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Uitgelicht: Amerika
De wijk Amerika loopt vanaf het treinspoor tot aan de 
Laan der Continenten en is vernoemd naar het op een na 
grootste continent. De wijk heeft een totale oppervlakte 
van 104 hectare, waarvan 90 hectare land en 14 hectare 
water. Er wonen 4615 inwoners in de wijk, van wie 2295 
mannen en 2320 vrouwen (Bron: allecijfers.nl).

Grenzend aan het Weideveld verbindt de Stokkenbrug de 
wijk met het natuurgebied Weideveld. Het Weideveld is 
een ecologische verbindingszone, waar veel planten- en 
diersoorten leven. De kenmerkende Stokkenbrug is voor 
fietsers en voetgangers toegankelijk. De brug is ontworpen 
door architect Jord den Hollander. Wist u dat de brug in 2002 
genomineerd is geweest voor de Nationale Staalprijs? Maak 
vanuit deze locatie eens heerlijke wandeling of fietstocht 
richting het Twiske of de Beemster.

Voetbalclub
Aan de Savannestraat  (langs de A7) vindt u voetbalclub 
FC Purmerend. De vereniging bestaat al sinds 1926 en is 
begonnen in de Overwheerse Polder. Op 9 juni 2001 opende 

de club zijn nieuwe gebouw in de Weidevenne. De club 
heeft zo’n negenhonderd leden, van senioren tot junioren en 
pupillen. In de regio heeft FC Purmerend de grootste meiden- 
en vrouwenafdeling. Ook is er voor de allerkleinsten (vier tot 
en met zes jaar) kaboutervoetbal. Op een speelse manier 
trainen de jongste voetballertjes en worden ze voorbereid op 
het spelen in een ‘echt’ voetbalteam.

Straatnamen 
De Amazonelaan, vernoemd naar de grote rivier, loopt 
als een groot lint door de wijk. Een verscheidenheid aan 
woningen vindt u in deze wijk, zoals de watervilla’s aan de 
Mesa Verde en vrijstaande woningen aan de Yellowstone. 
Enkele straatnamen zijn vernoemd naar nationale parken 
in zuidwest-Colorado en Wyoming. Ook zien we veel 
dansnamen terugkomen in de straten, zoals Limbo, Salsa, 
Merengue, Rumba en Tango.

Wereldbol
De grote wereldbol op het Plein van de Verenigde Naties 
markeert de entree naar de wijk Amerika. Dit kunstwerk is 
ontworpen door Jan Beentjes en staat symbool voor de vier 
kwadranten van de Weidevenne. In de avond is de wereldbol 
prachtig verlicht; een mooi kunstwerk in onze wijk!  l

http://allecijfers.nl
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Open Veste verklaard en verkend

De Open Veste is een prachtige locatie in onze wijk, 
maar wie weet er verder iets van? We gaan er in dit 
artikel nader op in.

Bolwerk, Burcht, Gracht, Om-
muurde stad, Singel, Stads-
gracht, Stadsmuur, Stadsrecht, 
Stadswal, Versterkte plaats, 
Versterkte stad, Vesting, Ves-
tingmuur, Vestingsgracht en 
tot slot Vestingstad. 

Al deze termen kwam ik tegen 
nadat ik had gegoogeld naar 
het woord ‘Veste’. Als je er 
komt te wonen in De Open 
Veste, dan lijkt het er wel op: 

alsof je komt te wonen in een vesting, want zo ziet De Open Veste 
er toch wel enigszins uit. En ja, met een slotgracht er omheen, net 
als bij een echte, oude vesting. Het enige wat nog ontbreekt, is 
een ophaalbrug. Maar wees gerust, want een brug is er wel, hoor 
– om binnen te kunnen rijden.

In- en uitgangen
Het is niet van deze tijd, als je alleen toegang zou hebben 
via één brug. Daarom is er ook voor gekozen om aan 
de achterzijde een in- en uitgang te maken. Door middel 
van een grote poort met boog is ook hier toegang tot 
het wooncomplex mogelijk. Verder is er nog een derde 
mogelijkheid om De Open Veste te betreden of te verlaten. 
Deze doorgang is gesitueerd aan de noordzijde van het 
complex, tussen de blokken G en H.

Woningen
In totaal zijn het tien gebouwen met 171 woningen die samen 
De Open Veste vormen. Hiervan liggen negen panden rond 
de binnentuin en één gebouw staat in het midden van de 
tuin. Naast de 21 stadswoningen, zoals die worden genoemd, 
zijn er ook 115 huur- en 27 koopappartementen. Tot slot is er 
een achttal appartementen in het blok midden in de tuin.

Garage
Verder bestaat het complex uit een commerciële ruimte, die zal 
worden verhuurd. Gesprekken met een gegadigde worden al 
gevoerd, maar nog niet bekend is wie of wat in deze ruimte wordt 

gevestigd. Verder ligt onder het 
gehele complex een parkeer-
garage, die is voorzien van 
een sprinklerinstallatie. Deze 
garage is bestemd voor bewo-
ners, bezoekers en een aantal 
deelvoertuigen. Kortom, het is 
een mooie locatie om te wo-
nen, in de Weidevenne, en toch 
gelegen naast het centrum. De 
Open Veste: een vesting in een 
modern jasje.  l

Nieuwe gemeente  
Purmerend van start
Sinds 1 januari is de fusie van de gemeenten 
Beemster en Purmerend een feit. De nieuwe gemeente 
Purmerend heeft ruim 90.000 inwoners en een 
oppervlakte van 97 vierkante kilometer.

Hieraan is een zorgvuldig traject voorafgegaan. In februari 
2012 hebben beide gemeenten de intentieovereenkomst voor 
vergaande ambtelijke samenwerking ondertekend, nadat in 
2011 bleek dat Beemster veel taken niet zelfstandig meer kon 
uitvoeren. In 2014 gingen Beemster en Purmerend al ambtelijk 
samenwerken. In 2018 besloten beide gemeenten om samen het 
herindelingsproces te doorlopen. Daarna is bij inwoners van beide 
gemeenten opgehaald wat ze het meest waardeerden en wilden 
terugzien in de nieuwe gemeente. Deze waarden zijn opgenomen 
in het herindelingsadvies dat door de wetgever (Eerste en Tweede 
Kamer) is behandeld en goedgekeurd. In mei 2021 stemde de 
Eerste Kamer officieel in met het wetsvoorstel voor de fusie.

Vertrouwen
“Ik ben blij dat de nieuwe gemeente Purmerend nu een feit is, 
met ruimte voor Beemsterlingen en Purmerenders. Ik heb er 
vertrouwen in dat we in verbinding blijven met elkaar in onze 
nieuwe gemeente. Bovendien kijk ik vol trots terug op het vele 
werk dat is verzet en het soepele fusietraject dat we in goede 
harmonie hebben doorlopen. Dit is niet vanzelfsprekend”, 
aldus burgemeester Don Bijl.
Bijl blijft in functie als door de Kroon benoemde burgemeester 
tot het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Rond die 
tijd wordt de procedure voor zijn opvolging gestart.

Wijken en buurten
Beemster is sinds begin dit jaar als achtste toegevoegd 
aan de zeven wijken van Purmerend. De wijk Beemster is 
opgesplitst in vier buurten: Middenbeemster, Noordbeemster, 
Westbeemster en Zuidoostbeemster. Belangrijk is dat 
Beemster behouden blijft als wijknaam, waarmee ook de 
identiteit en de couleur locale behouden blijft. Aan de naam 
van de droogmakerij De Beemster verandert niets.

Logo
De gemeente vindt het belangrijk dat alle 
inwoners zich verbonden voelen met hun 
nieuwe gemeente. Op basis van de eerder 
genoemde waarden die zijn opgehaald 
bij de inwoners, colleges en gemeenteraden, zijn drie logo’s 
ontworpen. Vervolgens konden inwoners en ondernemers 
stemmen op hun favoriete exemplaar. Het logo met de meeste 
stemmen is uiteindelijk dat van de nieuwe gemeente Purmerend 
geworden. Het is een beeldmerk dat het unieke karakter van 
het toekomstige Purmerend onderstreept. De nieuwe huisstijl 
is zichtbaar op de website www.purmerend.nl, de borden 
en ‘welkom’-vlaggen, en alle gemeentelijke communicatie 
uitingen vanaf heden. Hierna volgen onder andere de auto’s 
van het wagenpark, de bedrijfskleding van alle collega’s en 
de plaatsnaamborden.  l

http://www.purmerend.nl
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Stichting Mee Doen wint 
Lokaal Compliment 2021
Op vrijdag 17 december kregen de vrijwilligers van 
Stichting Mee Doen het Lokaal Compliment uitgereikt 
uit handen van wethouder Harry Rotgans. 

Dit gebeurde in Pop- en Cultuurpodium P3. Deze jaarlijks terug-
kerende prijs van € 1.000,- wordt door de gemeente verleend aan 
een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor de samenleving in 
Purmerend en Beemster. Ook de tweede prijs van € 500,-, die ter 
beschikking was gesteld door de Rabobank, werd deze middag 
uitgereikt, en wel aan Welzijn Wonen Plus. De ceremonie was 
vanwege de coronamaatregelen alleen met vertegenwoordigers 
van de winnende organisaties en daarom online te volgen.
Maria Deen richtte de prijswinnende Stichting Mee Doen op, met 
als doel mensen te laten zien dat je met een positieve instelling 
veel meer plezier in het leven kunt hebben. Samen met de vrijwilli-
gers zet zij zich iedere dag in voor de mensen om haar heen, met 
name senioren, mensen met een beperking, mantelzorgers en 
mensen met een kleine beurs. Er worden verschillende activiteiten 
georganiseerd, maar Maria vindt het vooral belangrijk om mensen 
gezelligheid en/of een luisterend oor te bieden. Het doel van deze 
organisatie is dan ook de mensen meer bij de samenleving te 
betrekken – een heel mooie ambitie.

Samenbrengen
De tweede prijs was zoals gezegd voor Welzijn Wonen Plus. 
Deze organisatie brengt mensen samen die iets voor elkaar 
kunnen betekenen. Dit kan van alles zijn, zoals tuinieren, 
boodschappen doen, een stukje wandelen of gewoon een 
kop koffie drinken. De 220 vrijwilligers doen er alles aan om 
er voor te zorgen dat ouderen en gehandicapten zich minder 
eenzaam voelen en de passende hulp ontvangen die nodig is 
om langer thuis te kunnen blijven wonen.

Vrijwilligers
Met het Lokaal Compliment wil de gemeente laten zien dat ze 
blij is met alle vrijwilligers die zich inzetten voor de mensen in 
Purmerend en Beemster. “Vrijwilligers zijn van onschatbare 
waarde. Vooral in deze tijd is het extra belangrijk om elkaar op 
te zoeken en te helpen waar dat kan. Vandaar ook het thema 
‘Ontmoeten en verbinden”, zei Rotgans. Rob de Neve (manager 
Wonen Kring Noord-Holland Noord bij de Rabobank) stemde in 
en vulde aan: “Deze initiatieven kunnen voor veel mensen net 
dat verschil maken. Dit kunnen wij alleen maar aanmoedigen. 
Vandaar dat we het belangrijk vinden om deze organisaties en 
initiatieven een podium te geven en in het zonnetje te zetten.”

Genomineerd
Er zijn 38 organisaties voorgedragen voor een 
Compliment. Uit alle inzendingen heeft de jury tien 
organisaties genomineerd. De overige acht ontvangen een 
aanmoedigingsprijs met een geldwaarde van € 250,- van 
de gemeente. Dit zijn Bewonerscommissie Het Trefpunt, Bij 
Moeders, Scouting Lamoraal van Egmond, Stichting Cripple x 
entertainment, Hospice in vrijheid, Stichting Wij Allemaal, De 
Zonnebloem en FC Purmerend.
De jury bestond uit Rotgans en De Neve.  l

Leuke PleinSpelen  
in kerstvakantie
Door de onverwacht aangescherpte coronamaatregelen 
kregen alle leerlingen een extra week kerstvakantie. Ze 
hoefden zich echter niet te vervelen, want de medewerkers 
van Spurd organiseerden binnen zeer korte tijd, in plaats 
van de activiteiten in de gymzalen, de PleinSpelen. Op di-
verse locaties werden spelen georganiseerd op basis van 
instuif. Vooraf aanmelden was dan ook niet nodig.

SpurdFun en PurVak 
organiseerden diverse 
spelactiviteiten voor de 
jeugd. Voor de kinderen tot 
en met twaalf jaar waren dat 
spelen op het speelplein van 
een school. De jongeren van 
dertien tot en met zeventien 
jaar waren welkom op het 
sportpark van voetbalclub 
FC Purmerend. De kinderen 
konden kiezen uit voetbal, 
tikspelen, springkussens, 
estafettes, basketbal, knotshockey, paardenraces, korfbal, 
gatengoals en nog veel meer. Alle activiteiten vonden plaats 
onder vakkundige begeleiding.

Op het schoolplein van De Nieuwe Wereld zag uw redactielid 
dat er druk werd gevoetbald en hockey gespeeld met 
knotsen. Door de harde wind was badminton nauwelijks 
mogelijk, maar een paar kinderen deden toch een poging.
Op het sportpark werd gevolleybald en bubbelvoetbal 
gespeeld. Ook hier was de wind een spelbreker, maar het 
enthousiasme van de jeugd was er niet minder door.

Gezond 
Tijdens de spelen schonk de 
organisatie JOGG (Jongeren 
Op Gezond Gewicht) op 
diverse locaties aandacht 
aan het eten van groenten 
en fruit. Kinderen konden via 
een spel zien hoe ze gezond 
konden eten, maar ook 
ontdekken wat bijvoorbeeld 
een aubergine is, hoe blauwe 
bessen smaken en waarom 
het eten van wortels goed 
voor je ogen is. Wie dat wilde, kon op de foto met Tamira de 
Tomaat, Wendy de Wortel en Koen de Komkommer.

Alle activiteiten waren een groot succes, verzekerden de 
begeleiders van Spurd me. Er waren meestal wel twintig of 
meer kinderen aanwezig, ondanks het toch wel slechte weer. 
Ze vinden de PleinSpelen dan ook voor herhaling vatbaar.
Mocht u meer willen weten over de activiteiten van Spurd, 
dan kunt u het programma vinden op www.spurd.nl.  l

http://www.spurd.nl
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Ken je wijk

Waar is deze foto genomen? 
Als u de juiste oplossing 
weet, maakt u kans op een 
cadeaubon ter waarde van 
vijftien euro. Mail uw oplossing 
uiterlijk 20 februari naar  
info@weidevenner.nl. Opsturen 
kan ook: Redactie Wijkkrant 
Weidevenne, p/a Masaistraat 
25, 1448 MG Purmerend. 
Vergeet niet uw naam en adres 
te vermelden. Veel succes!

De oplossing van de vorige keer is Amazonelaan 225. 
De winnaar na loting is Rita Klaassen. Gefeliciteerd,  
de bon komt uw kant op!  l

Woordzoeker
Voor de puzzelaars onder u hebben we weer een woordzoeker. 
Als u de juiste oplossing weet, maakt u kans op een cadeaubon 
ter waarde van vijftien euro. Mail uw oplossing onder vermelding 
van ‘woordzoeker’ uiterlijk 20 februari naar info@weidevenner.nl. 
Vergeet niet uw naam en adres te vermelden.
De oplossing van het vorige nummer was: Gelukkig Nieuwjaar.  
De winnaar na loting is Natasja Isken. Gefeliciteerd, de bon komt 
uw kant op!

Onenigheid met buren?

Wat moet je doen als je onenigheid hebt met de buren en niet 
met elkaar in gesprek kunt, om wat voor reden dan ook?  
Als u dit overkomt en u heeft het zelf al diverse keren ge-
probeerd, schroom dan niet om buurtbemiddeling via Clup 
Welzijn in te schakelen.

Indien nodig maken de medewerkers van Clup met beide partijen 
apart afspraken om de situatie goed in kaart te brengen. Mocht 
een bemiddelingsgesprek met beide partijen nodig zijn, dan 
gebeurt dit op neutraal terrein, maar alleen als beide partijen dit 
willen. Dit gesprek kan natuurlijk zowel positief als negatief uitval-
len, zeker als een partij niet wil meewerken aan een aangedragen 
eventuele oplossing door de bemiddelaars, maar het zijn uitein-
delijk de bewoners zelf die tot een afronding moeten komen.

Voor meer informatie over buurtbemiddeling kunt u bellen met 
06 19 58 88 61 of mailen naar buurtbemiddeling@clup.nl. Kijk 
voor tips en advies op www.problemenmetjeburen.nl.  l

Donkere maanden: pas op 
voor duistere figuren

De tijd is alweer enkele maanden geleden een uur teruggezet 
en het zijn nog steeds donkere maanden. 
We kunnen u dan ook niet genoeg waarschuwen voor allerlei 
duistere figuren die vooral in deze tijd van het jaar bij u 
aanbellen met een of andere smoes.
Bankvertegenwoordigers bijvoorbeeld zullen nooit bij u 
langskomen; u ontvangt altijd een brief. Trap daar dus niet in, 
zeker in de avonduren als u toch niemand verwacht.
Controleer of uw sloten en deurhaken nog goed vastzitten en 
functioneren. Buitenverlichting is in dezen ook belangrijk. Dit geldt 
niet in de laatste plaats voor de hulpdiensten, die dan goed zicht 
hebben op gezochte huisnummers. De politie deelt meer tips om 
inbraak en onveilige situaties te voorkomen.

Kijk maar eens op www.politiekeurmerk.nl/preventietips.  l

COLOFON
De wijkkrant wordt gemaakt voor en door bewoners.
Redactie: Kitty van den Berge, Ad Broeders, Ria Groot  
en Adrie Wien.
Met medewerking van: Ron de Boer.
E-mail: wijkkrantweidevenne@gmail.com.
Opmaak: Werkom Business Post & Printing.
Bezorging: Rodi Media.
Artikelen en foto’s mogen worden overgenomen met 
bronvermelding.
De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden stukken in te 
korten of niet te plaatsen.

De volgende wijkkrant verschijnt rond 24 maart 2022.
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