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Wijkkrant met vakantie
De redactie van de wijk-
krant gaat na deze krant op 
zomervakantie, net als de 
meeste bewoners van de 
wijk. In september gaan we 
weer met frisse moed aan 
de slag om een mooie, wijk-
gebonden en interessante 
krant in elkaar te zetten.

We hopen dan ook dat we voor de redactie en eventueel voor 
het opzetten  van een website enthousiaste medewerk(st)
ers kunnen begroeten. Heeft u interesse, dan kunt u een mail 
sturen naar (een van) de adressen in de colofon. We nemen 
dan graag met u contact op voor een afspraak of we sturen 
u een mail om u van de benodigde informatie over de krant 
te kunnen voorzien. We zien de reacties met belangstelling 
tegemoet de komende maanden.
Allemaal een heel prettige vakantie gewenst en tot de 
volgende wijkkrant!  l

Houten bankjes in de wijk 
Her en der in de Wheermolen zijn nieuwe bankjes geplaatst, 
gemaakt van gekapte bomen, zoals bij de brug bij de 
roeivereniging aan de Wheredijk. Dit is een duurzaam en 
goed initiatief voor hergebruik van al het gekapte hout. Ook 
verderop aan de dijk, ter hoogte van de doorgaande weg en 
de basisschool, staan twee vers uitgesneden houten bankjes 
en een prachtige uitsnede van een uil. Het is een mooie plek 
om aan het water wat rust en ontspanning te vinden.  l

Twee decennia festival Reuring

Het internationale zomerfestival Reuring bestaat 
dit jaar twintig jaar. Het vindt elk jaar vóór de 
zomervakantie plaats in Purmerend, op binnen- en 
buitenpodia, op diverse locaties in de stad en in het 
Leeghwaterpark. Veel bezoekers genieten hier dan van 
grote en kleine (straat)theatervoorstellingen en van live 
muziek en dans.

De activiteiten in dit jubileumjaar beginnen met een 
spectaculaire openingsact in het park. Les Commandos 
Percu zetten op vrijdag 24 juni het Leeghwaterpark letterlijk 
en figuurlijk in vuur en vlam. Ze veroveren de hele wereld met 
hun ritmische percussies en vuurwerkacts, die elkaar in rap 
tempo opvolgen, in een verbazingwekkend decor. Kortom, 
het is een spectaculaire start van dit speciale jaar.

Feest
Het is vier dagen feest, want van vrijdag 24 tot en met 
zondag 26 juni staan de binnenstad, het Leeghwaterpark 
en verschillende plekken in de Beemster weer bol van 
straattheater, live muziek en toffe acts. Op de afsluitende 
zondag wordt er flink uitgepakt met grote namen als Maan, 
Froukje, Meau en Rondé.

Kidz
Ook aan de kinderen wordt gedacht, en wel met Reuring 
Kidz. Op zaterdagochtend kun je in het amfitheater van het 
park genieten van de hilarische jeugdvoorstelling ‘Over 
een kleine mol die wil weten wie er op zijn kop gepoept 
heeft’. In de middag zijn er sfeervolle, interactieve muzikale 
voorstellingen van Dikkie Dik en de taart, Apennoten en nog 
veel meer.

Ga voor meer informatie over alle optredens en locaties naar 
www.reuring.com.  l
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Uitslag enquête herinrichting 
Henri Dunant- en Gouwzeestraat

Binnenkort gaan de 
gemeente en Intermaris 
onder andere aan de slag 
in de Gouwzeestraat en de 
Henri Dunantstraat. Hiervoor 
hebben ze hulp van bewoners 
en omwonenden gevraagd, 
om te weten te komen wat 
zij belangrijk vinden bij de 
ontwikkeling van deze straten. 
De belangrijkste resultaten van 
het onderzoek zetten we hier 
graag op een rijtje.

Vragenlijst
Het onderzoek is in maart 2022 online afgenomen: via de 
nieuwsbrief, informatiemiddagen en -avonden en sociale 
media. Zeventig bewoners hebben de vragenlijst met veertien 
vragen ingevuld. Dat zijn genoeg reacties om een goed beeld 
te krijgen van de wensen van de wijk.

(On)tevredenheid
Het groene karakter van de buurt, maar ook parkeergelegen-
heid vinden mensen erg belangrijk. Gemiddeld scoort de buurt 
een 5,9. Ontevredenheid komt voornamelijk voort uit een ge-
voel van onveiligheid, overlast (zoals lawaai en rommel/afval) 
en parkeren. Maar ook speelplekken voor kinderen, bestrating, 
verlichting en groenvoorzieningen hebben volgens de deelne-
mers aandacht nodig.

Veruit de meeste bewoners waarderen het groen in de wijk 
en willen dit graag behouden. Verder worden als positieve 
punten genoemd: speeltuinen, voorzieningen dichtbij, ruimte, 
rust, openbaar vervoer en parkeergelegenheid.

Parkeerplekken en bestrating zijn belangrijke 
aandachtspunten. Ook wordt genoemd dat er meer 
(openbaar) groen mag komen, de veiligheid kan worden 
verbeterd en er meer aandacht is voor zwerfafval, 
geluidsoverlast en speel- en sportvoorzieningen.

Positief
Bewoners zijn overwegend positief over de voorgenomen 
herinrichting van de Henri Dunantstraat en Gouwzeestraat. 
Volgens een aantal van hen is het hoog tijd en voor anderen 
hangt het oordeel af van de uiteindelijke plannen. Voor de 
nieuwbouw geeft een aantal bewoners als wensen aan dat 
deze niet hoger dan de huidige hoogbouw mag zijn en dat 
het fijn is als het meer huizen oplevert.
 
Er zijn wel enkele twijfels over losse gebouwen, in verband 
met mogelijk meer hangplekken voor jongeren. Ook 
bij nieuwbouw zijn parkeren en groen de belangrijkste 
aandachtsgebieden.  l

Alsnog gevierd: tien jaar Juno

In april 2010 werden de eerste woningen van Juno 
bewoond. Juno werd gebouwd op de plek van de oude 
Meteorenwegflats, waarvan er toen nog twee overeind 
stonden. Het was het eerste appartementencomplex in 
het kader van de vernieuwing van Wheermolen-West. 

Jarenlange sloop en herbouw 
zouden volgen. Altijd waren er 
bouwactiviteiten. Dit was  vaak 
leuk om te zien, maar leverde 
ook veel modder, herrie, stof 
en drukte op. aar de wijk is 
nu eindelijk af en heel mooi 
geworden, echt een wijk om 
trots op te zijn.

Hapje en drankje
In april 2020 gooide corona helaas roet in het eten bij het 
vieren van ons tienjarig jubileum, maar op 15 mei van dit jaar 
was het dan eindelijk zover. Ruim zestig bewoners waren deze 
zondagmiddag naar Triton gekomen om, bij een hapje en een 
drankje, stil te staan bij het inmiddels twaalfjarig bestaan.
Het werd een gezellig samenzijn, en wat was het heerlijk om 
weer zo bij elkaar te kunnen komen. We kunnen dan ook 
terugkijken op een geslaagde middag.

Bewonerscommissie Juno.  l

Georganiseerd wandelen Triton
Op initiatief van huisart-
senpraktijk Merlijn en Van 
Doorn in de Wheermolen 
is een groep in het leven 
geroepen om iedere woens-
dagochtend te wandelen 
onder begeleiding van 
vrijwilligers.

Dit zijn medewerkers van onder andere het sociaal wijkteam, 
Fysioconsult Purmerend, diëtistenpraktijk Sandra Heestra en 
SPURD. De wandelgroep start elke woensdag vanuit wijkplein 
Where (Tritongebouw), waar u ook weer terugkomt. Dit vindt 
plaats van mei tot en met augustus om 10.00 uur, en van 
september 2022 tot en met april 2023 om 10.30 uur, ongeacht 
de weersomstandigheden, dus altijd. Iedereen die wil mee 
wandelen is welkom, ook mensen met een rollator. Er zijn 
drie groepen en wordt zeker rekening met elkaar gehouden.
De deelname is geheel gratis en aanmelding is niet nodig.
Bij terugkomst in Triton kunt u zelf vrijblijvend een kop koffie 
of een andere versnapering nuttigen.

Wij als organisatie zien u graag tegemoet en de redactie 
wenst u veel plezier met het wandelen (bewegen). l

Onderzoek bewoners
Gebiedsontwikkeling Wheermolen-Oost
April 2022

De gemeente Purmerend heeft bewoners in een 
deel van de wijk Wheermolen-Oost gevraagd 
wat voor ideeën en wensen zij hebben over de 
ontwikkeling van het gebied waarin zij wonen.

Het onderzoek is online afgenomen in de 
periode 18 maart tot en met 26 maart 2022. 
70 bewoners hebben deelgenomen aan het 
onderzoek. 

Gemiddelde
waardering buurt

Wat vindt u ervan dat we de Gouwzeestraat 
en de Henri Dunantstraat opnieuw gaan 
inrichten?

Wat vindt u ervan dat we de lage flats gaan 
slopen en dat er meerdere losse gebouwen 
voor terugkomen die in hoogte verschillen?

Wat vindt u belangrijk bij de nieuwbouw?

Groenvoorzieningen

Doorkijk naar de dijk

Verbinding met de
verschillende buurten

Voldoende parkeergelegenheid

Achtergrond kenmerken
Type
woning

20%

37%

63%

69%

Voldoende parkeerruimte voor auto’s

Schone omgeving

Groen om naar te kijken (bomen, bloemen en planten)

Goede verlichting

Ruimte voor spelen (speeltuin)

Veiligheid

60%

46%

41%

39%

37%

31%

Welk cijfer geeft u de buurt waarin uw woont?

13% 55% 32%

8-10 6-7 1-5

5,9

40
Positief over 
de plannen

Hoog tijd dat er 
iets gebeurd

Oordeel hangt af 
van de plannen

12

13

Wil ik liever 
niet zeggen

39%

58%

3%

Eigenaar Huurder

Niet hoger dan huidige 
hoogbouw, geen extra 
hoogbouw

Fijn als het meer 
woningen oplevert

Twijfels over losse 
gebouwen (mogelijk 
meer hangjeugd)146

4

Waar wandelt u 
vaak in de buurt? Dijk/Wheredijk

Albert Schweitzerlaan
Trimpad

Heemtuin
Vrouwenzand

Waar fietst u 
vaak in de buurt? Dijk/Wheredijk

Henri Dunantstraat
Albert Schweitzerlaan

Makado
Vrouwenzand

Wat vindt u belangrijk in de openbare ruimte in uw buurt? (Top6) 

Zone Blauw

39%

Zone Oranje

36%

Zone Groen

25%

Waar woont u?

11 bewoners hebben deze vraag niet beantwoord.

Het onderzoek is afgenomen via 
de nieuwsbrief onder bewoners, 
informatieavonden en middagen 
en social media.

*aantal keer genoemd. 

Positief over 
de plannen

Er sprake van een (lichte) 
oververtegenwoordiging van 
huiseigenaren (vergeleken met 
de gemiddelde verdeling huur 
vs koopwoning in Wheermolen 
Oost).

39* 

Leeftijd

4%

18-25 jaar

36%

26-40 jaar

49%

41-64 jaar

11%

65 jaar of ouder

Wat vindt u fijn in uw buurt en zou u graag willen behouden?

 Groen 
in de wijk

Speeltuin
Voorzieningen
dichtbij 

Ruimte

Rust

Openbaar
vervoer

Parkeerplek

Wat kan er beter in uw buurt?

Meer parkeerplekken
Bestrating, wegdek, stoep

Meer (openbaar) groen
Veiligheid

Zwerfafval, vuilnisbakken

Geluidsoverlast Speeltuinen, sportgelegenheid
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Hulp bij financiële problemen

Misschien merk je al een tijdje dat je financieel in zwaar 
weer zit, heb je diepe schulden of dreigt die situatie zich 
voor te doen. Weet dan dat er vanuit de gemeente hulp 
mogelijk is om je geldzorgen aan te pakken. 

Purmerend heeft zich namelijk aangesloten bij de Nationale 
Schuldhulproute. Inwoners en ondernemers kunnen bellen 
voor overleg of online een test invullen. Afhankelijk van 
de uitkomst worden ze dan verwezen naar hulp via een 
vrijwilliger, de gemeente of schuldhulp.

Door aan te sluiten bij de Nationale Schuldhulproute kan de ge-
meente inwoners met geldzorgen beter bereiken en begeleiden 
naar passende hulp. Wethouder Mario Hegger zegt hierover het 
volgende: “We willen voorkomen dat mensen schulden krijgen, 
want geldzorgen komen niet alleen. Het veroorzaakt stress, 
gezondheidsklachten en heeft effect op iedereen in het gezin, 
zoals slechte schoolresultaten van de kinderen of problemen 
op het werk. Geldzorgen kunnen snel groter worden als je niets 
doet. En het kan iedereen overkomen. Soms is het niet eens je 
eigen schuld. Daarom is de geldfittest een mooie manier om zelf 
te kijken of je geldzaken op orde zijn. Meer geld overhouden 
geeft rust in je hoofd, en dat wil toch iedereen?”

Aanpak
De komende vijf jaar werkt het team Schulddienstverlening 
van de gemeente aan de aanpak van schulden en 
geldzorgen. Naast aansluiten bij dit initiatief pakt het team 
meer acties op de komende tijd, zoals de samenwerking 
versterken met ketenpartners en afspraken maken over 
signaleren van geldzorgen. Ook worden trainingen 
aangeboden aan onder meer jongeren, statushouders en 
inwoners die zorg krijgen of minder goed zijn in lezen en 
schrijven. Daarbij gaat het team samenwerken met scholen 
om kinderen en ouders te leren over omgaan met geld.

De online test is beschikbaar via www.geldfit.nl. Bellen kan 
ook, naar telefoonnummer 0800-8115.  l

Vrouwfietsclub Purmerend 
zoekt fietsende vrouwen

Heb je dat ook wel eens? 
Zin in een fietstocht, 
maar geen enkele 
vriendin die er warm voor 
loopt? Vrouwenfietsclub 
Purmerend is een initiatief 
om fietsende vrouwen bij 
elkaar te brengen.

Corine woont nu twee jaar 
in de Beemster en houdt 

erg van fietsen. Toen ze nog in Den Haag woonde, fietste ze 
bij de vrouwenfietsclub KEK. In Purmerend bestaat zoiets 
nog niet, en dus besloot Corine om zelf een fietsclub voor 
vrouwen op te zetten.
De club is een initiatief voor vrouwen van achttien jaar of ouder die 
in Purmerend of omstreken wonen. Wekelijks op dinsdag vanaf 
19.00 uur is er een fietsrit. Door te mailen naar vrouwenfietsclub-
purmerend@gmail.com kun je je aanmelden voor de whatsapp-
groep. In die app groep wordt  informatie over de rit gedeeld.

Achternaam Corine bij redactie bekend.  l

Wijkkranthelpers gezocht

U leest hopelijk met veel plezier de Wijkkrant Wheer-
molen. De redactie stelt de krant altijd met veel enthou-
siasme samen, maar helaas moeten we hier opnieuw 
een oproep voor helpers voor de krant plaatsen.

Op dit moment constateren we dat het aanbod van 
activiteiten, leuke stukjes, verhalen en mooie foto’s 
langzaamaan iets afneemt in plaats van meer wordt. 
En dat is jammer, want hoe leuk is het niet om je eigen 
bijdrage terug te zien in onze wijkkrant? Daarom plaatsen 
we hierbij nogmaals een oproep voor iedereen die een 
steentje wil bijdragen.

Op pad
We willen u graag adequaat 
op de hoogte houden van het 
nieuws uit en voor de wijk. 
Daarom is uw bijdrage voor 
de krant uitermate welkom en 
gewenst. U kunt zelf op pad 
gaan naar een opening, feest, 
markt of andere interessante 
gebeurtenis in de wijk, om 
er een mooi artikel over te 
schrijven en dit eventueel te 
voorzien van uw eigen foto’s.

Ook plaatsen we met plezier aankondigingen van 
allerhande activiteiten in de wijk, zoals rommelmarkten, 
buurtbarbecues open dagen. Let hierbij wel even op de 
verschijningsdatum van de volgende krant, vermeld in 
het colofon, want het zou natuurlijk vervelend zijn als u 
uw bijdrage niet tijdig bij ons binnen is.

Extra’s
Dus vindt u het leuk om op deze wijze iets extra’s te 
doen voor uw wijk, meldt u zich dan vooral aan. Neem 
bij interesse of voor meer informatie gerust contact 
op met de redactie of mail de bijdrage rechtstreeks 
naar een van deze adressen: henkdekruijf@telfort.nl of 
wheermolenwijkkrant@gmail.com.  l
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COLOFON
De wijkkrant wordt gemaakt door en voor bewoners.
Redactie: Henk de Kruijf, Marije Zeeman.
Fotografie: Cees Bandt, werkgroepen en derden.
Eindredactie: Fred Berga. Journalistiek & Meer. 
Ontwerp: Business Post & Printing
Drukwerk: Business Post & Printing 
E-mailadres: wheermolenwijkkrant@gmail.com,  
henkdekruijf@telfort.nl
Anonieme artikelen worden niet geplaatst. De redactie behoudt 
zich het recht voor ingezonden stukken in te korten of niet te 
plaatsen.

Heeft u een interessant artikel voor de volgende wijkkrant,  
stuurt u dit dan in voor 8 augustus 2022. 
De volgende wijkkrant verschijnt rond 8 september 2022.

Hindernisbaan naar  
de brievenbus

Het aantal brievenbussen 
van PostNL in de wijk 
is in de afgelopen jaren 
steeds kleiner geworden. 
Dit is een gevolg van 
het digitaliseren, want er 
worden steeds minder 
brieven en kaarten per 
post verstuurd. 

Dit heeft echter tot gevolg 
dat vooral onze oudere 
medebewoners, die niet of 
nauwelijks iets hebben met 
het gebruik van computers 

en andere digitale apparaten, steeds verder moeten lopen 
om hun vertrouwde, handgeschreven post in een brievenbus 
te kunnen stoppen. En hier komt voor hen vaak het volgende 
probleem tevoorschijn: deze PostNL-bussen zijn vaak 
nauwelijks bereikbaar voor mensen met een rollator of 
scootmobiel vanwege de gestalde fietsen of scooters, die vaak 
maar klakkeloos in de directe omgeving worden neergezet. 
Vooral bij de stations van Purmerend komt het veel voor.
Daarom richten we deze oproep aan alle gebruikers van 
rijwielen, brommers en scooters die met het openbaar vervoer 
verder, met trein of bus, reizen naar school of werk: denk ook 
even aan uw oma of opa die een brief op de bus wil doen.

Namens al onze oudere medebewoners: dank!  l

Bingo in Wijkplein Where
Elke derde zaterdag van de maand is er een bingo-avond 
in Wijkplein Where. De inloop is om 19.00 uur, de start om 
19.30 uur. De kosten voor een boekje met tumbolagetallen 
bedragen vijftien euro. De stabingo is gratis. Reserveren is 
niet nodig, dus kom gezellig meedoen.
Adres: Triton 73.  l

Kies een club
Op 16 mei is de landelijke actie ‘Kies een club’ 
van start gegaan. Doel hier van is zo veel mogelijk 
jongeren de kans te geven lid te worden van een 
sport- of cultuurclub. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur 
kan hierbij financiële ondersteuning verlenen.

Op kieseenclub.nl kunnen ouders via het telefoonnummer 
088-8800888 of via een digitaal formulier om hulp vragen.
Wilt u meer weten over de werkwijze van het fonds en/of wilt 
u een aanvraag indienen, neem dan contact op met Rosan 
Ootes: r.ootes@spurd.nl of 0299418100.  l

WK Wheermolen 2022:  
sport in de wijk
Op zondag 10 juli vindt er een heus WK Wheermolen 
plaats, verspreid over de hele wijk. Tussen 11.00 en 
15.00 uur zijn er allerhande sport- en spelactiviteiten 
voor jong en oud, worden gezonde hapjes en drankjes 
geserveerd, is er een fotowedstrijd en een enquête 
over sport in jouw wijk. Het belooft een heel gezellige 
dag te worden.

Meedoen
Op het WK Wheermolen kunt u op zeven plekken in de wijk 
meedoen aan activiteiten. Zo kunt u kennismaken met Urban 
Sports, zoals free running en een hindernisbaan. Er is een 
aikido-workshop, een volleybalcompetitie, een springkussen, 
jeu de boules, een voetbal- en basketbaltoernooi. Daarnaast 
kunt u verschillende fitnessapparaten uitproberen. Kortom, er 
is die dag van alles te doen voor jong en oud.

Alle buurtbewoners zijn dan ook van harte uitgenodigd om 
even lekker in beweging te komen. We gaan er samen een 
leuke, lekkere en gezonde middag van maken.

Meedenken
Iedereen moet kunnen bewegen. Dicht bij huis, op elk 
moment van de dag. Samen met een maatje of lekker alleen. 
Spurd, Intermaris en de gemeente willen de Wheermolen 
voorzien van allerlei mooie mogelijkheden om dit te 
kunnen doen. Dit kan variëren van fitnesstoestellen en een 
hardlooproute tot conditietrainingen onder begeleiding in 
de wijk. De grote vraag is: wat zijn úw wensen? En op welke 
locatie precies? Kortom, u bent van harte uitgenodigd om 
mee te denken. Tijdens het WK Wheermolen kunt u  
aangeven wat u nodig heeft of vindt om vaker te bewegen. 
U herkent de medewerkers snel genoeg, dus grijp deze 
kans. Samen maken we de wijk gezond(er), gemengd(er) 
en nóg gezelliger.  l

Foto van een voorbeeld 

elders in Nederland. 
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