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O K T O B E R  2 0 2 0
1 1 e  j a a r g a n g

Onder voorbehoud
We maakten deze wijkkrant toen we in de drie weken met de 
extra beperkingen zaten. Op het moment dat u deze wijkkrant 
ontvangt, zijn die beperkingen nog steeds van kracht, of 
versoepeld, of uitgebreid.

Dat weten wij tijdens het maken van de krant nog niet; u wel. 
De teksten van enkele artikelen zijn eind oktober dan ook 
wellicht achterhaald.  l

Waar is 2 tot en met 18?
De ken-je-wijk-foto in onze 
vorige wijkkrant is genomen 
vanuit de Puntmosstraat. 

Daar woont Irene Treffers, die 
dan ook een goede oplossing 
instuurde. Ze vroeg zich in haar 
reactie af waarom die straat 
aan de linkerkant gewoon met 
nummer 1 begint, maar aan de 
rechterkant met nummer 20. 

Waar zijn de nummers 2 tot en met 18 gebleven? Tussen het 
begin van de straat en nummer 20 is echt geen ruimte voor 
negen woningen. Er staat een hek, met daarachter bomen, 
een smal stuk gras en dan het spoor. 

Foutje van de gemeente? Of is er een andere verklaring? Wie 
het weet, melde het ons!  l

Dode bomen
We kregen een bericht van een 
bewoner van Brunelhof:

‘Als lezer van uw wijkkrant 
Purmerend-Gors en woonachtig 
in de Gors (Brunelhof) vraag ik uw 
aandacht voor het volgende. 
Aan het Brunelhof wordt zeer 
regelmatig het gras gesnoeid en 
worden de struikjes bijgeknipt. 
Hulde. Maar bijna drie jaar lang 

ook dode bomen, die het groen nadrukkelijk ontsieren. Toen werd 
beloofd dat na de vorst nieuwe bomen zouden worden aange-
plant. Maar sinds die tijd is dat nog niet geschied. Ik heb diverse 
malen contact opgenomen met de afdeling groenvoorziening en 
alle gegevens steeds doorgestuurd, maar geen enkele reactie, en 
zeker geen vervanging van de dode bomen.’

Gemeente, hoe zit dat?    l

Spurdfun
Een kennismakingsbericht van ‘onze’ wijksportcoach:

 

‘Mijn naam is Aram Bakr en ik ben de WijkSportCoach 
van Centrum en Gors. Als WijkSportCoach ben ik het 
aanspreekpunt voor Spurd op het gebied van sport en 
bewegen in deze mooie wijken, met als doel meer mensen, 
van alle leeftijden, aan het sporten en bewegen te krijgen of 
te houden. Heb jij een leuk idee, een vraag en/of wil je meer 
informatie, dan kun je contact opnemen met aram.bakr@
spurd.nl of telefonisch via 0299-418100.’

Spurd is weer begonnen met een aantal gratis sportieve 
binnenactiviteiten voor de jeugd, ook voor de vier- tot en met 
twaalfjarigen in De Gors: vrijdag van half drie tot kwart voor 
vier in sporthal Zwanebloem. 
Aram stuurde ons bijgaand totaaloverzicht.  l
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COLUMN
Gors-verhalen van een herdershond

“Mooi weer, Banjer. Zullen we eens kijken wat die 
‘Golden Oldies’ in het Gorsebos aan het doen zijn?”

Op het kunstgrasveld vlakbij de skatebaan is Olga Does van 
Spurd allemaal pionnen aan het uitzetten. De eerste ‘Golden 
Oldies’ staan langs de kant te wachten (netjes anderhalve 
meter uit elkaar) en om tien uur hebben zich zo’n tien dames 
en vijf heren verzameld.
“Nee, dit leek me niets voor mij. Maar ik ben een keer met 
m’n buurvrouw meegegaan en... ja, toen was ik verkocht.” 
Een andere mevrouw zegt schuldbewust: “Ik kom niet 
eens uit de Gors. Ik kom iedere donderdag op de fiets uit 
Zaandam!”
“Hé, wat leuk, buurvrouw... ga jij ook meedoen?” Mijn baasje 
voelt zich wat overvallen door deze vraag, maar... ja,  
waarom niet?
“We beginnen rustig met een paar rondjes, lopen of rennen”, 
start Olga. “Doe het op je eigen tempo, want het is allebei 
goed.” Oei... ik weet dat mijn baasje niet goed is in rennen, 
maar daar gaat ze! Dan komen al die bekende dingen van 
armen zwaaien, benen hoog optrekken, benen naar achteren 
omhoog, het ene na het andere rondje. “Heel goed. Nu gaan 
we aan onze balans werken en aan uithoudingsvermogen.” 
M’n baasje kijkt met een rood hoofd op haar horloge... pfff, 
pas zes minuten voorbij.
“Bij iedere pion ligt een papier met een opdracht”, kondigt 
Olga aan. “Doe de oefeningen met z’n tweeën, want dat is 
veel gezelliger en helpt je volhouden.”
Ik zie mijn baasje met haar hoofd tellen of er geen oneven 
aantal deelnemers is, zodat ze ‘loyaal’ kan zeggen “Eh... ik 
kijk wel”. Maar nee, helaas.
“Daar gaan we dan. De minuut”, Olga kijkt op haar horloge, 
“gaat nú in.”
Ineens zie ik mensen schaatsbewegingen maken, van de 
ene hoepel in de andere springen, met handen los tegen een 
muur aan ‘zitten’, van de ene naar de andere pion rennen, 
zich vanaf een stang opdrukken, touwtje springen. M’n 
baasje is druk bezig met op de plaats ‘huppelen’.
Het is leuk om naar te kijken.
“Vijf, vier, drie twee, een... stop maar, en door naar de 
volgende pion.”
Er wordt overal hard gewerkt, gepuft, gelachen, voorhoofd 
gewist, maar – gelukkig -  daar komt de drinkpauze. Ja, de 
mensen komen hier voor hun conditie, maar óók voor de 
gezelligheid. “En dan gaan we weer verder met de volgende 
oefening.” En daar gaat iedereen weer, verder met al het 
gezwoeg. Tot mijn verbazing is het uur om voordat ik er erg 
in heb.
De deelnemers pakken hun spullen en de een na de ander 
verlaat het veld. Natuurlijk moet mijn baasje nog even 
napraten – allemaal voor dit verhaal in het wijkkrantje 
natuurlijk.
Maar gelukkig, daar komt ze. “Hé Banjertje... wat heb je lief 
op me gewacht. Dat had je niet gedacht hè, dat het baasje 

mee zou doen? Nee, het baasje óók niet, maar weet je wat? 
Geloof het of niet... ik ga het iedere donderdag doen.” 
Ja, natuurlijk geloof ik het. Alleen... als ík maar niet iedere 
keer mee hoef!

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

In september 2019 is Spurd voor De Gors gestart 
met de buitenactiviteit GoldenSports, een nieuw, 
eigentijds concept voor wekelijkse trainingen 
voor 65-plussers (de Golden Oldies), gericht 
op spierkracht, balans, uithoudingsvermogen 
en coördinatie.

De trainingen zijn het hele jaar door:
•  op maandag van 10.00 tot 11.00 uur in Weidevenne 

(FC Purmerend);
•  op dinsdag van 

10.30 tot 11.30 uur 
in Wheermolen;

•   op donderdag van 
10.00 tot 11.00 uur 
in de Gors.

Opgeven of meer 
informatie via Spurd, 
telefoon 0299–418100 of 
h.kaptein@spurd.nl.

Werk aan de kruising
Een maand geleden werd de kruising van de Gorslaan met 
de Waterlandlaan onder handen genomen, wat een paar 
dagen tot filevorming leidde. Onze fotograaf was natuurlijk 
ter plekke om de activiteiten vast te leggen. l
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DE BIEB OP DRIE

De bibliotheek, gevestigd 
aan de Waterlandlaan 40, 
is al weer enige tijd open.

De Bibliotheek Purmerend 
is de hoofdvestiging van 
Bibliotheek Waterland, met 
ruime openingstijden en 
een collectie van ongeveer 
85.000 boeken, cd’s en dvd’s, 
kranten en tijdschriften. 
De vestiging biedt rustige 
werkplekken op de tweede 
etage. Er zijn studiecabines 
die gratis gereserveerd kunnen 
worden. De vestiging heeft 
een Makkelijk Lezen Plein en 
een NL-Plein (Taalhuis). Ook 
zijn er diverse spreekuren en 
inloopactiviteiten.

In het verleden gaven we 
vaak een overzicht van 
diverse geplande activiteiten 
in de weken na de 
verschijning van de wijkkrant. 
Dit doen we even niet, want 
wat we nu aankondigen is op 
het moment dat deze krant 
bij u in de bus valt misschien 
wel geannuleerd. 
 
Maar de wijkkranten liggen 
er weer!  l

Varenbuurt ontgroend?

“Er verdwijnen in de buurt te veel mooie bomen”, laat 
een bezorgde Moerasvaren-bewoner Jarvis Blom ons 
weten. “Toen we hier in 2004 kwamen wonen, was het 
een groene buurt met veel bomen, maar sinds die tijd 
zijn er vlak bij onze woning veel gekapt, waaronder 
een aantal eiken en een mooie zilverspar.

Het moet natuurlijk wel een groene wijk blijven. En mooie 
bomen moeten zo veel mogelijk blijven staan; kwaliteit gaat 
wat mij betreft dan boven kwantiteit.”

Jarvis toont ons plekken in de wijk die inderdaad nogal 
‘ontgroend’ zijn. Dit komt onder meer doordat veel bewoners 
het groen voor hun huis ‘verstenen’, bijvoorbeeld om 
er parkeerruimte van te maken, en daar wordt de buurt 
natuurlijk niet mooier van.  l

Betaald parkeren (2)

Dat in een deel van de Gors-Noord op 1 juli 
betaald parkeren was ingevoerd, noemden 
we in onze vorige wijkkrant een prima 
maatregel. ‘Of zien we dat verkeerd? Laat 
ons dat dan weten’, voegden we eraan toe. 
Reinier ten Broeke reageerde als volgt.

‘De bewoners van de diverse appartementen en 
de vrije woningen aan De Oeverlanden hebben 
allemaal één, soms zelfs twee parkeerplaatsen 
op eigen terrein. Dus van die kant zal er geen 
verzoek zijn gekomen voor betaald parkeren. De 
tientallen parkeerplaatsen die er op straat zijn, 
werden voornamelijk maandag tot donderdag 
van ongeveer 09.00 uur tot 16.00 uur bezet door 
kennelijke werknemers van de kantoren op de Waterlandlaan. Zij 
zijn na 1 juli als bij toverslag verdwenen. De gemeente Purme-
rend zag vermoedelijk door het desastreuze parkeerbeleid van de 
coalitie rond Koemarkt en elders in de binnenstad (het opheffen 
van meerdere honderden parkeerplaatsen) haar inkomsten uit 
parkeergelden dalen, zodat men besloot het betaald parkeren 
uit te breiden. Nou, qua inkomsten hebben ze dan een sof, want 
er staan nu hier elke dag tientallen parkeerplaatsen leeg; het is uit-
gestorven. Je bent alleen verplicht een boekje van € 15,- te kopen 
(tien bonnen) voor je bezoek. Ook dat is weer diefstal, want de 
bonnen zijn maar geldig tot 1 januari 2021, en zoveel bezoek krijg 
ik ook niet door de week.’  l

Dijklander Ziekenhuis  
heropent corona-afdeling 
Door de recente verhoging 
van het aantal besmettingen 
heeft het Dijklander 
Ziekenhuis in zowel 
Purmerend als Hoorn eind 
september besloten een 
aparte afdeling te heropenen 
voor coronapatiënten.

De afdeling biedt op beide 
locaties capaciteit voor dertig 
patiënten. De twee vestigingen 
hebben onderling afspraken 
gemaakt over het aantal 
patiënten dat kan worden opgenomen. De afdeling is een 
aparte zogenoemde coronakliniek, waar de coronamaatregelen 
– zoals anderhalve meter afstand houden en een beperkte 
hoeveelheid bezoek - nog strenger worden gehandhaafd. 
In tegenstelling tot de eerste coronagolf worden reguliere 
opnames en behandelingen zo min mogelijk en liever niet 
opgeschort, zodat de gewone zorg kan doorgaan. Hierdoor 
ontstaat echter wel meer druk op zorgpersoneel. De redactie 
hoopt dan ook dat verdere maatregelen niet nodig zijn.  l
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Waar is dit?

Van de wijkwethouder

Achterpad (of niet)

Onze ambtenaren denken zo veel 
mogelijk mee met onze inwoners. 
Dat is niet altijd makkelijk. Soms 
gaan wensen tegen bestaand 
beleid in. Dan kan invullen van 
die wensen betekenen dat er een 
precedent ontstaat. Dat dus andere 
mensen ook kunnen zeggen: “Die 
bewoner heeft dit van de gemeente 
toegestaan gekregen, dat geldt dus 
ook voor mij.”

Dat is natuurlijk een ingewikkelde discussie. Want een 
bewoner vraagt vaak niet zo maar om afwijking van beleid. 
De ambtenaar, soms in overleg met een wethouder, weegt 
dan het belang van de bewoner af tegen het belang van de 
gemeente en het algemeen belang. De precedentwerking 
speelt dan ook een rol, want wat de gemeente ook besluit, 
het moet altijd uitlegbaar zijn. Mensen moeten kunnen 
begrijpen waarom de gemeente dat besluit nam.
Neem nu de hoofdgroenstructuur. Dat is het groen in de 
wijk dat ‘onaantastbaar’ is. In dat groen kunnen geen paden 
komen en delen van het groen kan de gemeente niet in 
onderhoud aan bewoners geven, zoals bij ander groen soms 
wel gebeurt.

Ik wil u graag meenemen in een voorbeeld waarbij de 
gemeente toch besloot het groen in de hoofdstructuur aan 
te tasten. Het gaat om een gezin waarvan één lid niet meer 
mobiel is en afhankelijk van een rolstoel/scootmobiel. En 
waarbij het niet te doen is door het huis via de voordeur 
de straat op te gaan of voor het huis het hulpmiddel te 
stallen. Wel is het goed mogelijk om via de achtertuin de 
woning te verlaten. Maar… de achtertuin grenst aan de 
hoofdgroenstructuur. Jammer, daarin mag geen pad komen. 
Dat is wel de vurige wens van dit gezin.

Wij hebben dit verzoek getoetst op redelijkheid en het belang 
van de mensen afgewogen tegen het algemeen belang, het 
belang van de gemeente en precedentwerking. De conclusie 
van de overwegingen was dat het in deze situatie acceptabel 
en gewenst is om door het groen een pad aan te leggen 
om de tuin te ontsluiten. Bij het nemen van dit besluit woog 
de gemeente mee dat de gevraagde ontsluiting via het 
groen tijdelijk is en op enig moment weer teruggaat naar de 
oorspronkelijke staat.

Met een mooie term heet dit ‘contextgedreven werken’. 
Dit betekent dat wij altijd kijken naar de individuele situatie 
en wat daarin ten opzichte van de vraag mogelijk is. Soms 
vinden wij het dan gerechtvaardigd iets verder te gaan dan in 
het algemeen.

Harry Rotgans. l

Vijverstraat

Onopvallende straat
achter de Gorslaan.

Straat met een hoekie om
en dan langs het water

een stellage met planten,
begoten door bewoners.

Rechtdoor tot een vijver
met visplekjes en fontein.

Terugwijkende huizen,
grasveld daarvoor met

kastanjes, linden, berken.
Fietspaadje er doorheen

uitmondend in Kreekstraat.

Een waterrijke buurt.

Hennie Pen-Dijkema

Ken je wijk
De foto in onze vorige wijkkrant toonde de brandtrappen van 
de seniorenwoningen in de Hoekstee aan het Beatrixplein. 
Dus niet die aan de appartementen achter winkelcentrum 
Zwanebloem, zoals nogal wat 
inzenders veronderstelden.
We ontvingen liefst twaalf 
goede oplossingen. Na loting 
gaat de cadeaubon van vijf-
tien euro naar Marja Visser. 
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.
Column: Cecile Righart.
Bijdragen: Harry Rotgans.
Gedicht: Hennie Pen-Dijkema.
Foto’s: Ron ter Schegget.
De volgende wijkkrant verschijnt op 17 december.
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