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Wheredijk op de schop voor 
waterveiligheidsnorm

Op 15 maart zijn Hoogheemraadschap Hollands Noorder
kwartier, Stadsverwarming Purmerend en netbeheerders 
gestart met de werkzaamheden aan de Wheredijk, vanaf 
de Burgemeester Kooimanweg tot aan de Hannie Schaft
straat. De dijk moet namelijk voldoen aan de waterveilig
heidsnorm en wordt daarom gerenoveerd.

De bewoners werden in de 
week van 8 maart al vroeg 
gewekt, ongeveer om 7.30 uur, 
door een hoop lawaai. Materi
alen voor de werkzaamheden 
werden aangedragen en de 
veertien nog mooie bomen 
werden gekapt. Aansluitend 
werden ze versnipperd, werd er 
gesnoeid en werden de boom
stronken, takken en snippers 
mogelijk opgeruimd, zodat 
de dijk maar een paar uurtjes 
hoefde te worden afgesloten. 
Auto’s met aanhanger maakten 

het pad zo snel mogelijk weer begaanbaar, zodat de bewoners en 
wandelaars hun weg weer langs de woonboten konden vervol
gen. Ook werd de beschoeiing van de tussensloot verwijderd. 
Toen die met een baggeraar op het gras lag, kon je goed zien dat 
de beschoeiing hard aan vervanging toe was.

Opgehoogd
Om de Wheredijk te laten voldoen aan de waterveiligheids
norm wordt deze eerst opgehoogd. Uit de testen van de 
laatste jaren blijkt dit noodzakelijk te zijn. Daarna wordt de dijk 
voorzien van twee nieuwe paden, een wandelpad en een fiets/
brommerpad, zodat de woonbootbewoners minder last hopen 
te hebben van snelverkeer.
De bomen die blijven staan, zijn met latten goed 
beschermend ingepakt, zodat die na afloop van de 
gigantische klus weer van hun tijdelijke omhulsel worden 
verlost om verder te kunnen groeien. 
Al met al is het een klus die vanaf nu tot en met augustus 
duurt, voordat alle uit te voeren werkzaamheden zijn voltooid.
Mocht u nieuwsgierig zijn en meer informatie willen, 
de aannemer heeft op de Wheredijk ter hoogte van de 
Churchilllaan een bouwkeet geplaatst voor eventuele vragen. 
Dit kan echter alleen op dinsdag en donderdag tussen 13.00 
en 14.00 uur.  l

Infopunt Wheermolen geopend

Het Infopunt Wheermolen in winkelcentrum 
Makado is vanaf nu op afspraak open. 
In het Infopunt werken Intermaris en de 
gemeente samen aan de wijkontwikkeling. 
Heeft u vragen over de ontwikkeling van de 
wijk? Wilt u in gesprek met Intermaris, de 
gemeente of een van de andere partners, 
zoals de wijkmanager, agent en Clup Wel
zijn? Maak dan een afspraak via de website 
www.wijwheermolen.nl of per telefoon op 
0299 452452. Het infopunt is van maandag tot en met vrijdag 
geopend van 9.00 tot 17.30 uur. l

Paaseitjes aan huis voor 
bewoners seniorenflat
Het activiteitenteam seniorenflat Het Dagboek van de 
Anne Franklaan wilde zijn medebewoners in de nog 
altijd heersende coronatijd weer eens een hart onder 
de riem steken.

Omdat grotere evenementen helaas niet mogelijk zijn, moest 
er deze keer een leuk alternatief worden bedacht. Zodoende 
gingen in verband met de paasdagen op zaterdag 3 april de leden 
van het team langs de deuren met dozen vol zakjes heerlijke 
paaseitjes om deze uit te delen aan de flatbewoners. Het was een 
prima gebaar, dat bijzonder op prijs werd gesteld, zeker omdat de 
jaarlijkse voorjaarsfestiviteiten niet kunnen doorgaan.  l

Let op! PARKEREN MAKADO
Per 1 mei is het verboden uw auto te parkeren op de laad  
en losplaatsen. Ook niet voor heel even!  Alleen parkeren in 
de daarvoor bekende vakken. Verkeerd parkeren is zonde van 
de centen. Want hiervoor krijgt u per 1 mei een parkeerbon.

http://www.wijwheermolen.nl
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Spurd-senioren sporten buiten

Gelukkig mochten de Spurd
senioren, met inachtneming van 
de geldende beperkingen in 
verband met corona, op dinsdag 
16 maart weer sporten in de 
buitenlucht. Het was voor de 
deelnemers na enige maanden 
een hartelijk weerzien. 

De vreugde van het lekker samen 
bewegen was weer een feest en de 
lach op de gezichten van de deelne(e)
m(st)ers sprak boekdelen. Dit was 

zeker het geval na het thuis bewegen via de Online lessen,
die Spurd op maan, woens en vrijdag een half uur,  vanaf 
10.00 uur verzorgt. Informatie: SPURD,  Senioren Sport,  
telefoon 0299 418124. Alles werd uit de kast gehaald en 
gebeurde conform de afstandsregels. De buitensporters 
gingen in groepjes van vier aan de gang, om er zeker van 
te zijn dat conform het gevoerde covid19beleid was en de 
activiteiten in de buitenlucht probleemloos konden starten. 
Dat de eerste keer natuurlijk weer een geweldig buitensport
evenement voor de enthousiaste senioren was, kunt u zien op 
de foto’s. Daarnaast waren de instructrice en Spurd uiteraard 
heel blij dat ze hun groep seniorensporters eindelijk weer eens 
live konden begroeten op deze  fijne buitensportlocatie.  l

Skateclub 
goed bezocht
Op 28 maart was 
het weer tijd voor de 
jaarlijkse open dag bij 
de Purmerendse IJs en 
Inline Skateclub, waar 
deze keer enthousiast 
werd geskeelerd.

Ondanks het sombere, natte 
en koude weer deze dag 
kwamen toch totaal ongeveer 
150 enthousiastelingen op
dagen bij de ruime vierhon
derdmeterbaan. Uiteraard 
werd bij binnenkomst streng 
gelet op het handhaven van 
de coronamaatregelen.
De ijsbaan was voor de 
gelegenheid omgetoverd 
tot een heuse skeelerbaan, 
waar vooral te zien was dat 
veel ouders met kinderen de 
laatste ‘ijstijd’ echt de smaak 
te pakken hadden gekregen 

van het schaatsen en nu hieraan een vervolg willen geven 
door te gaan skeeleren.
Heeft u deze dag gemist en wilt u toch graag ook met de 
zomerskeelersport kennismaken, neem dan eens een kijkje 
op de website www.ijseninlineskateclub.nl; daar kunt u alle 
informatie vinden die voor u en/of uw kinderen van belang zijn. l

Nieuwbouw OBS Wheermolen

De gemeenteraad is akkoord met nieuwbouwplannen 
voor OBS Wheermolen aan de Albert Schweitzerlaan. De 
staat van de school is dermate verouderd, dat is gekozen 
voor sloop en bouw van een geheel nieuw gebouw. 

De kinderen hebben de komende maanden nog les op 
de huidige locatie van de school. Daarna krijgen ze een 
schooljaar lang onderwijs in het schoolgebouw aan de 
Mercuriusweg 2 (de oude islamitische school), dat op dit 
moment dienst doet als covidsneltestlocatie.

School-kindcentrum
In de zomermaanden wordt gestart met sloop en 
bouwwerkzaamheden van het oude schoolgebouw. Volgens 
de planning vindt de nieuwbouw plaats van augustus 2021 
tot en met juli 2022. Daarmee herrijst op de huidige locatie 
van OBS Wheermolen dan een volledig nieuw school
kindcentrum, wat voor aanvang van het  schooljaar augustus/
september 2022 gereed moet zijn.

Het kindcentrum omvat naast de basisschool ook Buiten 
Schoolse Opvang (BSO) Sterrenplukkers, peuteropvang de 
Speelmolen en Kinder Dag Verblijf (KDV) de Speelplaneet, 
waar kinderen van nul tot twaalf jaar tussen 7.00 en 18.30 uur 
terecht kunnen voor onderwijs en opvang.

De redactie is in afwachting van nadere informatie van betrokken 
partijen en zal via de wijkkrant updates blijven publiceren.  l

http://www.ijseninlineskateclub.nl
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Enthousiasme voor Fiets Special

Een grote groep 
personen hadden zich 
ingeschreven om op 
woensdagmorgen 14 april 
deel te nemen aan  de 
Spurd Fiets Special
tocht van ongeveer 
vijftien kilometer. Het 
verzamelen was op de 
parkeerplaats bij het 
station Purmerend. 

De tocht was van tevoren 
door de medewerkers/
sters van Spurd tot in de 
details doorgesproken, 
vooral omdat het aantal 

kilometers voor de ouderen belangrijk is. Niet zozeer voor 
de ebikers, maar wel voor de gewone fietsers mag ook het 
tempo niet te hoog zijn. De sportinstuctrices hebben daar, net 
als de pandemie kabinetsvoorwaarden, terdege zeer goed 
rekening mee gehouden.

Via de Weidevenne en Purmerland fietsten we in het zonnetje 
naar de boerderij van het melkveebedrijf van de familie Verbij, 
waar de eerste stop was gepland. We werden ontvangen met 
een kleine traktatie, en koffie en thee. Ook hier was goed 
rekening gehouden met de coronavoorwaarden.  Zowel Tanja 
als Ger informeerden ons enthousiast over de wijze waarop 
een modern bedrijf met honderd koeien wordt gewerkt. Even 
een kijkje, verantwoord, nemen in de stallen mocht dan 
ook niet ontbreken. Verder wordt rekening gehouden met 
het maaien van de weilanden, omdat daar op dit moment 
weidevogels nesten.

Circustent
Na de korte pauze stapten we weer op de fietsen en gingen 
richting de pont om daarmee over te varen, en via Ilpendam 
ging het naar onze volgende stop op de Westerweg. Omdat 
sporten een belangrijk onderdeel is van Spurd, werd bij deze 
stop iets gedaan met oude sportartikelen, zoals een diabolo, 
schoteltje draaien op een stokje, enzovoort. Het leek wel 
op een circustent in de buitenlucht, zo was de groep echt 
fanatiek bezig om deze acts, die vroeger op straat werden 
gedaan, onder de knie te krijgen.
Na ook hier een kleine verfrissing te hebben genuttigd en 
toen de armen weer soepel waren, fietsten we richting station 
Purmerend. Onderweg hadden we al van diverse deelnemers 
afscheid genomen, omdat die dichtbij huis waren en waren 
afgeslagen richting hun thuishaven.
Al met al was het een fijne, goed georganiseerde 
fietsochtend, die voor even het hoofd kon leegmaken door 
aan iets anders te denken dan de pandemie.
     
Is Tanje de juiste naam of moet dit Tanja zijn?  l

Fusie Purmerend en Beemster

De fusie van Purmerend en Beemster in januari 2022 
brengt diverse veranderingen met zich mee. In ieder 
geval krijgen we dan een nieuwe burgemeester, 
mede doordat onze burgervader Don Bijl de 
pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt en te 
kennen heeft geven zijn functie dan neer te leggen.

Verder is al door stemmen in beide gemeente gekozen voor 
een nieuw logo. Men kan zich echter afvragen hoe moet het 
verder gaat met de twee ambtsketens. Beide burgemeesters, 
burgemeester Bijl van Purmerend en waarnemend 
burgemeester Karen Heerschot van Beemster dragen bij 
officiële gelegenheden hun gemeentelijke ambtsketen. Nu 
komt de vraag: worden en blijven deze aan hun gemeente 
verbonden ambtsketens bestaan en gedragen bij officiële 
gelegenheden? Of kan de nieuw gekozen burgemeester ’s 
morgens beslissen, denken en kiezen welke hij of zij gaat 
dragen, of wordt het beide kettingen?  

Logo
Beemster en Purmerend vinden het belangrijk dat alle 
inwoners en ondernemers zich verbonden voelen met hun 
nieuwe gemeente. De bewoners van beide gemeenten 
kregen daarom de 
mogelijkheid te kiezen uit 
drie logo’s.  
Elk logo was opgebouwd 
uit elementen van de 
belangrijkste waarden van 
de gemeenten die eerder 
in de loop naar de fusie 
genoemd zijn door inwoners, 
bijvoorbeeld de koeien op de 
Koemarkt en de vlagkleuren 
van Beemster. Met een ruime 
meerderheid is gekozen 
voor het door de beide 
burgemeesters onthullende 
winnende logo, zoals u op de 
foto kunt zien.

Stemmen
Er werden in beide gemeenten 7247 stemmen uitgebracht, 
waarbij de dubbel ingebrachte  emailadressen en postcodes 
van buiten Beemster en Purmerend er werden afgehaald. 
Zodoende bleven 5759 stemmen van over. Beemster bracht 
1086 stemmen uit, waarvan er 564 op het winnende logo.

Bezwaar
De Unesco heeft bezwaar gemaakt tegen de naamswijziging 
van het werelderfgoed ‘Droogmakerij De Beemster’. Dit 
bleek uit stukken die in handen zijn van Regio Purmerend. 
Omdat het moment van de fusie in rap tempo nadert, hebben 
de colleges van Purmerend en Beemster besloten vanaf 
1 januari 2022 verder te gaan onder de naam Beemster, dus 
wordt op de auto alleen de naam aangepast in Beemster.  l

Foto: Piet Jonker
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Melding grof vuil 

 Illustratie: Piet Jonker

De laatste maanden gebeurt het steeds vaker dat her 
en der grote hoeveelheden grof vuil dagenlang aan 
de straat staan. Ten behoeve van de leefbaarheid en 
hygiëne brengen we hierbij de mogelijkheden van het 
aanbieden van grof vuil onder uw aandacht.

Het is de bedoeling dat u uw grofvuil goed bundelt. 
Daarnaast mag het niet langer zijn dan twee meter en breder 
dan anderhalve meter. Kleinere stukken grofvuil kunt u bij 
voorkeur in één of meer bundels samendrukken.

Afvoeren
Er zijn drie manieren om uw grofvuil te (laten) afvoeren. 
 •  Telefonisch melden bij het Klant Contact Centrum (KCC) 

van de Gemeente, via telefoonnummer 0299 452 452. 
Er wordt dan een datum bepaald waarop uw goederen 
worden opgehaald. Deze kunt u de avond tevoren vanaf 
19.30 uur op de stoep zetten.

 •  Online en op afspraak door middel van een 
webformulier: www.purmerend.nl/grofvuilaanmelden.

Persoonlijk  wegbrengen naar de Milieustraat, Van 
IJsendijkstraat 186. Houd er rekening mee dat u alleen 
toegang heeft met een afvalpas, deze heeft u nodig om 
de slagboom te openen. De openingstijden zijn maandag 
van 9.00 tot 15.15 uur, dinsdag tot en met vrijdag van 
7.30 tot 15.15 uur, en op zaterdag van 8.30 tot 14.30 
uur. De Milieustraat is in ook dit jaar weer gesloten op 
Hemelvaartsdag (13 mei), Tweede Pinksterdag (24 mei) en de 
beide kerstdagen (25 en 26 december)

Afvalkalenderapp
De gemeente heeft een speciale afvalkalenderapp 
ontwikkeld, waar op postcode zichtbaar is welke kliko 
wanneer kan worden aangeboden. Deze app kunt u 
downloaden via uw mobiel of tablet (via de Playstore 
zoeken op ‘afvalkalender Purmerend’). Ook kan via die app 
(of bovengenoemd telefoonnummer) een extra container 
voor groente, fruit en tuinafval (gft) kosteloos worden 

aangevraagd. Een extra container voor restafval is ook aan 
te vragen via deze weg, maar dan krijgt u jaarlijks een extra 
aanslag afvalstoffenheffing opgelegd.
Laten we er met en voor elkaar voor zorgen dat het 
straatbeeld niet verloedert en dat de boel netjes blijft!  l

Happy stones
De kans is groot dat u bij een 
wandeling een zogenoemde 
Happy Stone tegen komt. Of, in 
goed Nederlands: een blije steen. 

Creatievelingen beschilderen stenen 
met acrylverf of stiften en laten deze 
op zichtbare en minder zichtbare 
plekken achter in de Wheermolen, 
Purmerend en ver daar buiten. En dat 
alleen om een ander te verrassen, een 
lach op iemands gezicht te toveren en 
de vinder in verwondering achter te laten.
Kinderen van OBS Wheermolen, niets vermoedende uitlaters 
van honden en andere wandelaars gingen u al voor. De 
mooiste creaties zijn gemaakt én gevonden. Zo zag mijn 
buurjongen Omar de steen op de foto bij dit artikel, en mijn 
zoon en zijn gastouder waren ook verrukt na de vondst van 
nog zo’n vrolijk beschilderd exemplaar.

Het idee is dat de vinder de steen ergens, ook buiten de 
eigen wijk of woonplaats, een nieuwe plek geeft. Er bestaat 
een speciale facebookpagina, genaamd Happy Stones 
Purmerend, waar mensen hun vondst kunnen melden, al 
is dit natuurlijk geen must. Op sociale media zien we dat in 
Purmerend gemaakte blije stenen zijn teruggevonden in veel 
andere steden en provincies.
Tot slot een tip voor de makers en verspreiders: leg de stenen 
vooral langs paden en bij bankjes. Voor de natuur is het 
belangrijk dat ze niet in aanraking komt met de verf en vernis, 
om beschadiging van belangrijke mossen te voorkomen.  l

mailto:henkdekruijf%40telfort.nl?subject=
http://www.purmerend.nl/grofvuil-aanmelden
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