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Drie reacties op de hoogbouw
‘Willen we hoogbouw in 
onze wijk?’, vroegen we aan 
het eind van het artikel in 
de vorige wijkkrant over de 
plannen van de gemeente 
met het stationsgebied 
en de Waterlandlaan, 
inmiddels ‘Waterlandkwartier’ 
gedoopt. We ontvingen drie 
reacties, en die vindt u op 
bladzijde 3 van deze krant.  l

Ga stemmen!

Over een paar weken mogen we stemmen. We kiezen 
dan de gemeenteraad van de op 1 januari aanstaande 
door de fusie met Beemster flink groter geworden 
gemeente, die wel Purmerend blijft heten. 

Als neutrale wijkkrantredactie gaan we u natuurlijk niet 
vertellen op welke partij u het beste kunt stemmen en 
waarom. Dat doen die partijen de komende weken 
ongetwijfeld zelf wel. Ons enige advies: ga stemmen, maak 
gebruik van uw stemrecht!

Of vindt u dat politici maar zakkenvullers zijn, die enkel uit 
zijn op een mooi baantje en eigenlijk niet in de wensen van 
de inwoners zijn geïnteresseerd? Blijf dan liever thuis, want 
anders heeft uw stem net zo veel invloed als die van hen die 
hun stemrecht wél op waarde weten te schatten.  l

Biebjes ex aequo
Twaalf minibiebjes telt onze wijk. In de vorige krant kon 
u lezen op welke adressen die te vinden zijn. Welke is
de beste van de twaalf en waarom?, vroegen we u.

De uitslag is verrassend, want de biebjes eindigen allemaal met 
hetzelfde aantal punten: nul. Dus is er geen winnaar en kunnen 
we geen onderbouwing van de beste keuze publiceren. 
Desondanks gaan we ervan uit dat u geregeld één of meer 
van de biebjes raadpleegt om te kijken of er wellicht iets van 
uw gading tussen staat. l

Laagveenstraat
Verscholen wijkje tussen

Bovenlandse straat en dijkje.
Huizen als boerderijtjes
met afgeknotte daken.

Een soort hofje, maar ook
huizen uitziend op een vijver

in een mini-groengebied
met paadjes naar de dijk.

De straat gaat om een hoek,
ligt daar hoger en je moet
een trappetje op om daar
bij iemand aan te bellen.

Uitzicht op een dijkhuis,
de ringvaart ligt daar achter.
Laagveen onder je voeten.
Het zakt, wij zakken mee.

Hennie Pen-Dijkema
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COLUMN
Gors-verhalen van een herdershond

We zitten bij KFC en ineens 
begint mijn baasje druk op 
een servetje te schrijven. Als 
ik haar vragend aankijk, zegt 
ze: “Kijk dan, ze zijn met die 
108 nieuwe woningen bezig.” 
Op het afgebakende terrein 
komt net een enorme 
vrachtwagen aanrijden, met 
er achterop twee hele grote... 
ja, wat is dat... het lijken twee 

enorme cadeaus met een deur er in! Zijn dat die ‘huisjes’ 
waarvan er al vijftien op een rijtje staan en nog een halve rij er 
bovenop?
En is elk ‘cadeau’ één huisje? Of horen de twee ‘pakjes’ op 
de vrachtwagen bij elkaar en is pakje 1 de voorkamer en 
pakje 2 de achterkamer en keuken?
Ik zie drie mannen over de rij huisjes lopen. Beneden op de 
grond staat de baas – denk ik - naast een hoge kraanwagen 
druk te gebaren. In de tussentijd is de chauffeur van de 
vrachtwagen er uit geklommen en het ‘plakband’ rond de 
cadeaus los aan het maken. Ja, dat zal wel sterk tape zijn, 
want we zitten er natuurlijk een heel eind vanaf, dus kunnen 
dat niet goed zien.
De chauffeur loopt boven over de twee cadeaus heen en 
begint bij één ervan in alle vier de hoeken grote schroefhaken 
te draaien. Ineens draait de hijskraan vier héél lange, sterke 
kettingen naar de vrachtwagen toe. De chauffeur maakt de 
uiteinden van de kettingen vast in de enorme schroefhaken 
en springt snel van de vrachtwagen af. De kettingen spannen 
zich en heel, heel langzaam schommelt cadeau 1 in de lucht. 
De mannen op de daken rennen naar een vaste positie. De 
baas staat ingespannen te kijken en wuift af en toe met z’n 
hand naar de kraandrijver: “Beetje meer links”... “Stop”... 
“Iets hoger”... “Stop”.
O jee, de wind draait het huisje een kwartslag! Tóch laat 
de hijskraan het huisje voorzichtig over de rij huisjes heen 
balanceren en als het ongeveer op de plek schommelt waar 
het hoort te komen - het huisje is weer in de goede positie 
teruggewaaid - dan seinen de werkmannen “Ok”, en met 

een grote boog zakt cadeau 1 heel langzaam naast de 
laatste woning.
De schroefhaken worden uit de hoeken gehaald. Een laatste 
check of alles op de goede plaats staat... nog ietsje naar 
achter... ja... houden zo... laat maar zakken en... Verzetslaan 
nummer zoveel staat op z’n plek. Het nieuwe balkonnetje 
staat perfect in de hele rij balkonnetjes.
En daar gaan de grijpers, naar het volgende huisje (het 
tweede pakje is dus niet de achterkamer). En daar gaat alles 
weer van voren af aan. Het is spannend om te volgen.
“Maar hoe kunnen de nieuwe bewoners nu in hun huis 
komen?”, vraagt mijn baasje zich af.  “Ik zie geen trap... 
Misschien komt die trap aan allebei de uiteinden? Ik denk dat 
we nog wel een paar keer terug moeten komen, Banjer.  
Is dat oké?”
Natuurlijk is dat oké. Ik word dan misschien wel een heel 
dikke Banjer van al die ijsjes of frietjes, maar je werkt voor de 
wijkkrant of niet!

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

Jeugdfonds  
Sport & Cultuur helpt 

Is er thuis te weinig geld om je kind te laten sporten 
of iets aan kunst en cultuur te laten doen? Het 
Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Het fonds betaalt 
de contributie/het lesgeld en eventueel de benodigde 
attributen. Zo kunnen ook kinderen uit gezinnen waar 
weinig geld is, lid worden van een sportclub of een 
dans-, muziek-, kunst– of theaterschool.

Je kunt als ouder/verzorger niet zelf een aanvraag indienen 
bij het fonds. Dat kan alleen gedaan worden door een 
intermediair van Clup Welzijn of de gemeente. Hij of zij kent 
de spelregels en weet of je kind in aanmerking komt. Als de 
aanvraag goedgekeurd is, kan je kind vaak al binnen drie 
weken sporten of op les.

Het fonds bepaalt het bedrag op basis van de hoogte van de 
contributie/het lesgeld en eventueel de benodigdheden. Na 
goedkeuring van de aanvraag wordt de bijdrage rechtstreeks 
aan de sportclub of vereniging betaald. Je ontvangt 
eventueel ook een waardebon voor attributen die ingeleverd 
kan worden bij een winkel in de buurt. De intermediair kan 
daar meer over vertellen.

Wil je meer weten over de werkwijze van het fonds of een 
aanvraag indienen? Neem dan contact op met Rosan Ootes: 
r.ootes@spurd.nl/0299-418100.
Aram Bakr,
wijksportcoach Centrum/Gors Spurd  l
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NEE

In de vorige wijkkrant werd gevraagd om te reageren 
op de stelling ‘Willen we hoogbouw in onze wijk?’.

NEE, zeker niet de hoogbouw zoals die nu in het plan staat be-
schreven. Ik vind wel dat het stationsgebied (Waterlandkwartier) 
aan vernieuwing toe is en op hoofdlijnen ziet het plan er goed uit.
Dat er meer woningen moeten komen zal ook iedereen 
onderschrijven. Maar niet deze enorme hoogbouw op korte 
afstand van de huidige bebouwing.
Dit wordt ingetekend met groene daken en balkons en een 
groenstrook er omheen. Lijkt mooi op papier, maar in de 
praktijk is het een ander verhaal.
Als ik naar mijn eigen situatie aan De Oeverlanden kijk 
(tegenover de Noordster). word ik volgens het plan straks 
omringd door hoogbouw. Links, rechts en voor het huis 
beton/steen, terwijl dat nu juist een vrije groene plek is. 
Hoogbouw op korte afstand betekent een enorme beperking 
van lichtinval en zon (denk aan energiekosten).

Een skyline voor Purmerend vind ik ook veel te hoog 
gegrepen, want Purmerend is geen wereldstad zoals New 
York of Singapore.
Laten we het vooral leefbaar houden, zowel voor de huidige 
als de toekomstige bewoners: minder hoog en meer ruimte 
voor groen op straatniveau.  l

NEEN

In reactie op uw vraag of hoogbouw gewenst is in 
onze wijk is mijn antwoord neen.

Wij zijn in Purmerend komen wonen, zoekende naar een 
normaal betaalbaar huis buiten de grote stad, in ons geval 
Amsterdam, en dat in een enigszins groene omgeving.
Volgens het bestemmingsplan dat er nu ligt is de maximale 
bouwhoogte tegenover waar wij wonen nu zestien meter. Wij 
zouden de gemeente hier graag aan houden. Dit was destijds 
(2008) ook de reden om hier te komen wonen.

We hebben al een advocaat geraadpleegd om een eventuele 
procedure te voeren tegen de gemeente. Hoe meer mensen 
zich hierbij aansluiten hoe beter. Dus, indien gewenst kunnen 

personen zich aanmelden, wellicht via uw redactie, om zich 
hierbij aan te sluiten. Dit zal de druk op de gemeente naar 
we verwachten flink opvoeren en de gerechtskosten per 
deelnemer zullen dan lager uitvallen. Ook kan, als er geen 
rechtsmogelijkheden meer zijn, planschade een optie zijn, 
aangezien de kosten voor de gemeente kunnen oplopen 
tot zo’n 30.000 euro per geval, afhankelijk van de ontstane 
overlast; wellicht zal dit een overtuigende factor blijken.

Verder is het raadzaam om waar mogelijk bezwaar te maken 
tegen eventuele plannen en inspraakmomenten bij te wonen 
om te trachten de gemeente te laten inzien dat grootschalige 
hoogbouw ongewenst is.

Raban van Schaagen l

Forget it
De megalomane coalitie die Purmerend bestuurt, 
heeft het enige aantrekkelijke deel van Purmerend, de 
Koemarkt, al een klap toegediend door het schrappen 
van honderden parkeerplaatsen. De door sloop van 
wat rommelige bedrijven in de binnenstad en aan 
het Wagenweggebied vrijgekomen ruimte wordt niet 
opgevuld met openbare, culturele en commerciële 
voorzieningen, maar met zeer hoge flats. Al die auto’s 
die de toekomstige bewoners meenemen, zullen de 
files die nu al ontstaan, vast nog doen toenemen.

Nu is het begerige oog gevallen op het stationsgebied. Wij 
wonen hier in de Gors-Noord, in een relatief rustig gebied, met 
aantrekkelijke voorzieningen als supermarkten, bibliotheek, 
ziekenhuis, politie en brandweer redelijk bij de hand. De hoge 
appartementsgebouwen Dommel, Linge en Lepelaar, om maar 
enkele te noemen, leken mij al voldoende hoog, maar als ik 
de artists impression zie die de gemeente enige tijd geleden 
verspreidde, grijpt mij de schrik om het hart. De genoemde 
appartementen verdwijnen in het niet bij de torenflats (tot 19-
hoog) die het gemeentebestuur gepland heeft. Een bruisend, 
cultureel gebied? Forget it! Manhattan aan de Where.

Reinier ten Broeke  l

Bij de Bieb en de Plus
U hebt nu de Gors-wijkkrant in handen, maar er zijn er natuurlijk 
meer. Elke wijk in Purmerend heeft zijn eigen wijkkrant met een 
eigen redactie. U kunt ze allemaal lezen in de bibliotheek aan de 
Waterlandlaan; meenemen mag ook.
En in de Plus in winkelcentrum Zwanebloem liggen extra 
exemplaren van onze wijkkrant. Die zijn bestemd voor bewoners 
bij wie verzuimd is een krant in de bus te deponeren. We hebben 
signalen ontvangen dat dat op diverse plekken in onze wijk 
jammer genoeg het geval is. We hebben bezorger Rodi daar 
inmiddels op gewezen.  l
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Van de wijkwethouder

Jongeren terroriseren de buurt. 
Mijn kinderen worden lastiggevallen 
als ze buiten spelen. Tot laat in de 
avond is er overlast op het bankje 
op het plein. Het zijn veel gehoorde 
klachten over jongeren, maar is het 
allemaal zo erg? Wordt de soep zo 
heet gegeten als zij wordt opgediend? 
En ach, wij zijn allemaal jong geweest 
en wie van ons hing niet op straat met 

vrienden en vriendinnen, soms tot midden in de nacht? Dat 
hoort een beetje bij opgroeien. Soms is overlast wat mensen 
overlast vinden, en voor de één is daar eerder sprake van 
dan voor de ander.
De laatste tijd echter merken we wel een verandering. Zoals 
gezegd hoort wat de jongeren tegenwoordig ‘chillen’ noemen 
een beetje bij de leeftijd van 16-17-18 en soms 15 jaar. 
Zorgwekkend vind ik het als de leeftijd lager is. Maar pas echt 
zorgwekkend als die zeer laag is. Een klein aantal kinderen, 
want dat zijn het, in de leeftijd van 9 en 10 jaar, ja u leest het 
goed, negen en tien jaar oud, terroriseert delen van de stad. 
Ze pesten kinderen die zich vermaken in het Kinderparadijs, 
schoppen herrie in winkelcentra en op schoolpleinen. En dat 
vind ik echt niet normaal.
Wat wij merken is dat ouders zich hier soms lastig op laten 
aanspreken. Zo van ‘dat doet mijn kind toch niet’ of ‘zo erg 
zal het wel niet zijn’. Deze luchtige houding van ouders helpt 
niet om het gedrag van hun kinderen te verbeteren. Terwijl 
dat wel moet, terwijl dat nu moet. Over een paar jaar is het te 
laat en komen de kinderen in de jeugdzorg terecht. Nu is het 
moment om dat te voorkomen.
De wijkmanager, handhavers, politiemensen, zij kunnen het 
niet zonder hulp van de ouders. Ik schrijf dit stukje dan ook 
als hartenkreet aan ouders van zeer jonge kinderen. Beste 
ouders, houd alstublieft uw kinderen goed in de gaten, zorg 
dat u weet wat zij doen als zij op straat zijn, praat met hen, 
corrigeer hen waar dat nodig is. En schroom niet om hulp te 
vragen op de momenten dat u het even niet meer weet. Want 
dat moment kan komen en dat begrijpen wij best. Beter zo 
snel mogelijk, al dan niet met hulp, het gedrag van kinderen 
ten goede keren dan te wachten en uw kind in de jeugdzorg 
terecht zien komen.
Voor de ouders die het aangaat, ik wens u veel sterkte en 
wijsheid toe.

Harry Rotgans,
wijkwethouder  l

Nieuwe 
wijkagent

Dit is onze nieuwe wijkagent: 
Stefan Martens. In de 
volgende wijkkrant volgt een 
nadere kennismaking.  l

Parkeren op eigen erf

De redactie werd onlangs aangeschoten door een bewoner die 
erop wees dat er mensen zijn die een parkeerplek op hun erf 
hebben (bijvoorbeeld een opritje voor het keukenraam), maar 
toch hun auto op een algemene parkeerplek zetten. “Dan is 
er voor andere bewoners minder parkeerruimte beschikbaar”, 
merkte hij op. Dat geldt natuurlijk ook voor bezoekers. Hij heeft 
dus een punt?         l

Ken je wijk
Op de foto in onze vorige wijkkrant zag u een deel van de 
gerenoveerde speeltuin bij Koningsvaren. De opgave was 
kennelijk opnieuw moeilijk, want we ontvingen slechts één 
goede oplossing, van Linda Bunschoten. Zij ontvangt dus de 
cadeaubon van vijftien euro. 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.
Gedicht: Hennie Pen-Dijkema.
Column: Cecile Righart.
Wethouder: Harry Rotgans.
Foto’s: Ron ter Schegget.

De volgende wijkkrant verschijnt op 16 december.

Waar is dit?
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