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Afscheid wijkmanager  
Henk Noordhuis
Beste bewoners, ondernemers en gebruikers van het 
Centrum, via deze weg wil ik iedereen bedanken voor 
de samenwerking de afgelopen twintig jaar. 

Natuurlijk had ik graag persoonlijk afscheid willen nemen van 
velen van u, maar helaas gaat dat op dit moment niet. Ik stop 
op 1 februari als wijkmanager van het Centrum en ga verder 
als dorpsmanager van Beemster, met nieuwe uitdagingen 
en werken aan de fusie in 2022; vanaf dat moment gaan we 
immers verder als één gemeente.

Ik kijk terug op veel mooie herinneringen en projecten die zijn 
gerealiseerd de afgelopen jaren. Natuurlijk zijn er momenten 
geweest waarbij we het niet altijd eens met elkaar waren, 
maar toch kwamen we er vaak uit.
We kunnen samen vaststellen dat het Centrum de laatste 
jaren een behoorlijke ontwikkeling heeft doorgemaakt, zowel 
in de woonwijken als in het winkelgebied – en we zijn nog 
niet klaar.

Overnemen
Ik ben blij dat mijn collega Rob Gigengack het van mij gaat 
overnemen. Rob is namelijk een wijkmanager met heel wat 
jaren ervaring. Ik weet dan ook zeker dat de overdracht 
soepel zal gaan.
Nogmaals bedankt, iedereen, en we komen elkaar vast wel 
weer ergens tegen.
 
Henk Noordhuis.  l

Onze nieuwe 
wijkmanager:
Rob Gigengack
Ik wil me langs deze weg graag aan 
u voorstellen. Mijn naam is Rob 
Gigengack en ik word met ingang van 1 
februari wijkmanager voor het Centrum. 

Ik ben 52 jaar geleden in Amsterdam geboren, waarna ik 
samen met mijn ouders op tienjarige leeftijd, als een van 
de eerste bewoners van de wijk de Gors, verhuisde naar 
Purmerend. Ik ben gehuwd en heb twee (volwassen) dochters 
en twee kleinzoons.

Sinds 1987 ben ik werkzaam voor de gemeente Purmerend. 
De afgelopen 23 jaar heb ik, met veel plezier, als wijkmanager 
in de wijken Overwhere en de Gors gewerkt, en ik zie erg uit 
naar mijn nieuwe werkgebied, het Centrum.

Gesprekken
Uit de gesprekken die ik de afgelopen jaren heb gevoerd 
met mijn collega Henk Noordhuis (voormalig wijkmanager 
Centrum) heb ik begrepen dat ‘het Centrum’ in alle opzichten 
de interessantste en leukste wijk van Purmerend is om (als 
wijkmanager) in te werken. Zo kent het Centrum, naast 
de dynamiek van het winkel- en het warenmarktgebied 
(waar veel ‘horeca-’ondernemers gevestigd en actief zijn), 
ook woonbuurten met actieve bewoners. Opvallend is de 
betrokkenheid en (ver)binding met de directe omgeving van 
bewoners en ondernemers in de wijk. Dit typeert het Centrum 
en hiermee onderscheidt het zich van een doorsnee woonwijk 
in onze gemeente. Het werken in deze voor mij nieuwe 
omgeving maakt me nieuwsgierig en enthousiast.
Ik ben een spreekwoordelijke bruggenbouwer. Het is dan ook 
niet verwonderlijk dat ik op- en uitbouwen van een goede 
(werk)relatie, met ondernemers en bewoners uit de wijk, 
beschouw als een van mijn grootste ambities voor het werken 
in het Centrum. 

Contact
Voor meldingen die betrekking hebben op de openbare 
ruimte wil ik een beroep doen op bewoners en ondernemers 
van de wijk om zich hiervoor te wenden tot het Klanten 
Contacten Centrum (KCC) van de gemeente. Voor overige 
vragen, vooral op sociaal maatschappelijk gebied of die 
betrekking hebben op leefbaarheid en/of veiligheid, kunt u 
contact met me opnemen. Ik kan u in dat soort situaties van 
advies voorzien, doorverwijzen en/of samen met u op zoek 
gaan naar een oplossing of antwoord op uw vraag.

U kunt mij op twee manieren bereiken, te weten per mail, 
ra.gigengack@purmerend.nl, en telefonisch via het KCC: 
0299-452452.

Zodra de maatregelen om besmetting met covid-19 tegen 
te gaan worden stopgezet en het weer mogelijk is om 
fysiek contact te mogen hebben, kom ik graag naar u toe 
of nodig ik u bij mij op kantoor uit voor een gesprek. Voor 
het maken van een persoonlijke afspraak kunt u een bericht 
sturen naar wijkmanagement@purmerend.nl. Vermeld hierbij 
uw naam, telefoonnummer en de reden van uw verzoek 
om een persoonlijk gesprek, zodat mijn collega’s van het 
secretariaat een ruimte en voldoende tijd in mijn agenda voor 
ons kunnen reserveren.  l
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Van Hoornse Eiland tot Tuinhof

In de vorige twee wijkkranten hebben we de eerste 
twee delen van het verhaal van Ber de Lange over de 
geschiedenis van de Hoornse Buurt gepubliceerd. In 
deze editie kunt u deel drie, tevens het laatste deel, 
van dit drieluik lezen.

Postkantoor

Nadat het postkantoor op hoek Herengracht/Emmakade, eind 
oktober 1963, voor een verbouwing werd gesloten, kwam er 
een noodpostkantoor op de Stationsweg bij het NS-station. 
Het was op ‘groei’ berekend, met veel licht en ruimte. Het 
beviel daar zo goed, dat het postbedrijf daar voorlopig bleef 
zitten. Van een verbouwing/uitbreiding daar was voorlopig 
geen sprake van.
In 1965 was de P.T.T. bereid het oude postkantoor te 
verkopen aan de Liduina Stichting (ziekenhuis), onder de 
voorwaarde dat de gemeente een andere plek voor de 
bouw van een nieuw postkantoor beschikbaar zou stellen. 
Deze werd in 1967 gevonden op het ‘zogenaamde eiland’, 
aan de oostzijde tussen Achterdijk en Molenschans, ten 
oosten van de Hoornselaan. Hiervoor moesten nog veel 
stedenbouwkundige zaken worden geregeld, zoals het 
dempen van een stukje oude Weere en het slopen van enige 
panden in de Tuinstraat en die van noordzijde Achterdijk.
Daarnaast waren er natuurlijk de financiën. Het 
architectenbureau Elling uit Amsterdam werd aangetrokken 
om een ontwerp te maken en het aannemersbedrijf J.A. 
Koning uit Opmeer werd de bouwer. De bouw startte in 
1971 en tegelijkertijd werd het stukje water (tweede fase 
Weereplan) gedempt. Op 14 april 1972 was de officiële 
opening van het postkantoor. ‘Miss Post’ (Jannie de Vries) 
landde met de sleutel per helicopter op het voetbalveld 
van FC Purmerend aan de Wagenweg en per huifkar ging 
ze naar het nieuwe pand. Ze overhandigde daar de sleutel 
aan burgemeester R. Kooiman. Met de toenmalige directeur 
G.J. Louweret stapten ze samen naar binnen. De entree was 
aan de Hoornselaan. Het nieuwe markante gebouw werd 
geroemd om zijn architectuur.
De groei van de stad en het postgebeuren was in die jaren 
niet te stuiten. In de jaren 1884/1985 werd het gebouw weer 
verbouwd en vergroot. De entree kwam aan de Gedempte 
Where. De computertijd veranderde enorm veel. De klandizie 
in loketpostzaken en pakketdienst liep na 2000 sterk terug. 
In 2009 volgde dan ook sluiting. Het pand wordt binnenkort 

gesloopt. De voorbereiding 
voor woningbouw daar is in 
een vergevorderd stadium. 

Tuinhof
In de jaren zeventig van de 
vorige eeuw kregen nog 
meer woningen het kenmerk 
`krotwoning` aangemeten, die 
moesten worden gesloopt. 
Op de open plekken kwam 
parkeerruimte. Ook werden 

daar de wekelijkse pluimveemarkt en kermissen gehouden.  
Er kwamen plannen voor nieuwbouw. De afdeling steden-
bouw van de gemeente stelde het stedenbouwkundige eisen-
pakket samen. Als architect werd Hartsuyker Architecten te 
Amsterdam aangetrokken. Voor de hoek Gedempte Where/
Hoornselaan moest enig volume komen in de bouwhoogte en 
in de hoek een laagdeel (snackbar). Langs de Venediën was 
een arcade voor de winkels gepland. Woningbouwvereniging 
De Volkswoning ontwikkelde het plan. De eerste paal, een 
houten exemplaar met een betonnen opzetter, werd op 2 
april 1979 geslagen door buurtbewoonster mevrouw Stoffels. 
De Purmerender aannemer Jan de Vries was de bouwer. De 
woningen kregen de ingang aan de binnenzijde. In het plan 
zaten ook twee blokjes woningen: één langs de Venediën en 
de ander langs het Whereplantsoen. Ook moest een nieuwe 
straatnaam worden bedacht. In die tijd zat uw schrijver toe-
valligerwijs in de straatnamencommissie. Ik stelde, met mijn 
historische achtergrond, geen Tuinstraat meer, maar Tuinhof 
voor. De overige commissieleden en de gemeenteraad waren 
het hiermee eens (Rbs 03-12-1979). De naam Tuinhof geeft 
toch een stukje  historie weer.

De tijd gaat voort en na 
langdurige voorbereiding 
werd een nieuw plan 
ontwikkeld door Woon-
compagnie. Om het 
stadsvernieuwingspro-
ject te kunnen uitvoeren 
moesten het gebouw bij 
de Hoornsebrug worden 
aanpast en het langs het 
Molenplantsoen staande 
blokje woningen uit 1936 
worden gesloopt. Dat 
gold ook voor de voor-
malige timmerfabriek 
Trio in de Hoornsebuurt, maar die moest deels worden herbouwd. 
Om de financiën rond te krijgen moesten er ook enige woningen 
in de vrije sector komen. Het plan dat kon worden gebouwd 
bestaat uit ‘zes vrije herenhuizen’ en 21 sociale sectorwoningen. 
Het gebouw kreeg de naam  Hoornse Poort (die wordt jammer 
genoeg niet gebruikt). De huisnummering werd Tuinhof en de 
langs de Where gelegen woningen Molenplantsoen. Het gebouw 
werd gebouwd in vier bouwlagen met op de hoek een verhoging. 
Er is een lift aanwezig. 
Ook is er een poort-
doorgang van Tuinhof 
naar Molenplantsoen. Bij 
Trio in de Hoornsebuurt  
verrees de voorgevel 
weer in oude staat en 
luister terug. Het project 
Hoornse Poort is een 
mooi stukje stadsver-
nieuwing geworden, 
dat past in het karakter 
van de binnenstad 
van  Purmerend.           l
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Groot onderhoud  
riolering bloemenbuurt

In de bloemenbuurt vindt groot 
onderhoud plaats aan de riolering. Dit 
is een enorme klus, die de komende 
maanden nog zal duren.

Het betreft normale werkzaamheden die al 
gepland stonden en waarmee in december 
2020 is gestart.
Het bedrijf VanderValk+de Groot voert de 
werkzaamheden uit. De riolering wordt 

gereinigd en vervolgens met een camera geïnspecteerd. In 
februari wordt begonnen met het onderhoud aan de putten. 
Aangezien dit er vele duizenden zijn, is dit een klus waar de 
komende maanden aan zal worden gewerkt.

Er kunnen werkvoertuigen op de weg staan, waardoor u een 
aantal minuten zal moeten wachten voor u er langs kunt; 
houd u hier rekening mee.  l

Stilte in  
de binnenstad

Het jaar 2021 beginnen 
we helaas zoals het 
is geëindigd in 2020: 
met een binnenstad in 
stilte. Horeca en winkels 
houden veelal hun deuren 
nog altijd gesloten door 
het coronavirus.

Uiteraard zijn we hoopvol. Als alles uiteindelijk weer open mag, 
zullen de straten in het centrum weer gezellig druk worden. 
Ziet u het voor zich: winkelend publiek in het Willem Eggert, en 
de Koemarkt met zonovergoten en volle terrassen?
Bij het schrijven van deze wijkkrant zit ons land nog in een 
lockdown. Laten we hopen dat bij het uitkomen van de krant 
de lockdown is opgeheven en dat de ondernemers hun zaak 
weer kunnen opstarten.  l

Donateurs hertenkamp bedankt!
Na de trieste werkelijkheid van november, waarbij het 
hertenkamp door de vogelgriep afscheid moest nemen 
van al zijn pluimvee, gloort er weer licht aan de horizon. 

Er waren namelijk verschillende bedrijven en particulieren 
die geld doneerden, zodat het bestuur in het voorjaar nieuw 
pluimvee kan aanschaffen. Inmiddels is het hertenkamp 
vogelgriepvrij verklaard. Als het griepseizoen voorbij is, zal het 
nieuwe pluimvee zijn intrede doen in het mooie hertenkamp.
Het bestuur heeft in december in een groot deel van onze 

wijk een kerstkaart bij de bewoners bezorgd, als dank voor 
het medeleven en voor het overbrengen van een kerstgroet. 
De reacties hierop waren overweldigend. Veel buurtbewoners 
hebben het hertenkamp een hart onder de riem gestoken en 
veel donaties gedaan. Het bestuur en de vrijwilligers werden 
er stil van. Bestuur en vrijwilligers willen u dan ook hartelijk 
danken voor uw steun. Het doet hen goed te weten dat 
mensen zo massaal meeleven en ook zo genieten van dit 
mooie plekje in onze wijk.  l

Word 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 ook 
maakt u gewoon iets mee of ziet u iets dat u graag wilt 
delen met anderen.

Dit kan een geslaagde actie zijn, een initiatief in de wijk of 
iets waar u trots op bent. 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 minder positieve 
ervaringen of belevenissen te schrijven, dan bent u bij ons 
aan het goede adres. Stuur uw artikel (het 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 op schrift aan en wij zorgen 
ervoor dat het wordt geplaatst. Inleveren kan bij de Redactie 
Wijkkrant Centrum, Primulastraat 44, 1441 HC Purmerend.  l

Purmerend en Beemster samen 
in Meld Misdaad Anoniem

Purmerend en Beemster gaan samenwerken 
met het meldpunt Meld Misdaad Anoniem. Deze 
samenwerking vergroot de informatiepositie van de 
gemeenten en versterkt zo de integrale aanpak van 
ondermijnende criminaliteit.

Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijke organisatie 
en geen onderdeel van de politie. Je meldt bij Meld 
Misdaad Anoniem over bijvoorbeeld hennepteelt, drugslabs, 
illegale prostitutie, fraude en onverklaarbaar vermogen. 
De anonimiteit van de melder staat hierbij altijd centraal. 
Het meldpunt is zeven dagen per week bereikbaar via 
telefoonnummer 0800-7000, op maandag tot en met vrijdag 
van 8.00 tot 22.00 uur en in weekenden van 09.00 tot 17.00 
uur. Daarnaast is het 24/7 mogelijk om te melden via een 
beveiligde omgeving op meldmisdaadanoniem.nl/melden.  l
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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: Werkom, Business Post & Printing.
Bezorging: Rodi Media.

De volgende wijkkrant verschijnt rond 25 maart 2021
Kopij kunt u aanleveren tot 26 februari 2021.

Ken uw wijk

De oplossing van de vorige 
opgave luidt: de voortuin 
aan de Jasmijnstraat 9. We 
hebben slechts twee goede 
inzendingen ontvangen. Na 
loting is Bert Vos 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 

26 februari 2021 de oplossing insturen en maakt u kans op 
een VVV-bon ter waarde 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

Een droevige, maar ook 
hoopvolle terugblik

Het afgelopen jaar was een jaar vol met negatieve 
verrassingen – dus een jaar om gauw te vergeten. Al was 
het alleen maar om het spookbeeld genaamd corona.

Scholen dicht en weer open. Horeca, theaters, bioscopen, 
sportscholen dan weer wel open, dan weer gedwongen dicht. 
Kinderen en kleinkinderen mochten vaders, moeders, opa’s 
en oma’s niet bezoeken, of alleen met de anderhalve meter 
afstand er tussen. Alles ging op slot. Mensen waren thuis en 
werden verzocht zo veel mogelijk thuis te blijven.  
De eenzaamheid en angst bij sommigen was groot. 
Maar eindelijk gloort er licht aan het eind van de tunnel nu er 
is begonnen met vaccineren. Nog even doorbijten met ons 
allen en dan is hopelijk later in het jaar alles weer zoals het 
ooit is geweest en kunnen we weer ‘normaal’ leven.
We hopen dat alle ondernemers hun mooie bedrijven weer 
kunnen opbouwen en opnieuw een gezonde bedrijfsvoering 
kunnen hebben. Laten we ook en vooral hopen dat we in 2021 
alle ellende achter ons kunnen laten en straks weer kunnen 
genieten van alle knuffels, visites en het gewone leven.  l

Hout stoken: denk aan de buurt
Het is weer winter, de tijd voor het aansteken van 
houtkachels en haarden. In dit artikel geven we u 
graag een aantal tips om het stoken ook aangenaam 
te houden voor de buurt. Houtrook is namelijk 
ongezond en omwonenden kunnen overlast ervaren.

Zo is het belangrijk dat u minstens een keer per jaar uw 
schoorsteen laat vegen door een erkende vakman. Maak 
een houtvuur aan met aanmaakblokjes en kleine houtjes en 
stook alleen droog, onbehandeld hout. Ook is van belang 

dat u een houtvuur vanzelf laat uitbranden. Bij ongunstige 
weersomstandigheden blijft rook langer hangen; stook 
daarom niet bij windstil of mistig weer. Het RIVM heeft een 
stookalert ontwikkeld. Als de weersverwachting ongunstig 
is of de luchtkwaliteit slecht, verstuurt het RIVM dit alert. 
Zo weet u wanneer u een dikkere trui moet aantrekken. U 
kunt zich voor het stookalert aanmelden op www.rivm.nl/
stookalert.  l

Opnieuw genieten

stap met een optimistische

kijk het nieuwe jaar in

met nieuwe kansen

de natuur geeft ons die

steeds weer, zie hoe fier

de sneeuwklokjes staan

en de felgele kopjes 

van de winterakonieten

ook de krokussen komen

langzaam uit de donkere

aarde tevoorschijn en

de helleborus varianten

ga erop uit, kijk om je heen

er is zoveel te ontdekken

geniet van al die bolbloeiers

ze geven je een blij gezicht

en deel het met je medemens

Gerda Hooijberg.

Waar is dit?
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