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We zijn tevreden
Wij, bewoners van de Gors, zijn een tevreden volkje. Maar 
dat geldt over het algemeen ook voor de meeste andere 
wijken. Dat blijkt uit de zogeheten omnibusenquête 2021 
‘ruimtelijk domein en bedrijfsvoering’.

Sinds 1990 houdt de gemeente een dergelijke enquête. 
Hierin worden verschillende onderwerpen aan de inwoners 
voorgelegd. Door onderwerpen te bundelen is het een efficiënte 
manier van onderzoek doen. Daarnaast kunnen door herhaling 
van onderwerpen ontwikkelingen in beeld worden gebracht. De 
uitkomsten worden gebruikt als inbreng voor het opstellen van 
beleid en voor het signaleren van trends in de samenleving.
Sinds 2011 neemt de gemeente de enquête af via het 
internetpanel. De panelleden zijn representatief verdeeld over 
geslacht, leeftijd en wijk.

Vorig jaar hebben zo’n 1900 inwoners van Purmerend de 
enquête ingevuld. 
Zij gaven hun stad een 7,7 om in te wonen; dat is gelijk aan de 
vorige enquête uit 2019. Ook voelen de meeste inwoners zich 
zowel overdag als ’s avonds veilig in hun buurt; de gegeven 
rapportcijfers zijn een 8,6 (overdag) en 7,8 (’s avonds). De 
dienstverlening van de gemeente wordt beoordeeld met een 7,2, 
waarbij het contact via een bezoek aan het stadhuis het hoogst 
scoort (8,0). 

Alle resultaten zijn terug te lezen in de volledige 
omnibusenquête. Die heeft de wijkkrantredactie van de 
gemeente ontvangen, maar is veel te omvangrijk (bijna honderd 
pagina’s) om er zelfs maar een samenvatting van op te nemen. 
Wel kunnen we uit de resultaten concluderen dat Purmerenders 
tevreden zijn; ook wij, inwoners van de Gors, dus.
U kunt het hele verhaal lezen op www.purmerend.nl/
omnibusenquete2021. Doen!  l

Nog in lockdown?
De teksten voor deze wijkkrant schreven we kort voor 
de jaarwisseling en aan het begin van dit nieuwe 
jaar. Toen zaten we in een lockdown. Vlak voordat 
de teksten naar de drukker gingen, was er een 
persconferentie van het nieuwe kabinet. Daarin werden 
enkele versoepelingen aangekondigd. 

 
Op de datum dat deze krant bij u in de bus viel, zijn de 
regels wellicht verlengd of misschien wel verder versoepeld. 
Daardoor kunnen we niet garanderen dat aankondigingen 
van activiteiten dan nog wel kloppen. Is dat niet het geval, 
dan weet u dus hoe dat komt.  l

Dovenetelstraat
Als een uitgerekte Z strekt
de Dovenetelstraat zich uit

tussen laan en singel.
Je moet met de bochten mee,
kunt niet afslaan, ook moet je 

vele hobbels nemen.

Blokken huizen, hoog en laag,
een grasveld, een bomenperk.

Daar bloeien in het voorjaar
krentenboompjes stralend wit.

Wit als dovenetelbloempjes.
Een dove netel, die niet prikt
en als je een bloemetje plukt,
kun je er de nectar uitzuigen.

Dit deden we als kind,
we speelden honingbijtje.

Hennie Pen-Dijkema
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COLUMN
Gors-verhalen van een herdershond

Het is 13 november. Er zijn weer nieuwe coronarichtlijnen van 
kracht en we staan voor de deur van Sporting De Gors.
‘Bereid je voor, Banjer, dit wordt vast een deprimerend 
gesprek!’ Binnengekomen loopt eigenaar George 
Bruynesteijn ons tegemoet. ‘Zullen we naar boven gaan?’ 
Vluchtig zie ik in de ontvangstruimte een lange, donkere bar, 
met af en toe een gast bij een paar verdwaalde tafeltjes.
‘Ja, je ziet het wel. We hebben twee slechte jaren achter de 
rug. Het was heel moeilijk om onze inzet ‘van het sporten 
samen een sociaal gebeuren maken’ na te komen. De 1,5 
meterregel, de mondkapjes; dat hielp allemaal niet mee. In het 
begin van de coronaperiode, toen de sportscholen helemaal 
dicht moesten, zijn wij tóch nog voor vijftig procent door blijven 
draaien om onze leden niet in de steek te laten, maar eigenlijk 
hadden we beter kunnen sluiten. Bij volledige sluiting kreeg 
je van het rijk namelijk honderd procent vergoed, en nu alleen 
de onkosten. Ja, het buffertje dat we hadden opgebouwd voor 
onze oude dag, is wél behoorlijk geslonken.’

Samen met zijn vrouw Wilma en dochter Kelly (Anouk en 
Joyce springen af en toe bij) is hij ruim 39 jaar geleden met 
Sporting De Gors begonnen. Veel Purmerenders hebben hun 
conditie daar op peil kunnen houden of weten te verbeteren. 
Sporting De Gors is niet voor niks in 2020 tot Ondernemer 
van het Jaar uitgeroepen. 
‘Daarom blijft het tóch een teleurstelling dat we door het 
hele coronagebeuren meer dan vierhonderd leden zijn 
kwijtgeraakt.’ Teleurstelling? Ramp? ‘Nee, teleurstelling, 
want ik laat me niet uit het veld slaan zoals een Amsterdamse 
collega, die min of meer vermorzeld werd, omdat ze met 
geen mogelijkheid de maandhuur van haar sportzaal van 
€ 15.000,- meer kon ophoesten. Ze maakte zelfs een einde aan 
haar leven. Dat zal mij niet gebeuren; ik blijf voor mijn idealen 
knokken’, zegt hij als een soort Nieuw-Zeelandse maoristrijder. 
‘Mijn ideaal is mijn bezoekers in een goede conditie houden, 
maar vooral een welkom gevoel geven. Dat is voor de 
bezoeker goed, voor mijn vrouw goed, voor mijn kinderen, mijn 
werknemers én... voor mij! Ja, daar doen we het voor.’
Mijn baasje kijkt hem bewonderend aan en ik... ik snap er 
niets van: wat nou, deprimerend gesprek?

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

Nagekomen bericht(en):
•  Eerste reactie na de coronamaatregelen van 26 november: 

‘Verdrietig! Ja, óók weer opzeggingen, maar óók veel 
steunbetuigingen. Het is rommelig en raar, maar we blijven 
oplossingen vinden. Gewoon blijven lachen!’ 

•  Na de laatste strenge lockdown van 19 december heeft 
mijn baasje geen reactie gekregen op haar vraag, maar ík 
weet: een maorikrijger gaat niet ten onder. Dat zit dus wel 
snor, hoop ik.

Sporting De Gors, Lisdoddestraat 40, Purmerend
tel. 0299-432770, www.sportingdegors.nl  l

Hoe heten we eigenlijk?
Is er een naam voor 
Gorsbewoners? Waarschijnlijk 
(nog) niet, maar wat zou die zijn 
als we hen een naam gaven?

Gorsers? 
Gorsenaren? 
Gorsianen? 
Gorselingen? 
Gorsingers?
Gorsieten?

Wat is het of wat moet het worden? 
Laat het ons weten!                      l

 

 

http://www.sportingdegors.nl
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DE BIEB OP DRIE

Hieronder volgt weer wat 
informatie over activiteiten 
van de Bibliotheek 
Waterland, gevestigd aan 
de Waterlandlaan 40. Er valt 
nog veel meer te beleven. 
Daarvoor verwijzen we naar 
www.bibliotheekwaterland.nl.

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 20.00 uur.
Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.
Zondag van 12.00 tot 16.00 uur.

Het Schrijfcafé
De zaterdagen 26 februari, 26 maart, 23 april en 21 mei van 
10.30 tot 12.00 uur.
Kosten: € 2,50.
In het Schrijfcafé leer je onder leiding van de auteurs Eva en 
Renee Kelder de fijne kneepjes van het schrijversvak. Meld je 
nu aan! www.schrijfcursusvolgen.nl.

Voorlezen in de bieb
Iedere woensdagmiddag kunnen 
kinderen van drie tot en met 
zes jaar aanschuiven bij het 
voorlezen in de bieb om 
daarna zelf mooie boekjes uit 
te kiezen.
Kosten: gratis.

Ontdekmiddag
Iedere vrijdag van 15.00 tot 17.30 uur.
Op de Ontdekmiddag bepaal je zelf wat je in het OntdekLAB 
wilt gaan doen. Filmen, bouwen, ontwerpen, programmeren, 
het kan allemaal!

We hebben veel materialen waarmee je direct aan de slag 
kunt gaan. Je kunt bijvoorbeeld gaan bouwen met Lego, een 

eigen game programmeren 
met Scratch of een 
film opnemen voor een 
greenscreen, maar we 
hebben ook VR-brillen, 
robots en microbits voor 
je klaarstaan.
Jij bepaalt deze middag 
dus wat je wilt gaan 
doen. De mensen van 
het OntdekLAB helpen je 
hierbij. Deelname aan de 
Ontdekmiddag is gratis. Je 
kunt gewoon langskomen, 
opgeven is niet nodig.  l

Cursussen in het archief

In vorige wijkkranten kondigden we twee cur-
sussen in het Waterlands Archief aan, de laat-
ste keer met vermelding van de data waarop 
die zouden worden gehouden. Ook vermeldden we hoe u 
zich kon aanmelden. Het betreft de cursussen Oud schrift 
lezen voor beginners en Genealogie voor beginners.

Inmiddels heeft het Archief aangegeven dat nog niet 
bekend is wanneer de cursussen van start gaan (de 
bedoeling is in de loop van oktober) en ook dat aanmelding 
nog niet mogelijk is. We adviseren geïnteresseerden dan 
ook de (vernieuwde) website www.waterlandsarchief.nl te 
(blijven) raadplegen.  l

De uitbouw veroorzaakt 
de regenwaterproblemen 

Het is alweer ruim een jaar 
geleden dat bewoonster 
Sanne Hulskramer ons, als 
reactie op een bijdrage van 
de wijkwethouder, infor-
meerde over regenwater-
problemen in Klein Where. 
Het water van meerdere 
daken kwam via de uitbouw 
van haar woning in de 
 achtertuin terecht. 

Na geruime tijd leken de problemen te zijn opgelost. 
De bouwer, de BAM, had de afvoerslangen vervangen 
door exemplaren met een grotere diameter, waardoor de 
afvoercapaciteit van het regenwater werd verbeterd. “Nu is 
het wachten op een flinke regenbui; pas dan kunnen we zien 
of we echt van de wateroverlast in onze achtertuinen verlost 
zijn”, schreef Sanne ons toen.
Die regenbui kwam en Sanne rapporteerde over de 
gevolgen: “Helaas is gebleken dat het probleem ondanks de 
aanpassingen van de BAM aan de hemelwaterafvoeren nog 
steeds niet is opgelost.”

De oplossing is er nog niet, maar de oorzaak is inmiddels wel 
duidelijk geworden, dankzij onderzoek door een expert. Die 
legde uit dat regenwaterafvoer via een slang in plaats van een 
regenpijp succesvol in de hoogbouw wordt toegepast. Dit 
heeft te maken met het aantal bar waarmee het regenwater 
door het systeem stroomt. Omdat bij de woning van Sanne 
de regenwaterafvoer via een uitbouw loopt, is er onvoldoende 
drukopbouw om het regenwater helemaal goed af te voeren.

De expert heeft een rapport met verbeterpunten opgesteld.
We wachten af wat de uitkomst hiervan zal zijn.  l

 

 

http://www.bibliotheekwaterland.nl
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Waar is dit?

Van de wijkwethouder
En dan is het nieuwe jaar aangebroken 
– als ik dit schrijf maar nipt. Alle goede 
wensen zijn u vast al deelgenoot 
geworden, de mijne heb ik in gedachten 
met u gedeeld.
Het is best een spannende tijd. De 
verkiezingen zijn achter de rug, de 
Stadspartij heeft samen met het CDA, de 
PvdA en mijn partij, de Ouderenpartij AOV 
Purmerend, er voor gekozen gesprekken 

aan te gaan om een nieuw college te vormen. De verwachting 
is dat de gemeenteraad dit college eind februari benoemt. 
We zullen zien of dat lukt.
Voor u als inwoner van de stad is dat belangrijk. Want hoewel 
in de programma’s van veel partijen die aan de verkiezingen 
deelnamen nogal wat overeenkomsten te lezen zijn, zie ik 
ook best wel verschillen. Dus maakt het zeker iets uit welke 
partijen de komende jaren de stad besturen. Daarom heeft 
u als kiezer ook uw stem uitgebracht. En als u dat niet heeft 
gedaan,  dan vind ik dat jammer, maar had u daar zeker een 
goede reden voor.

We gaan het eerste jaar in van de nieuwe gemeente 
Purmerend. Het prachtige werelderfgoed De Beemster is 
nu echt onderdeel van onze gemeente. Ik ben er trots op 
dat wij, de besturen van de oude gemeentes Purmerend en 
Beemster, die samenvoeging in goede harmonie hebben 
gedaan. In het land, bij andere fusies, gaat dat wel eens met 
meer hoofdbrekens gepaard zal ik maar zeggen.
Ook voor de gemeenteraad is alles eigenlijk al in kannen en 
kruiken. Alle verordeningen zijn geharmoniseerd, dat wil zeggen 
gelijkgemaakt, en de nieuwe begroting is vastgesteld. Een 
begroting die meerjarig sluit en waarvoor geen belastingen zijn 
verhoogd anders dan voor inflatie. Het nieuwe college van B&W 
heeft daarmee een prima start van de bestuursperiode.
Of wij elkaar de komende vier jaar vaker spreken over allerlei 
zaken die in uw wijk spelen, weten we dus eind februari. Tot 
dan groet ik u! 

Harry Rotgans,
wijkwethouder  l

Geen subsidie voor 
waterlandkwartier

Wij hebben u lang geleden uitgebreid informatie verstrekt 
over de plannen van de gemeente met betrekking tot het 
stationsgebied en de Waterlandlaan. In de laatste wijkkranten 
van vorig jaar hebben we het gehad over een onderdeel 
ervan, namelijk de geplande hoogbouw in het gebied, 
inmiddels Waterlandkwartier gedoopt. Enkele bewoners 
reageerden daarbij op onze vraag wat u daarvan vond.

Er heeft zich wat de plannen van de gemeente betreft een 
vervelende complicatie voorgedaan. Zoals u wellicht al in 
andere media hebt gelezen, is de subsidieaanvraag voor 

ontwikkeling van het gebied door het rijk niet gehonoreerd. 
De gemeente heeft zich teleurgesteld getoond en hoopt de 
overheid in goed overleg zover te krijgen dat die alsnog tot 
toekenning van de subsidie overgaat. 

Logischerwijs gaat de gemeente door met het verder 
vormgeven en concretiseren van haar voornemens. We 
gaan ervan uit dat de plannen van de gemeente uiteindelijk 
gewoon worden gerealiseerd. 
We blijven de ontwikkelingen natuurlijk volgen.  l

Ken je wijk
De foto in onze vorige wijkkrant was genomen bij de 
achteringang van het Dijklander Ziekenhuis. We ontvingen 
slechts twee goede oplossingen. Na loting gaat de cadeaubon 
van vijftien euro naar Lexi Duker. 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 24 maart.
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