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De HOP is er eindelijk

We durven te veronderstellen dat u niet meer weet wat er 
op 11 april 2018 plaatsvond in buurtpunt De Gors aan het 
Hoornblad; het is immers al meer dan vier jaar geleden.

Het ging op die dag over de plannen voor een Honden 
Ontmoetings Plaats (HOP), een plek waar honden vrij en veilig 
kunnen spelen op een omheinde plek, zoals die in de Purmer-
Zuid al bestond. De HOP-werkgroep had alle bewoners 
uitgenodigd om over die plannen van gedachten te wisselen.

De liefst 66 aanwezige bewoners (waaronder uiteraard 
de wijkkrantredactie) kregen de gelegenheid op- en 
aanmerkingen te maken aan de hand van op meerdere tafels 
uitgespreide grote plattegronden van de wijk. Bij elke tafel 
kon men in een gesprek met een lid van de werkgroep zijn 
visie, ideeën en suggesties kwijt.  

Het ging daarbij eigenlijk vooral over de plek waar de HOP 
zou moeten komen. Er werden natuurlijk diverse suggesties 
naar voren gebracht, waarna de werkgroep beloofde alle 
ideeën, bijvoorbeeld ook die over de inrichting en aankleding 
van de plek, mee te nemen.

Gorsebos
Het heeft dus wel even geduurd en er zijn op diverse niveaus, 
zelfs in de gemeenteraad, nogal wat discussies over gevoerd, 
maar de HOP is er nu dan toch, en wel in het Gorsebos, 
een locatie die ook tijdens de bijeenkomst van vier jaar 
geleden als één van de mogelijkheden was geopperd. Het 
heet inmiddels uitrenplek (ook in andere wijken), maar het 
gaat natuurlijk niet alleen om het rennen. Het ontmoeten van 
andere viervoeters is ook, misschien zelfs nog meer, van 
belang. Daarom blijven wij het een HOP noemen.  l

Wilgenroos

Een in zichzelf gekeerde straat.

Vanaf voetpad aan Rietsingel

kom je erin, het loopt rond.

Daar in het midden wat groen

om een speelhuisje met glijbaan.

Dan gaat het rechtdoor verder

en kun je er met de auto uit.

Aan het eind nog een afslag

met de nummers twee tot twintig.

Tuinen aan singel of slootje.

Hout, steen, opbouw hier en daar.

Schuurtjes aan de voorkant,

verborgen voordeuren opzij.

Het is er rustig, het is er stil.

Achter de tuinen aan de slootkant

bloeit uitbundig het wilgenroosje,

harig wilgenroosje wel te verstaan.

Het heeft graag natte voeten,

wuift met vele roze bloemen.

Hennie Pen-Dijkema
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COLUMN
Gors-verhalen van een herdershond

Waarom moeten 
we nou weer langs 
die Sporting De 
Gors? Daar heb ik 
helemaal geen goede 
herinneringen aan.
“Hé, kijk nou 
eens, Banjer! Daar 
loopt Wendy, onze 
pedicure! Hé Wendy, 
wat doe jij hier bij 
Sporting De Gors?”
Het blijkt dat Wendy 
haar pedicurepraktijk 
van haar flatje 
vier hoog aan het 
verhuizen is naar het 
Sporting-De-Gors-
gebouw. “Je weet, 
ik was al langer op 
zoek naar een andere 
ruimte, want voor een 
‘normaal’ mens is 
het al pittig om naar 
vier hoog te klimmen, 

maar voor mensen met probleemvoeten helemaal. Samen met 
een praktijk van fysiotherapeuten en Spurd heeft het gebouw 
weer tijdelijk een bestemming. Dus dat ik hier een deel kan 
huren, is voor iedereen een fantastische oplossing.”
Als klein meisje was Wendy altijd al in de weer met beweging, 
voeding, verzorging en gezondheid van de mens. Het is 
dan ook niet gek dat ze als eerste baantje jarenlang in een 
drogisterij heeft gewerkt; helemaal haar ding.
Maar een leven verloopt niet altijd logisch. Dus toen er 
geschrapt moest worden in het personeelsbestand, vond 
Wendy het tijd voor een nieuwe uitdaging. Met inmiddels 
een gezinnetje ging ze op zoek naar ander werk. Gelukkig 
had Blokker een inkoopassistente nodig, maar dat is wel 
wat anders dan een drogisterij. Maar ook dat ging goed, 
totdat haar zusje (die zag dat dit niet de ‘echte’ Wendy was) 
opperde een studie te gaan volgen. “En zo is het gekomen”, 
besluit ze haar verhaal.
Terwijl ze bij Blokker nog steeds de inkoop deed, kon ze na 
een studie van twee jaar trots haar diploma medisch pedicure 
in haar zak steken. “Ja, ik moest er gewoon bij doorwerken, 
want studeren en daarna een praktijk starten en alle spullen 
ervoor aanschaffen, dat kost óók centjes. Neem alleen al wat 
een behandelstoel kost, en al die instrumenten er omheen. 
Maar je investeert in de zorg voor mensen, en dus indirect in 
jezelf, en dat is een heerlijk gevoel.”
Ruim drie jaar geleden was een kamer in haar flatje klaar als 
pedicuredomein en kon haar klantenkring gaan groeien. En 
nu - ook deze keer weer - zorgt ze goed voor haar klantjes, 
want die kunnen nu gewoon naar binnen lopen. Geen geklim 

naar vier hoog en (ja, dat weet ik van mijn baasje) helemaal 
boven even blijven staan om uit te hijgen, nee, we gaan dan 
naar Sporting De Gors. Dat klinkt ook wel een beetje stoer.
En ík... ik ben gewoon blij dat ik weer met warme gevoelens 
langs Sporting De Gors kan lopen.

Tot een volgende keer en een high-five van Banjer

Voetzorg Wendy, Lisdoddestraat 40, 1441 NN Purmerend, 
website: voetzorgwendy.nl.  l

Wandelen door het 
Waterlandkwartier

Wij hebben u de afgelopen jaren regelmatig 
geïnformeerd over de plannen van de gemeente met 
betrekking tot het stationsgebied en de Waterlandlaan, 
inmiddels het Waterlandkwartier geheten. Ook de 
gemeente zelf is vrij scheutig met het verstrekken van 
informatie erover via diverse media.  

Maar niet alleen via de media. Afgelopen zomer heeft zij vijf 
wandelingen georganiseerd door het gebied. Doel van de 
wandelingen was om bewoners te informeren over de ge-
biedsontwikkeling en vragen van inwoners en andere betrok-
kenen te beantwoorden. Er liepen zo’n tachtig mensen mee.

Er werd stilgestaan bij de plannen die de gemeente heeft, 
maar zeker ook bij de vraagstukken waarover de gemeente 
nog nadenkt. De wandelaars bleken vooral benieuwd 
wanneer ‘de schop in de grond gaat’.
Er zijn nog geen data bekend waarop wordt begonnen met 
slopen en bouwen in het gebied. De wandelingen waren vooral 
bedoeld om in gesprek te gaan over de visie voor het gehele 
gebied. Als er bouwprojecten van start gaan, plant de gemeente 
momenten om met omwonenden hierover in gesprek te gaan.

De reacties van 
de deelnemers 
waren volgens de 
gemeente over het 
algemeen positief, 
vooral ook over 
de ambitie om 
meer groen toe 
te voegen. Op 
purmerend.nl/
waterlandkwartier 
is meer informatie 
over de plannen in 
het gebied te vinden. l Bron foto: Website www.purmerend.nl

https://purmerend.nl/wonen-en-bouwen/purmerend-in-ontwikkeling/ontwikkeling-waterlandkwartier
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Speeltuin vernieuwd
Ruim een jaar geleden schreven we dat er nieuwe 
toestellen zouden komen op de kinderspeelplek in de 
Goudmosstraat, tussen de huisnummers 38 en 40. De 
oude waren namelijk aan vervanging toe. 

De bewoners van 
de Goudmosstraat 
en (gedeeltelijk) de 
Puntmosstraat, de 
Veenmossingel en de 
Weteringstraat kregen 
daarover bericht van de 
gemeente. Die wilde bij de 
inrichting zo veel mogelijk 
rekening houden met hun 
wensen, of eigenlijk vooral 
met die van hun kinderen en 
kleinkinderen. Zij mochten 

kiezen uit schommelen, wippen, glijden, draaien, veren, 
balanceren, duikelen, springen en klimmen, en ook andere 
mogelijkheden aandragen. Veertig reacties ontving de gemeente, 
en met die score was projectleider Niels Konijn heel tevreden.
De realisatie liet echter lang op zich wachten. Konijn bood 
hiervoor in een brief aan de bewoners verontschuldigingen aan. 
Het uitwerken van het ontwerp had langer geduurd dan gehoopt, 
maar nu was het er. Het was als bijlage bij de brief gevoegd en 
volgens ons (de redactie) gaf het een duidelijk beeld van de 
nieuwe opstelling, met uiteraard een glijbaan en schommels.
Omdat ook andere speelplekken moesten worden aangepakt, 
was nog niet duidelijk wanneer die in de Goudmosstraat aan de 
beurt zou zijn. ‘We hopen binnen drie tot vijf maanden’, schreef 
Konijn begin februari. 
Het duurde in elk geval te lang voor onze columnhond 
Banjer, die daar in onze vorige wijkkrant over mopperde.
Ten onrechte, bleek achteraf, want begin juli stonden de nieuwe 
toestellen er, dus binnen die vijf maanden. De speelplek is flink 
opgeknapt en de toestellen zien er mooi en fleurig uit.
Overtuig u er ook van door zelf te gaan kijken, uiteraard met 
kind of kleinkind!  l

De regenboog is er weer

U hebt het natuurlijk al 
gezien: de (nu houten) 
regenboog in het 
tunneltje onder het spoor 
is er weer. Op de foto 
ontbreekt bovenaan nog 
een bordje, maar dat is 
inmiddels (wel een beetje 
slordig) hersteld.

Hopelijk blijft een ieder er deze 
keer met z’n vingers van af!  l

Opnieuw swim pride 
In oktober 2021 stond Purmerend in het teken van 
allerlei regenboogactiviteiten. Spurd organiseerde toen 
voor het eerst in het Leeghwaterbad een Swim Pride 
om bij te dragen aan het vergroten van de acceptatie 
van lhbtiq+’ers in de sport.

In totaal hadden zich tachtig deelnemers aangemeld. De 
sfeer van de avond was perfect: er werd veel gelachen, 
gezwommen, gesport en gedobberd. Voor iedereen was er 
wat wils. Eén conclusie was duidelijk: dit krijgt een vervolg.
Dit vervolg vindt plaats op zaterdagavond 8 oktober. Spurd 
hoopt op nog meer deelnemers dan vorig jaar om deze 
avond legendarisch en uniek te maken. Aanmelden kan via 
de website/webkassa op www.leeghwaterbad.nl.  l

Geen regenwaternieuws 
We vroegen Sanne Hulskramer, bewoonster van 
Klein Where, naar de stand van zaken met betrekking 
tot de door haar al heel lang geleden gemelde 
regenwaterproblemen, waarvan we u ook al heel lang 
op de hoogte houden. Hieronder haar antwoord: 

“Helaas is er niets veranderd aan het hemelwaterafvoer-
systeem. Ook aanpassingen aan de bestrating door de 
gemeente zijn niet uitgevoerd.
Wij hebben zelf op dit moment de zaak stopgezet. Door 
de trage communicatie met de BAM en het uitblijven van 
oplossingen begon het een dure strijd te worden. 
Er zijn nog enkele bewoners die nog wel een zaak hebben lopen. 
De hoop blijft nog steeds dat er een goede oplossing komt.
Dit seizoen hebben we weinig wateroverlast gehad. Mocht het 
weertype weer veranderen en de boel gaat weer overstromen 
met opnieuw schade als gevolg, dan gaan we weer kijken of we 
de zaak gaan opstarten. Voorlopig staat het even stil.”  l

Open dag in het archief 

Thema: Rampen in de archieven

Op zondag 2 oktober organiseert het 
Waterlands Archief een Open Dag, 
met een programma in het kader 
van de landelijke Maand van de 
Geschiedenis. Het thema van 2022 
is ‘Wat een ramp!’. Dit wordt meege-
nomen in een gevarieerd programma 
rond oude archieven en rampen. 
Er worden enkele presentaties en 
workshops gegeven over paleografie 
en genealogie, waarin uiteraard het 
thema wordt meegenomen. Verder 
staan er rondleidingen door de de-
pots op het programma met aandacht 
voor toepasselijke archiefstukken. Het volledige programma staat 
op de website www.waterlandsarchief.nl. l

  
l

Ontploffing van 

kruitmakerij De Munnik in 

Purmerend in 1776

http://www.leeghwaterbad.nl
https://waterlandsarchief.nl/actueel/agenda/1468-open-dag
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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 27 oktober.

Waar is dit?

Van de wijkwethouder

Vakantietijd. Pruimentijd. Een tijd 
waarin het in het lokale politieke leven 
wat rustiger is.
Dat betekent niet dat er geen 
activiteiten zijn, want veel gaat 
gewoon door. Zo spreken de 
wijkmanager en ik regelmatig over 
voorvallen en ontwikkelingen in de 
wijk. Van bijtincidenten tot sociale 
problematiek en groen. Ik schrijf 

hierover natuurlijk niet verder in detail, want dan komt de 
privacy van bewoners in het geding.
Gelukkig is het wel zo dat de wijkmanager, andere 
ambtenaren, medewerkers van woningcorporaties en 
iedereen die verder maar betrokken is, goed met elkaar 
spreken. Toch bestaat bij sommige mensen wel eens het 
gevoel dat alles lang duurt. En soms is dat ook zo. Ik zou 
het liefst problemen ook morgen opgelost zien, maar er zijn 
vaak veel ingewikkeldheden die dat niet mogelijk maken. 
Maar twijfelt u of heeft u vragen? Benader dan gerust de 
wijkmanager.

Zelf neem ik even de tijd om tot rust te komen. Wij gaan in 
het hoogseizoen niet met vakantie, met als gevolg dat ik in 
sommige weken als tweede loco ‘het fort bewaak’. Niet een 
zware taak, want gelukkig zijn er niet veel incidenten waarbij 
ik in de rol van loco burgemeester moet optreden.
Omdat ik in de gemeente aanwezig ben, heb ik niet alleen 
maar vrije dagen, maar werk ik zo nu en dan ook. Soms hele 
dagen, soms een paar uur, want er zijn altijd wel een paar 
dingen die dóór moeten. Daarnaast houd ik mijn mail bij, 
net als de collega’s die wél weg zijn overigens. De meeste 
dagen zijn echter voor mij en mijn gezin. En even tijd voor de 
kleinkinderen en om lange wandelingen te maken. Voor mij is 
dat een prima ontspanning.

In de laatste week van augustus begint het weer volop. Dat is 
de week voorafgaande aan de behandeling van de begroting 
in het college. Het is de laatste behandeling voordat de 
stukken naar de gemeenteraad gaan. Dat is altijd een 
inspannend maar leuk proces, dat veel energie geeft. Het is 
mooi om te zien hoe het college in gezamenlijkheid besluiten 
neemt die de stad verder helpen, zowel ruimtelijk als sociaal. 
Dus nog even genieten van een paar rustige weken en dan 
weer volop 7/24 aan de bak!

Harry Rotgans,
wijkwethouder  l

Bureau gesloopt

Het is niet meer te zien, maar dit is wat er over was van het 
voormalige politiebureau toen onze fotograaf er onlangs langs 
wandelde. Er wordt wat áf gesloopt in onze wijk; in heel Purme-
rend eigenlijk! Maar er komt steeds allerlei moois voor terug. 

Ken je wijk
De foto in onze vorige wijkkrant was genomen bij de bogen 
op de hoek van de Weteringstraat en het speelveldje in de 
Puntmosstraat. Het was een moeilijke opgave, maar we 
ontvingen toch twee goede oplossingen. Na loting gaat de 
VVV-cadeaubon van vijftien euro naar Jolanda Woudstra. 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
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