
Pagina 1

WIJKKRANTWIJKKRANT
4

J U N I  2 0 2 1
1 2 e  j a a r g a n g

PURMEREND - CENTRUM
 V o o r  e n  d o o r  b e w o n e r s

Herinrichting Julianastraat 
in volle gang

Bij het schrijven van deze 
krant wordt hard gewerkt 
aan de herinrichting van de 
Julianastraat. Al enkele we-
ken ligt de weg open en kan 
het verkeer er niet door. De 
herinrichting gaat gepaard 
met het nodige onderhoud. 

Zo wordt de riolering op de kruising met de Herengracht 
vervangen, maar ook in de hele straat en bij de huisaan-
sluitingen. De bestrating wordt opnieuw gelegd, het asfalt 
wordt vervangen en er komen er nieuwe lantaarnpalen.

Nieuw is dat de gemeente een project is gestart om in de 
oude stad meer geveltuintjes te krijgen. Bewoners kunnen bij 
de gemeente zo’n tuintje aanvragen. Dit aanbod is bedoeld 
voor mensen die geen voortuin hebben. De gemeente stuurt 
dan een medewerker langs om te beoordelen hoe groot de 
geveltuin kan worden, en dan wordt deze aangelegd. Dit 
houdt in dat de gemeente een aantal tegels weghaalt en de 
bewoner een cadeaubon krijgt van een lokaal tuincentrum 
om daar de planten te kopen. Het is de bedoeling dat de 
bewoners vervolgens zelf ’hun’ geveltuin onderhouden.

Planning
Als de herinrichting volgens de planning verloopt, zouden 
rond het verschijnen van deze wijkkrant de werkzaamheden 
in de afrondende fase moeten zitten. Immers, na deze klus 
moet de aannemer aan de gang met het realiseren van 
de parkeergarage bij het gemeentehuis. Daarvoor zullen 
ook weer wegen moeten worden afgesloten, waardoor 
de Julianastraat weer goed bereikbaar moet zijn. In een 
volgende wijkkrant hopen we u het resultaat van de 
Julianastraat te kunnen laten zien.  l

Terrassen eindelijk weer open!
Na een zeer lange periode van afwezigheid zijn de terrassen weer 
geopend. Dit lieten de mensen zich natuurlijk geen twee keer 
zeggen en velen bezochten de diverse terrassen in het centrum. 
In het begin werkte het weer niet lekker mee, maar gelukkig kwam 
eind mei het mooie terrasweer dan toch. Mede door het fraaie 
weer was onder andere de zonovergoten Koemarkt rijkelijk gevuld 
met blije mensen. Een zitplek was daardoor lastig te bemachtigen, 

maar dat mocht de pret niet 
drukken. Bij het schrijven van 
deze krant zijn net nieuwe 
versoepelingen aangekondigd 
en hopen we, dat bij het 
verschijnen van deze wijkkrant, 
de horeca volledig is heropend 
en dat we weer een extra stap 
hebben gezet naar terug naar 
normaal.  l

Reuring gaat door!
Na alle ellende van de afgelopen anderhalf jaar zijn we wel 
weer toe aan leuke activiteiten in onze stad. Gelukkig is, bij 
het schrijven van deze krant, bekend geworden dat Reuring 
dit jaar doorgang zal vinden. Niet helemaal zoals we het 
gewend zijn, maar er kan in ieder geval weer iets worden 
georganiseerd. Zo zal in het Leeghwaterpark, in het weekend, 
worden gewerkt met toegangsbewijzen en zitplaatsen. Als 
bezoeker wordt je ticket omgezet in een consumptiebon, 
zodat het gratis festivalkarakter blijft bestaan. Er moet wel via 
een reserveringssysteem gereserveerd worden.
Reuring zal, zoals we gewend zijn, plaatsvinden in zowel de 
stad als het park. Nieuw is dat dit jaar ook de Beemster wordt 
meegenomen als locatie voor de optredens. Er zullen weer 
verschillende optredens en voorstellingen te zien zijn. Denk 
hierbij aan voorstellingen voor kinderen, locatietheater en 
uiteraard live muziek.
Bij het verschijnen van deze wijkkrant bent u waarschijnlijk al 
in het bezit van uw kaartje en kunt u, net als wij, niet wachten 
om weer te genieten van dit culturele en muzikale feest.  l

Fijne zomer!

Het mooie weer is eindelijk weer aangebroken, en dus is het 
tijd voor vakantie. Dit betekent dat dit de laatste wijkkrant is 
voordat de zomer echt begint. Wij gaan er zelf ook even tus-
senuit. In de tussentijd blijven we natuurlijk de buurt afspeu-
ren naar leuke onderwerpen om over te schrijven en om  
nieuws te onders cheppen dat we u later graag vertellen.  
En als u deze zomer iets leuks meemaakt of heeft gezien, 
dan horen we dat uiteraard graag!
Voor nu wensen we u veel leesplezier toe en uiteraard een 
fijne zomer.

De redactie.  l
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Fiets- en scootmobielgroep 
start petitie

Al acht jaar bestaat de Uitjes- en Vriendengroep Purmerend. 
Die is opgericht door John Elzenaar met als doel om 
mensen met weinig budget samen mee te laten fietsen. 
Jammer genoeg kwam dit doel niet voldoende van de grond, 
waarna iedereen welkom was om mee te fietsen. Er is een 
facebookpagina van de groep, waarvan nu 132 mensen lid 
zijn. Om ook de groeiende groep scootmobielers goed te 
kunnen laten meedoen, is een petitie gestart.

Op een gegeven moment kwam er een aparte groep 
voor mensen in een scootmobiel die ook graag de routes 
wilden rijden. Helaas kon deze groep niet voortbestaan 
toen de beheerster kwam te overlijden. Nu zijn de groepen 
samengevoegd en wordt er eens in de drie weken een 
prachtige route gereden. John zet iedere maand de rit uit 
in de regio Purmerend, maar ideeën aandragen  is altijd 
welkom. Vanwege de accucapaciteit van de gemiddelde 
scootmobiel is de route maximaal 35 kilometer lang.

Opladen
En daar zit nu ook de reden dat John een petitie is 
gestart. In de omgeving van Purmerend, met name in de 
natuur- en buitengebieden, is nergens een plek waar je 
een scootmobiel kunt opladen. Elders in Nederland zijn 
deze punten wel gecreëerd, dus waarom bij ons nog niet? 
Zo zou je bij picknickplaatsen of in het Twiske best een 
laadpaal kunnen neerzetten.John hoopt dat veel mensen de 
petitie ondertekenen, zodat deze kan worden overhandigd 
aan de gemeente. De petitie is te vinden op https://
laadpalenrondpurmerend.petities.nl/,  staat tot eind augustus 
online en is tot die tijd te ondertekenen; doen dus!
Los hiervan zijn nieuwe leden altijd welkom. Lijkt het u 
leuk om een keer mee te doen, dan kunt lid worden van de 
facebookpagina voor informatie of even een mail sturen naar 
sportieve@uitjesenvriendengroep.nl.  l

Eenrichtingsverkeer 
Bloemenbuurt slecht 
nageleefd
In de Bloemenbuurt, en dan met name in de Primulastraat, 
geldt een inrijverbod vanaf de Wilhelminalaan bij het NS-
treinstation Purmerend, en voor de Goudenregenstraat vanaf 
de Primulastraat, voor al het verkeer, uitgezonderd (brom)
fietsers. Tot ergernis van de bewoners van deze straten 
lappen veel automobilisten en motorrijders dit verbod aan 
hun laars. Alle soorten auto’s rijden de verkeerde kant 
op: van personenwagens tot zware vrachtwagens, en van 
bestelbussen van pakketbezorgers tot vuilniswagens. Kortom, 
vrijwel niemand houdt zich aan dit verbod. Dit leidt vaak tot 
gevaarlijke verkeerstoestanden. De grootste verbazing van veel 
wijkbewoners is nog dat mensen van handhaving zelfs ruimte 
maken als mensen tegen de rijrichting in hen tegemoet komen 

rijden. De reden voor deze al jaren geleden ingestelde regeling 
zijn de vrij smalle wegen. Het lijkt veel bewoners noodzakelijk 
dat er meer toezicht en handhaving komt en vooral dat de 
handhaving niet meer wegkijkt, maar actief optreedt.  l

Openbaar toilet op 
Schapenmarkt

In de corona periode van de laatste maanden is er een 
belangrijk hiaat voor de bezoekers van de binnenstad 
van Purmerend “bloot” komen te liggen. De horeca ging 
volledig op slot waardoor het probleem naar voren kwam.  
Er was geen enkel openbaar toilet aanwezig. 

Natuurlijk is daar in het in het winkelcentrum wel een 
voorziening, maar ook dat is niet altijd open.
Het probleem is bij de gemeente al jaren bekend, maar men 
dacht het voorlopig opgelost te hebben. Maar de corona liet 
zien dat dit niet het geval was.
Na veelvuldig overleg met diverse partijen is besloten het 
openbare toilet te plaatsen op de Schapenmarkt.
Deze voorziening stond jarenlang in de plannen en nu is de 
knoop doorgehakt.
Het plan was eerst om deze voorziening op de Koemarkt te 
plaatsen. Uiteindelijk is er gekozen om deze te verplaatsen 
naar de naastgelegen Schapenmarkt.

Het toilet zal dag en nacht beschikbaar zijn en zal naar 
verwachting in het najaar worden opgeleverd.  l

Open dag Oude Begraafplaats 
goed bezocht

Op zaterdag 29 mei was er op 
de Oude Begraafplaats aan 
de Nieuwstraat een open dag. 
Dankzij het mooie weer was 
het de hele dag een komen en 
gaan van belangstellenden. 
Het was immers een prachtige 
gelegenheid om eens in het 
verleden van Purmerend te 
duiken. Het stichtingsbestuur 
van deze historische plaats 
was aanwezig om vragen 
te beantwoorden. Jammer 
genoeg konden er, in verband 
met de geldende coronavoor-
schriften, geen rondleidingen 
worden verzorgd. Wel was 
er een kraam met diverse 
informatie neergezet. Al met al 
kunnen het bestuur en de vele 
vrijwilligers op een geslaagde 
zaterdag terugkijken.             l
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Kattenbelletje: red de vogels
Zoals overal in Nederland lopen in Purmerend ook veel 
huiskatten buiten rond. De een vindt dat niet erg, de ander 
juist heel vervelend. De grootste ergernissen zijn kattenstront 
in je tuin en de (jonge) vogeltjes die ten prooi vallen aan 
de katten. Mensen hebben al allerlei oplossingen in de 
tuin staan om de kat weg te houden van het doen van de 
behoefte daar, maar tegen het jagen op (jonge) vogels 
kunnen de tuineigenaren niet zo veel doen. Daarvoor ligt de, 
eigenlijk vrij simpele, oplossing bij de eigenaar van de kat: 
doe je kat een belletje aan de halsband, zodat de vogels 
de katten horen aankomen en op tijd een veilig heenkomen 
kunnen zoeken. Op deze manier helpen we ook mee aan het 
herstellen van de populatie tuinvogels. l

Verkeersveiligere kruising? 
Afwachten maar

De gemeente heeft in mei de 
kruising van de Chrysantenstraat 
met de Hortensiastraat aangepakt. 
Volgens haar was dit een 
gevaarlijke plek, waaraan nodig 
iets moest gebeuren. Maar of het 
er nu veiliger op is geworden, 
moet de tijd leren.

De drempel is weggehaald, waardoor 
de automobilist nu wordt uitgenodigd 
om hard(er) te rijden. Er is een 
scheiding gemaakt tussen fiets- en 
autoverkeer, maar alleen op het stukje 
waar voorheen de drempel lag. De 

nieuwe kruising heeft nu de kleuren geel en rood gekregen, 
en borden voor eenrichtingsverkeer zijn geplaatst. Maar of 
het er nu duidelijker op is geworden wie voorrang heeft en of 
het geen racebaan zal worden, dat vragen we ons af.

Verbazing
Uit de wijk kwam ook wel wat verbazing naar voren over het 
alleen aanpakken van dit punt. De geluiden zijn dat men de 
kruising tussen de Chrysantenstraat en de Violenstraat een 
stuk krapper en onoverzichtelijker vindt doordat op dat stukje 
geen eenrichtingsverkeer is en het zicht door geparkeerde 
auto’s en de groene struiken wordt belemmerd. Wie weet 
gaat de gemeente hier in de toekomst ook nog eens kritisch 
naar kijken.  l

Redacteur voor een dag
Heeft u altijd al eens in de huid van een redacteur willen 
kruipen? Als redacteur zoekt u naar nieuws dat voor andere 
mensen leuk en interessant is. Maar soms maakt u gewoon 
iets mee of ziet u iets dat u graag wilt delen met anderen. 

Bijvoorbeeld een geslaagde actie, tips om de lockdown 
positief door te komen, of kent of bent u iemand met een 
bijzondere hobby waarover u meer wilt vertellen?

Als u het leuk vindt om over uw leuke, of natuurlijk minder 
positieve ervaringen en belevenissen te schrijven, bent u bij 
ons aan het goede adres. Stuur uw artikel (liefst met foto) 
naar centrumredactie@gmail.com en wie weet ziet u het 
terug in de wijkkrant. Heeft u geen computer of internet,  
geen probleem. Lever dan uw stukje in schrift in en wij 
zorgen dat deze geplaatst wordt. U kunt dit inleveren bij 
Redactie Wijkkrant Centrum, Primulastraat 44, 1441 HC 
Purmerend. De slogan van de wijkkrant is niet voor niets 
‘Voor en door bewoners’.  l

NLdoet groot succes
Op vrijdag 28 en zaterdag 29 mei was er weer de landelijke 
NL-doet-dag, een activiteit van het Oranje Fonds. Overal in 
het land werden door duizenden vrijwilligers bergen werk 
verzet met diverse klussen, en zo ook in Purmerend. Onder 
coördinatie van de Stichting Wonen Plus werden in alle 
wijken allerlei noodzakelijke klusjes, zoals tuinen, parken 
en gebouwen schoongemaakt of reparaties uitgevoerd. Dit 
gebeurde allemaal bij particulieren of verenigingen die enige 
hulp goed konden gebruiken. Zo was het ook in onze wijk, 
want onze verslaggever zag bijvoorbeeld dat het groen rond 
het gebouw CASA 24 aan de Wilhelminalaan grondig werd 
ontdaan van onkruid en zwerfvuil. Vooral door het betere 
weer was het voor alle werkers een extra fijne dag om iets 
voor een ander te kunnen betekenen.  l

Torens van Looiers onthuld
De torens van het project 
Looiers zijn nu beide 
ontdaan van de steigers 
en doeken. Ze zijn nu 
goed zichtbaar. Ook de 
hijskraan is afgebroken en 
heeft het terrein verlaten. 
Rond de gebouwen is 
echter nog genoeg werk 
te verrichten voordat 
het project kan worden 
opgeleverd. Geregeld 
was het een chaos met 
het verkeer op de kruising van het Looiersplein. De ene keer 
waren er verkeersregelaars, de andere keer moesten de 
verkeersdeelnemers het zelf maar uitzoeken. Soms leverde 
dat gevaarlijke situaties op.

Laten we hopen dat de ergste overlast nu voorbij is – al is 
het nu wachten op de volgende overlast. Immers, in juli 
gaat de bouw van de parkeergarage bij het gemeentehuis 
van start en staat de sloop van het voormalige postkantoor 
in de planning.  l
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Ken uw wijk

De oplossing van de vorige 
opgave luidt: een pilaar 
van de toegangspoort van 
de oude begraafplaats aan 
de Nieuwstraat.

We hebben liefst 28 goede 
inzendingen ontvangen. 
We vinden het dan ook
ontzettend leuk dat er 
zo veel inzendingen zijn 

binnengekomen! Na loting is Linda Jonker 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 6 augustus 2021 de oplos-
sing 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. Ver-
geet niet uw naam en adres te vermelden. Veel succes! l

Nieuw gedicht siert Zuidersteeg
Op de dag dat de 
Dichterskring Waterland 
veertig jaar bestond, 
vrijdag 16 april, werd 
in de Zuidersteeg een 
nieuw gedicht onthuld. 
Het thema dit jaar was: 
perspectief. De leden 
van de kring kregen 
de opdracht om rond 
dit thema een gedicht 
te schrijven.

De jury, bestaande uit 
Eveline Tijmstra, Stefanie 
Schulte en Adri Langeweg, 
kreeg de lastige taak uit alle 
inzendingen een winnaar 
te kiezen. Vooraf wist de 
jury uiteraard niet welke 
dichter welk gedicht had 
geschreven.

Voorzitter
De voorzitter Thea van de dichterskring heeft het winnende 
gedicht onthuld. Het heet ‘Naar het positieve’ en is, net als 
vorig jaar, geschreven door Gerda Hooiberg.

Gerda is al veertig jaar lid van de dichterskring en al lange 
tijd de huisdichter van onze wijkkrant. Als redactie zijn we 
dan ook extra trots dat Gerda heeft gewonnen. Haar gedicht 
is een jaar lang te bewonderen in de Zuidersteeg. l

Sneltestlocatie Markthal

In samenwerking met ‘’Testen voor toegang’ wordt de 
Markthal deze zomer gebruikt als sneltestlocatie. Het gaat 
hier om een proefperiode om zo stap voor stap het sociale 
leven weer op gang te brengen.
Bij een negatieve uitslag ontvang je een testbewijs om 
de mogelijkheid te krijgen om verschillende culturele 
uitstapjes te doen en evenementen te bezoeken. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan concerten, musea en sportactiviteiten.
Doordat de Markthal tijdelijk is ingericht als sneltestlocatie 
zullen er nog geen evenementen plaatsvinden.
Meer info vind je op www.testenvoortoegang.org.  l

Naar het positieve
als je slechts schaduwen ziet

probeer de andere zijde te zien
loop weg van het duister
verzadigd van schemer

ontwijk de kille stemmen
tot ze doodstil zijn gezet

schep ruimte in je denken
loop gestaag naar het licht

als het even donkert
kijk naar de stralende zon

die perspectief biedt
aan een wolkeloos leven

laat de lente in je binnen
als de regen bloemen zaait

ga op je stoel staan om
sterren op te hangen

houd de hemel op aarde
in je warme handen vast

Gerda Hooijberg.

Waar is dit?

COLOFON
De wijkkrant wordt gemaakt door en voor bewoners.
Redactie: Jan Jansen, Nathalie Rijkenberg en Stefan de Jong.
E-mail redactie: centrumredactie@gmail.com.
Eindredactie: Fred Berga, Journalistiek & Meer.
Artikelen en foto’s mogen worden overgenomen met
bronvermelding.
De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen in
te korten of niet te plaatsen.
Fotografie: Han Cozijn en redactie, tenzij anders vermeld.
Ontwerp: Werkom, Business Post & Printing.
Opmaak: Gerjan Stolp.
Drukwerk: Business Post & Printing.
Bezorging: Rodi Media.
De volgende wijkkrant verschijnt rond 9 september 2021.
Kopij kunt u aanleveren tot 6 augustus 2021
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