde verdiepen in wat geologie inhield, 
pakte hij deze opleiding op en ging studeren, met als 
specialisatie de Zwitserse Alpen. Hij vertelde ons dat hij 
vooral vaak met bewondering keek naar een geologische 
decoratie in een winkelcentrum in Schwyz, een stadje in 
centraal-Zwitserland. Helaas is die tijdens een verbouwing 
gesloopt en vervangen door een landschapsfoto; heel  
jammer. Toen hij dat daar tot zijn ontsteltenis waarnam, 
ontstond het idee zoiets ooit na te maken. Waarom? Omdat 
hij iets wilde doen met gesteenten en in plaats van stenen 
in de tuin te leggen een decoratie aan de muur tussen 
keukenraam en woonkamer wilde maken, geologisch 
verantwoord; vandaar.

Urschweiz
Schwyz ligt letterlijk midden 
in Zwitserland, in de 
zogenoemde Urschweiz, 
een gebied dat zich eeuwen 
geleden heeft vrijgevochten 
van de Habsburgers. Twee 
markante bergen, de Mythen 
aldaar, vormen het symbool 
oftewel Wahrzeichen van 
de streek rond het kanton 

Schwyz. Zelfs in het Bundeshaus, het regeringsgebouw 
in Bern, hangt in de vergaderzaal een landschap met die 
Mythen, als beeldmerk van het land.

Verzamelen
Gedachtig deze opzienbarende prachtige (ver)gezichten 
besloot hij zelf iets te maken van echte gesteenten. Hij ging 
echte gesteenten in Schwyz verzamelen, kalkgesteenten 
uit de geologische Krijt-periode (van onder tot boven circa 
150 tot 65 miljoen jaar oud), en modelleerde daarvan de 
decoratie. Rechtsboven zijn ze rood geïmpregneerd door 
ijzeroxide, neergeslagen in een pre-alpiene oceaan, lang voor 
Alpiene gebergtevorming.
Toen zijn Zwitserse vrienden, geboren in het kanton Schwyz, 
dit zagen, waren ze enthousiast en meldden dit bij een lokale 
krant. Die wilde hem interviewen, wat een publicatie tot 
gevolg had in twee Zwitserse kranten, namelijk de ‘Bote der 
Urschweiz’ en de ‘Luzernerzeitunng’, in juli 2019.
De naam van deze bewoner wil graag anoniem blijven, maar 
is bij de redactie bekend.
Foto decoratie in de tuin en andere (3) met beschrijving: 
Bijzonder: rechts in het rode zogenoemde Couches Rouges-
gesteente een grijze intrusie (circa 66 miljoen jaar oud) met 
Nederlandse naam. Krijt-etage: Maastrichtien-kalkgesteente. 
Een Krijt-etage met dezelfde fossielen als gedateerd in de 
groeve St-Pietersberg bij Maastricht.

Uitleg terminologie
Geologie of aardkunde wordt soms verward met 

aardrijkskunde. Het raakvlak 
tussen de twee is de 
fysische geografie, die de 
vormen en de natuurlijke 
vorming en inrichting 
van het aardoppervlak 
bestudeert. Geologie is 
een aardwetenschap. 
Wetenschappers met 
geologie als vakgebied heten 
geologen. Fysische geografie 
en geologie ontmoeten 
elkaar in de vakgebieden geomorfologie en sedimentologie. 
Geomorfologie (vaak kortweg morfologie genoemd) is 
de wetenschap van de vormen van het landschap en de 
processen die bij het ontstaan een rol spelen. Sedimentologie 
is de tak van de geologie die de samenstelling en het ontstaan 
van sedimenten en sedimentaire gesteenten bestudeert.  l

Weggeefwinkel  
heeft eindelijk nieuw onderdak

Weggeefwinkel De Saamhorigheid heeft op maandag 
20 juli, na diverse omzwervingen door en plekken in 
de wijk, de deuren geopend op een nieuwe locatie. 
Dit is waar voorheen de islamitische basisschool De 
Roos was gevestigd, namelijk aan de Mercuriusweg 2. 
Bezoekers kunnen vanaf nu voortaan dus terecht in 
het oude schoolgebouw. 

U kunt daar uw overbodige 
spullen brengen, bijvoorbeeld 
boeken, linnengoed, 
kleding, keukenapparatuur, 
enzovoort, maar helaas 
geen meubilair. Ook kunnen 
bezoekers weer gratis 
spulletjes komen uitzoeken, 
waarbij het bezoek aan de 
winkel geen inkomensgrens 
geldt en iedereen welkom is.

Corona
Voor zowel het halen als brengen van spullen (nogmaals: 
geen meubels) kunnen bezoekers op de maandag- en 
donderdagochtenden tussen 09.30 en 12.00 uur bij de winkel 
terecht.
Daarbij gelden tot nadere berichten de volgende coronaregels:

1. Maak uw handen schoon voor u de winkel betreedt.
2. Houd u aan de looprichting.
3. Houd anderhalve meter afstand, dus geef elkaar de ruimte.
4.  Er mogen niet meer dan zes personen in de ruimte; 

inclusief medewerkers zijn dit acht personen (kinderen 
worden niet meegeteld). 

5. Per gezin is één kind toegestaan. l
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Wheermolen-Oost
De eerste schetsen

Een visie voor 10 jaar
Op 24 september 2020 neemt de 
gemeenteraad een besluit over de 
ontwikkelvisie. Ook de Raad van 
Commissarissen van Intermaris buigt zich 
eind september over de visie. Samen met de 
buurt werken we de visie de komende jaren 
verder uit tot concrete bouwplannen. 

Sociaal plan voor huurders
Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk 
mensen in Wheermolen-Oost kunnen 
blijven wonen. Huurders van wie de woning 
gesloopt wordt, moeten verhuizen. Dit 
kan zowel in de wijk als buiten de wijk. Ze 
krijgen daarvoor ruim de tijd. Intermaris 
maakt in overleg met hen per flat of buurt 
een sociaal plan.

Meer informatie
Kijk op wijwheermolen.nl

De komende jaren werken de gemeente en Intermaris samen met de buurt verder aan de plannen.

Gemeente Purmerend 
Purmersteenweg 42
1441 DM Purmerend
www.purmerend.nl
0299 452 452

Intermaris 
Kometenstraat 6 
1443 BA Purmerend 
www.intermaris.nl 
088 25 20 100

Het opknappen van Wheermolen-Oost zal zeker 10 jaar in beslag nemen. Intermaris en de gemeente hebben een planning gemaakt voor de eerste vijf 
jaar. We beginnen met het renoveren van de flats en het vervangen van de riolering. Daarna willen we een start maken met de nieuwbouw van woningen. 
Omdat er in 10 jaar veel kan veranderen, is er nog geen exacte planning voor alle onderdelen.

Renovatie flat 
Rudolf 

Garrelsstraat

Renovatie 
hoge flat 

Gouwzeestraat
Renovatie 

hoge flat Anne 
Franklaan

Renovatie 
hoge flat 

Citerstraat

Renovatie 
lage flats Anne 
Franklaan

Vervangen riolering en 
herinrichten straten 

tussen 
Vrouwenzandstraat en 

Hannie Schaftstraat

Start bouw
Gouwzeestraat Start bouw

Henry 
Dunantstraat

Start bouw
Boeier-, Pluut-, 
Schokkerstraat Start bouw

Hannie 
Schaftstraat en 

herinrichten 
straat + fietsbrug

Start bouw
Pampusstraat

Start bouw
Vrouwenzandstraat
en herinrichten straat 

+ fietsbrug

2020 2021 2022/2023 2023 2024 2024 2025 2026

Start 
Dwarsgouwpark

Planning eerste vijf jaar

Samen met bewoners werken de gemeente Purmerend 
en woningcorporatie Intermaris de komende jaren 
aan een nieuw Wheermolen-Oost. Je ziet hier hoe de 
eerste schetsen er uitzien en wat de eerste ideeën zijn 
voor jouw buurt. In 10 jaar kan er veel gebeuren, het 
kan dus zijn dat de plannen veranderen.

Renoveren en verduurzamen 
De komende jaren renoveren en verduurzamen we veel 
flats. Ook slopen we een aantal flats en eengezins-
woningen en vervangen deze door nieuwbouw. De nieuw-
bouw bestaat uit appartementen en eengezinswoningen.

Mooier groen en nieuwe straten
Naast woningen willen we ook het groen en de 
straten opknappen. We vervangen op veel plekken de 
riolering en richten straten opnieuw in. We zijn ook 
van plan het groen in de wijk te verbeteren. Van het 
Dwarsgouwgebied maken we een mooi stadspark. 

Lekker een ‘rondje buurt’ doen 
Door de buurt wandelen, lopen of fietsen 
wordt makkelijker. De Vrouwenzandstraat 
en de Hannie Schaftstraat zijn straks fiets-
straten. De Albert Schweit zerlaan wordt 
een sport- en spelstraat voor kinderen én 
volwassenen. Samen met de Wheredijk vor-
men ze een fijn hardloop- of wandelrondje 
door de buurt. Het Dwarsgouw park en het 
groen in de wijk gaan we opknappen. 

Let op: De plannen kunnen veranderen
Dit is een samenvatting van de ontwikkelvisie van de gemeente en Intermaris voor Wheermolen-Oost. Samen met de inwoners werken we de plannen 
uit. De eerste schetsen die we hier presenteren, kunnen dus nog veranderen. De foto’s zijn bedoeld als voorbeelden.

Elkaar ontmoeten in de wijk 
We zien kansen om van de Wheredijk een 
ontmoe tingsplek te maken. Met pick-
nick- en speelplekken langs de dijk. En 
misschien een steiger. We gaan ook met 
de eigenaar van Makado in gesprek hoe 
we het winkelcentrum samen kunnen 
verbeteren.

Verschillende soorten woningen 
Er komen woningen bij. In Purmerend 
wachten immers veel mensen al 
jaren op een woning. Er komen ook 
meer verschillende woningen, zoals 
doorstroomwoningen. Voor mensen die 
iets groter willen wonen.

GEZOND GEZELLIG

O N T M O E T I N G S P L E K

GEMENGD
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Kogerdijk
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Tjalkstraat
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 Franklaan

Gezellig, gezond en gemengd 
Wheermolen-Oost wordt een echte Purmerendse stads-
wijk. Waar bewoners graag wonen, winkelen, sporten, 
leren en elkaar ontmoeten. Zo wordt de wijk gezond, 
gezellig en gemengd. 
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Samen met de eigenaar van het 
Makado kijken we hoe het winkel-
centrum kan worden verbeterd. We 
gaan op zoek naar nieuwe invullin-
gen voor de leegstaande ruimtes. 
En voor de toekomst kijken we of 
het winkelcentrum verbouwd kan 
worden. Met meer winkels aan de 
straat.

Het plan is om van de Albert Schweitzerlaan
een sport- en spelstraat te maken voor kinderen 
én volwassenen. Via de Albert Schweitzerlaan 
fiets, wandel of ren je straks naar het Dwars-
gouwpark.

De flat aan de Rudolf 
Garrelsstraat krijgt nieuwe 
kozijnen, isolatie en een ingang 
aan de zijkant. Er komen ook 
woningen op de begane grond. 
Hierdoor voelt het veiliger op straat. 
Ook de flats aan de Citerstraat, 
Gouwzeestraat en Anne 
Franklaan worden gerenoveerd. 

De nieuwe flats aan de 
Gouwzeestraat en de Henry 
Dunantstraat worden zo ge-
bouwd dat je de Wheredijk veel 
beter kunt zien. Je kunt straks 
op meerdere plekken de dijk op 
lopen. De nieuwe appartemen-
ten hebben zicht op het water. 

Tussen de Vrouwenzandstraat
en de Hannie Schaftstraat
vervangen we de riolering 
en worden straten opnieuw 
ingericht.

De Hannie Schaftstraat wordt een belangrijke 
straat voor de buurt. Het is straks een groene 
fietsstraat waar auto’s te gast zijn. Even verderop 
fiets je over een nieuwe fietsbrug over de 
ringvaart zo naar het Leeghwaterpark. 

Renovatie flats
Anne Franklaan

Renovatie D’Grote Frank

Renovatie D’Groene Citer

Renovatie D’Blauwe Gouwe 

De Vrouwenzandstraat wordt een 
groene fietsstraat. Het hoort bij een 
doorgaande fietsverbinding naar 
station Overwhere.

We zien kansen om van de Wheredijk een 
ontmoetingsplek te maken. Met  picknick- en 
speelplekken en misschien wel een steiger 
waar je aan het water kunt zitten. Er komt een 
nieuwe fietsbrug naar het Leeghwaterpark.

In de Boeierstraat, Pluutstraat
en Schokkerstraat komen nieuwe, 
duurzame appartementen en 
eengezinswoningen voor starters, 
senioren, alleenstaanden en gezinnen. 
En ook huurwoningen voor mensen die 
wat groter willen gaan wonen. 

Langs de Pampusstraat en de Vrou-
wenzandstraat komen circa 350 nieuwe 
appartementen. Je woont daar rustig bij 
het park. Met wandelpaden die aanslui-
ten bij het Dwarsgouwpark. Een deel van 
de nieuwe woningen krijgt voorkanten 
aan de Stekeldijk. 

Het Dwarsgouwpark wordt een 
groen stadspark. Met nieuwe 
wandel- en fietspaden en misschien 
een koffietentje met terras. Echt 
een plek om te wandelen en 
te sporten. De volkstuinen, het 
kinderspeelparadijs, de heemtuin, 
de schooltuinen, de trimbaan, 
de skeelerbaan en de andere 
verenigingen blijven.

Purmerend Wheermolen-Oost
11.03.2020
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uit. De eerste schetsen die we hier presenteren, kunnen dus nog veranderen. De foto’s zijn bedoeld als voorbeelden.

Elkaar ontmoeten in de wijk 
We zien kansen om van de Wheredijk een 
ontmoe tingsplek te maken. Met pick-
nick- en speelplekken langs de dijk. En 
misschien een steiger. We gaan ook met 
de eigenaar van Makado in gesprek hoe 
we het winkelcentrum samen kunnen 
verbeteren.

Verschillende soorten woningen 
Er komen woningen bij. In Purmerend 
wachten immers veel mensen al 
jaren op een woning. Er komen ook 
meer verschillende woningen, zoals 
doorstroomwoningen. Voor mensen die 
iets groter willen wonen.

GEZOND GEZELLIG

O N T M O E T I N G S P L E K

GEMENGD

Kogerdijk

Kogerdijk

Sumpiusstraat

John F. Kennedyplein

Citerstraat

Purmerdijk

Zuiderzeestraat

Tjalkstraat

Tjalkstraat

Tjalkstraat

Tjalkstraat

Tjalkstraat

Tjalkstraat

Tjalkstraat

Tjalkstraat

Bazuinstraat

Boeierstraat

Gouwzeestraat

 Franklaan

Gezellig, gezond en gemengd 
Wheermolen-Oost wordt een echte Purmerendse stads-
wijk. Waar bewoners graag wonen, winkelen, sporten, 
leren en elkaar ontmoeten. Zo wordt de wijk gezond, 
gezellig en gemengd. 
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AED redt nog altijd levens

De redactie ontving een e-mail 
van onze wijkbewoner Marco 
Goosen, brandweerman en 
instructeur van Eerste Levens-
reddende Handelingen, met de 
vraag om in de wijkkrant infor-
matie te publiceren over de eigen 
veiligheid en het reageren op 

onvoorziene omstandigheden. Dat doen we natuurlijk 
graag, maar laten we wel de wens uitspreken dat we 
hiervan zo min mogelijk of geheel geen gebruik van 
hoeven te maken.

De meest voorkomende oproepen bij 112 gaan over 
hartaanvallen en -stilstanden en de behandeling van die 
laatste met een AED. Wist u dat bij een hartstilstand de kans 
op overleven het grootst is als er binnen zes minuten wordt 
gestart met reanimeren en als een AED wordt ingezet?

Wat is en doet een AED?
Een Automatische Externe Defibrillator is voorzien van twee 
elektroden, die op de borstkas van het slachtoffer kunnen 
worden geplaatst. Deze elektroden meten wat er in het hart 
gebeurt. Op basis van deze informatie kan de AED ’zien’ of er 
sprake is van een verstoord hartritme en of dat het nodig is 
een elektrische schok toe te dienen.

Echter, om succesvol een schok te kunnen toedienen moet 
er eerst voldoende elektrische activiteit in het hart aanwezig 
zijn. Het heeft geen zin om een hart te resetten als er al niets 
meer in dat orgaan gebeurt. Als er onvoldoende elektrische 
activiteit aanwezig is, zal de AED geen schok adviseren, 
maar instructies geven om te starten met reanimeren en 
borstcompressies uit te voeren.

Deze borstcompressies zorgen er voor dat er bloed in en uit 
het hart wordt gepompt, waardoor de elektrische activiteit 
weer kan toenemen. Hierna kan vaak alsnog een schok 
worden toegediend. 

Als elke seconde telt,  
is snelle hulp en een AED van levensbelang!

U doet een melding, en hoe nu verder?
 1.  Iemand belt 112 bij het vermoeden van een hartstilstand 

(bij twijfel altijd bellen!).
 2.  112 vraagt wie wilt u spreken en in welke plaats. 

Geef door: ‘Ambulance in Purmerend’” en u wordt 
doorverbonden.

 3.  U als melder krijgt direct levensreddende instructies van 
de ambulancecentralist.

 4.  De centralist van de ambulancedienst stuurt twee 
ambulances.

 5.  De centralist stuurt ook de dichtstbijzijnde 
burgerhulpverleners aan.

 6.  Ook krijgt de politie altijd een melding van de 
ambulancedienst, ook deze gaan ter plaatse.

 7.  Soms rijdt ook de brandweer, aangestuurd door de 
ambulancedienst.

Wat gebeurt er vervolgens met uw informatie?
 1.  De burgerhulpverleners krijgen een bericht. Een aantal 

moet de dichtstbijzijnde AED ophalen en naar het 
reanimatie-adres (ze krijgen direct de code mee) brengen. 
De anderen die zijn opgeroepen gaan direct naar het 
reanimatie-adres en beginnen met de reanimatie.

 2.  De politie en/of ambulance komt ter plaatse en neemt 
het zo snel mogelijk over.

 3.  Dit kan soms even duren, omdat als de reanimatie 
goed gaat, zij snel al hun professionele apparatuur 
voorbereiden om over te zetten en het over te nemen.

 4.  Gaat de reanimatie niet goed (door complicaties en 
dergelijke), dan neemt het ambulancepersoneel het 
direct over.

Waar bevinden zich de AED’s  
in de Wheermolen bij u in de buurt?
 1. Schalmeistraat 5 (bij de huisarts), 24/7, buiten.
 2. Roggebotstraat 34 (hoek Kadoelenstraat), 24/7, buiten.
 3.  Mercuriusweg 29 (Kodokan-sportvereniging),  

24/7, buiten.
 4.  John F. Kennedyplein (Makado-winkelcentrum bij de 

Deen), binnen. Beperkt: winkeltijden Deen.
 5.  Boeierstraat 38 (Huisartsenpost), binnen. Beperkt: van 

08.00 tot19.00 uur en za/zo niet.
 6.  Vrouwenzandstraat 59 (Prinsenstichting), binnen. 

Beperkt: afhankelijk van aanwezig personeel.

Dit zijn vijf belangrijke adviezen die bij het bellen  
van 112 strikt dienen te worden opgevolgd. 
 1.  Bij twijfel of het vermoeden van een hartaanval/

problemen altijd direct 112 bellen.
 2.  Luister naar de vragen en de instructies die worden 

gegeven volgens een protocol door de centralist van de 
ambulancedienst.

 3.  Ze helpen u echt, dus luister goed en probeer kalm te 
blijven.

 4.  Laat de voordeur open, want (burger)hulpverleners 
moeten naar binnen kunnen om u te komen helpen.

 5.  Sluit huisdieren even op, omdat deze de hulpverleners 
kunnen aanvallen.

Wilt u eventueel ook een buurt-AED aanschaffen, kijk dan op 
www.buurtaed.nl voor meer info.
Wilt u meer informatie of duidelijkheid, dan kunt en mag u 
Marco bellen op telefoonnummer 06 - º10419422, maar wel 
alleen met inhoudelijke vragen.
Dit artikel is belangrijk om te bewaren, dus houd het bij de hand 
of leg het op een plaats waar het in zicht ligt.
Meerdere artikelen over veiligheid enz. zijn in voorbereiding.  l

mailto:www.buurtaed.nl?subject=
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De wijkkrant wordt gemaakt door en voor bewoners. 
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Website wijkkerngroep is door omstandigheden ofline 
met excuus voor het ongemak. 
Ontwerp: Werkom Business Post & Printing 
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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 
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Renovatie: na Wheermolen-
West komt -Oost

Vanwege de renovatie van het oostelijke gedeelte 
van de wijk, en om deze goed te laten verlopen, 
organiseerde de gemeente samen met Intermaris 
diverse bewonersbijeenkomsten door de hele 
oostwijk. De start was op het grasveldje bij de 
Vrouwenzandstraat en wel op dinsdag 21 juli, om 
vervolgens op woensdag 29 juli, donderdag 6 
augustus en vrijdag 14 augustus de bewoners de 
mogelijkheid te geven om zoveel vragen te stellen over 
het wel en wee van de veranderingen in de wijk.

De vragen en opmerkingen werden door de medewerk(st)
ers onder het genot van een lekker bakkie koffie, en uiteraard 
met de gebruikelijke anderhalve meter afstand, beantwoord 
als dit mogelijk was, en anders  genoteerd, zodat ze er later 
op konden terugkomen.

Parkeren
Vooral vragen over de hoogte van de nieuwbouw en de 
vervanging van de garages houden de bewoners bezig. Hoe 
gaat het bijvoorbeeld met het parkeren en het groen- en 
de speelvoorzieningen? Veel van dat soort vragen werden 
gesteld op het schoolplein van de OBS Wheermolen. Ook 
werd gewezen naar de bestaande huizen, waar er zowel 
huur- als koopwoningen tussen zitten.

Aandacht
Op de eerste bijeenkomst aan de Vrouwenzandstraat/
Roggebotstraat kwam de vraag naar voren waarom het 
allemaal overdag moest plaatsvinden en niet ’s avonds. Dit 
punt had gelijk de aandacht van onze wijkmanager, Edwin 
Färber, die er meteen mee aan de slag is gegaan. Uiteraard 
in goed overleg met de betrokkenen kon hij twee avonden 
plannen en deze via de regionale media en facebook 
kenbaar maken. Die data waren 11 augustus voor de 
Vrouwenzandstraat en 20 augustus voor de Anne Franklaan 
(flat Dagboek). We houden u via de wijkkrant natuurlijk op de 
hoogte van de ontwikkelingen.  l

Schoen- en sleutelmaker  
Van Tongeren met pensioen
Na ruim 49 jaar sluit Martin van 
 Tongeren, mede gezien zijn pen-
sioenleeftijd, de deuren op het 
Makado-winkelcentrum. Dit is heel 
jammer voor alle omwonenden, 
omdat je voor schoen- en tassenre-
paratie, extra huis- en fietssleutels, 
enzovoort, altijd een beroep op hem 
kon doen. We bedanken Martin en 
zijn vrouw voor de vele jaren die ze 
ons hebben geholpen met hun vakmanschap en adviezen.  
We wensen het paar dan ook veel plezier voor de toekomst.  l

Veel interesse workshop graffiti
Op zaterdag 11 juli organiseerde Intermaris in samenwerking 
met de bewonerscommissie van de Rudolf Garrelstraat 
een workshop graffiti. Die was door de coronamaatregelen 
uitgesteld. Zodra de garages leeg waren, konden de 
deelnemers de deuren met eigen kunstwerken onder 
begeleiding van professionals beschilderen.
Dat hiervoor grote interesse was, kunt u zien aan de foto’s. 
Hemubo is op dit moment druk bezig met de renovatie van de 
flat, waarvan het uitgebreide bord staat op het grasveld aan de 
achterkant van de apotheek voorbij de Wheermolenbrug.  l

mailto:henkdekruijf%40telfort.nl?subject=
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