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Wij wensen alle wijkbewoners fijne feestdagen

Even voorstellen: 
burgemeester Ellen van Selm

Sinds donderdag 22 sep-
tember heeft onze stad een 
nieuwe burgemeester. Ellen 
van Selm is die dag geïn-
stalleerd door de commis-
saris van de koning, Arthur 
van Dijk. In het bijzijn van 
haar familie, de commissa-
ris van de koning, wethou-
ders en raadsleden, legde 
van Selm de eed af. Loco-
burgemeester Mario Hegger 
hing haar vervolgens de 
ambtsketen om.

De burgemeester gaf aan dat ze aan het thuisgevoel van 
de Purmerenders wil werken. Ze wil er voor zorgen dat 
inwoners die dat willen, betrokken kunnen zijn bij hun 
eigen leefomgeving. Veel inwoners hechten grote waarde 
aan de leefbaarheid in hun wijk of stad en vinden het 
fijn als ze daarbij worden betrokken. Van Selm vindt het 
belangrijk dat een gemeente hierop aansluit en een serieuze 
gesprekspartner is voor de bewoners. De gemeente zoekt 
de samenwerking met haar inwoners en zal zich creatief 
opstellen, in een passende samenwerking.

Opsterland
Van Selm is 58 jaar en lid van de D66. Ze was sinds 
1 december 2014 burgemeester van de gemeente Opsterland 
in Friesland. Daarnaast was ze voorzitter van P10, een 
netwerk van grote plattelandsgemeenten, bestuurslid van de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten en lid van het bestuur 
van het Nederland Genootschap van Burgemeesters.  l

Kerstboodschap
De kersverse burgermoeder had ook een 
kerstboodschap voor de Purmerenders: ‘Ik wil 
alle inwoners graag bedanken voor het warme 

welkom in de gemeente en hoop ook u binnenkort te mogen 
ontmoeten. Deze feestdagen kunnen we gelukkig weer met 
jong en oud samenzijn en echt in verbinding zijn met elkaar. 
Laten we daarvan genieten en naar elkaar omkijken. 
Ik wens u mooie en fijne feestdagen.

Heeft u altijd al eens in de huid van een redacteur willen 
kruipen? Als redacteur zoekt u naar nieuws dat voor andere 
mensen leuk en interessant is. Maar soms maakt u gewoon 
iets mee of ziet u iets dat u graag wilt delen met anderen. 
Bijvoorbeeld een geslaagde actie, een leuk buurtinitiatief of 
activiteit of kent of bent u iemand met een bijzondere hobby 
waarover u meer wilt vertellen?
 
Als u het leuk vindt om over uw leuke, of natuurlijk minder 
positieve, ervaringen en belevenissen te schrijven, dan bent 
u bij ons aan het goede adres. Stuur uw artikel (liefst met 
foto) naar centrumredactie@gmail.com en wie weet ziet u het 
terug in de wijkkrant. Heeft u geen computer of internet? Geen 
probleem. Lever dan uw stukje in schrift in en wij zorgen dat 
dit wordt geplaatst. U kunt dit inleveren bij Redactie Wijkkrant 
Centrum, Primulastraat 44, 1441 HC Purmerend. De slogan van 
de wijkkrant is niet voor niets ‘Voor en door bewoners’!  l

Makersmarkt op de Kaasmarkt
Op vrijdag 16 december vindt de allereerste Laag Holland-
se Makers - Dé Markt plaats in de binnenstad van Purme-
rend. Op de Kaasmarkt verkopen lokale producenten van 
voedsel en ambachtslieden dan hun mooiste producten.

Laag Holland kent van oudsher een echte makerscultuur: van 
mooie groenten en fruit tot lokale bieren, (biologisch) vlees en 
vers gerookte vis, maar zeker ook veel bijzondere ambachten. 
U bent welkom tussen 14.00 en 20.00 uur. De markt bestaat 
uit zestien speciaal geselecteerde makers en wordt omlijst 
door een culturele invulling. Het exacte programma is nog 
niet bekend, maar u kunt denken aan een koor in Dickensstijl, 
een visroker en veel gezelligheid.
Kom dus vooral een kijkje nemen en geniet van het 
kerstgevoel en de kerstbeleving.  l

Kerst- en nieuwjaarswens
gelukkige kerst

een spetterend nieuwjaar
wees goed voor jezelf

en lief voor elkaar
We wensen u fijne feestdagen.

De redactie.
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Stichting Hertenkamp  
houdt kerstborrel 

Na twee jaar afwezigheid is het 
voor de Stichting Hertenkamp 
Bloemenbuurt weer mogelijk om haar 
sfeervolle kerstborrel te organiseren 
– en dat doet ze dan dus ook.

 
Dit jaar vindt de kerstborrel plaats op 
vrijdag 23 december, van 19.00 tot 21.00 
uur, voor de vijver van het hertenkamp. De 

stichting nodigt u allen uit om het kerstgevoel met elkaar te delen.
Als vanouds staat er een sfeervol versierde tent, waar u kunt 
genieten van een beker warme chocolademelk of glühwein. 
Hiervoor wordt wel een kleine vergoeding gevraagd.
Uiteraard is de donatiebox ook aanwezig, zodat u, als u dit 
wilt en iets kunt missen, het hertenkamp kunt steunen.  l

Even voorstellen: 
Kindcentrum Willem Eggert

Naast het hertenkamp in de 
Bloemenbuurt vindt u Kind-
centrum Willem Eggert. Het 
centrum biedt onderwijs en 
opvang aan kinderen van twee 
tot twaalf jaar. Ouders, mede-
werkers en kinderen waarderen 
het kleinschalige en dorpse 
karakter van het kindcentrum 
en de fijne sfeer die er heerst.

 
We zijn ambitieus en stellen hoge doelen met betrekking tot 
de ontwikkeling van de basisvaardigheden, zoals rekenen, 
lezen, taal en burgerschap. Daarnaast organiseren we een 
breed onderwijsaanbod op het gebied van it, sport, kunst en 
cultuur, met als doel essentiële vaardigheden voor de toekomst, 
zoals creativiteit, samenwerken, onderzoeken en ondernemen 
optimaal te ontwikkelen. Ons doel is de ontwikkeling van 
kinderen optimaal te stimuleren, waarbij we het belangrijk 
vinden dat ieder kind wordt gezien en gewaardeerd.

Interesse
Omdat het kindcentrum de afgelopen jaren flink in populariteit 
is gestegen, moeten we ouders geregeld teleurstellen, omdat 
veel groepen vol zijn.Als u interesse heeft in een onderwijsplek 
op KC Willem Eggert, dan adviseren we u om tijdig via de 
website een afspraak te maken voor een kennismaking en 
rondleiding. Voor kinderen met geboortejaar 2018 en 2019 
hanteren we momenteel een wachtlijst.
Kijk voor meer informatie op www.kcwillemeggert.nl.

Linda Hanraads,
directeur Kindcentrum Willem Eggert.  l

2022 in vogelvlucht
Het was dit jaar een druk jaar met veel verschillende eve-
nementen en belangrijke ontwikkelingen in Purmerend; we 
nemen de belangrijkste hier met u door.

In januari kwam de fusie tussen Purmerend en de Beemster tot 
stand, met als duidelijk zichtbare uiting het logo: de Purmerendse 
‘zetten’ zijn vervangen door de koeienkop. Een fleurige verrassing 
in het voorjaar waren de bakken vol bloeiende tulpen.
Op bouwgebied is er ook het nodige gebeurd. Looiers en Brant-
jesoever zijn bewoond, de bouw aan de parkeergarage vordert 
gestaag en ook andere bouwprojecten komen van de grond.

Burgemeester
Natuurlijk gingen de bekende evenementen, zoals de 
voorjaarskermis en de nazomerfeestweek, weer in de gewende 
vorm door. Het was weer genieten.
Onze burgemeester Don Bijl ging in september genieten van zijn 
pensioen. Als opvolger werd gekozen voor Ellen van Selm, die 
inmiddels al weer drie maanden aan het werk is.
De coronapandemie en de economische situatie hadden ook 
effect op de winkeliers in onze binnenstad. Er sloten helaas 
winkels de deuren en zaken verhuisden, maar er werden gelukkig 
ook nieuwe winkels geopend. Zo komt er in december een heuse 
kippenzaak in het winkelcentrum. Het loont om een rondje door 
de stad te doen en nieuwe winkeltjes te ontdekken en misschien 
wel oude bekende te herontdekken.

Dubbeldekkerbus
Sinterklaas wist onze stad ook weer te bereiken, dit jaar voor het 
eerst in combinatie met de Beemster. De afstand te paard was te 
ver, dus werd er voor gekozen om de Sint middels een oude dub-
beldekkerbus door stad en Beemster te laten rijden. Vanuit milieu-
overwegingen was dit niet de gelukkigste wijze van vervoer, want 
de motor van de bus was niet bepaald schoon, maar de kinderen 
konden de Sint zo goed 
zien en toezingen.
Inmiddels is de 
goedheiligman weer 
vertrokken richting 
het warme Spanje 
en maakt hij plaats 
voor de kerstsfeer. De 
pleinen zijn weer mooi 
verlicht, kerstbomen 
staan te koop en het 
is volop struinen in de 
winkels naar mooie 
cadeautjes; u bent er 
vast al druk mee.
Geniet van al het moois 
en wees voorzichtig 
met het afsteken van 
vuurwerk. Denk daarbij 
aan de ouderen en die-
ren in de wijk, die erg 
kunnen schrikken van 
de harde knallen.       l

Foto is aangeleverd

http://www.kcwillemeggert.nl
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Bouwprojecten in het centrum

Er wordt heel wat afgebouwd in Purmerend, en zeker 
ook in de binnenstad. Daarom plaatsen we hier een 
bouwupdate.

Nieuwbouwproject De Vijfhoek
Inwoners van de binnenstad kennen de plek 
hoogstwaarschijnlijk wel: het verbroken aanzicht aan de 
Beemsterburgwal in het noordelijk deel van de binnenstad. 
Daar komt nu verandering in, want hier wordt De Vijfhoek 
gerealiseerd. De woningen worden in passende historische 
stijl gebouwd. In bijvoorbeeld de Kanaalstraat worden 
woningen gebaseerd op de voormalige veevoederfabriek 
De Landbouw. Met dit project word weer een deel van de 
historische binnenstad in ere hersteld.
De realisatie van het project is al in het vierde kwartaal van 
2022 gestart. De verwachting is dat het project in 2024 wordt 
opgeleverd.

Bouw voormalig PostNL-terrein in volle gang
De bouw op het terrein van voormalig PostNL is in volle gang, 
vertelt de aannemer ons over dit project. Het bouwterrein is 
volledig ingericht en het team op volle sterkte. De betonbouw 
van skelet blok 1 (torenkraan 1) is eind januari ongeveer op 
de derde verdieping aanbeland. De bouwers verwachten 
dat dit gedeelte ongeveer in mei volledig op hoogte is, wat 
betekent dat het gebouw acht verdiepingen hoog is.
Inmiddels is tweede torenkraan gemonteerd. Hiermee trekken 
ze het betonnen skelet van blok 2 omhoog. Ze concentreren 
zich de komende tijd op het formeren van de plint. Hierin 
huizen de parkeergarage, woningen en één commerciële 
ruimte tot en met de tweede verdieping. De verwachting is 
dat dit ook in mei 2023 gereed is.
Eind januari is de ruwbouw zodanig gevorderd, dat ze 
langzaamaan kunnen starten met het formeren van de gevels. 
Het is een bewerkelijke pui, maar uiteindelijk zal het een 
plaatje worden, een prachtig aangezicht voor het centrum 
van Purmerend.

Chrysanthenstraat en Jan van Egmondstraat
Wooncompagnie heeft ons laten weten dat de plannen voor 
de nieuwbouw concretere vormen aannemen. Onlangs is er 
een inloopavond geweest voor (oud-)bewoners, die goed is 
bezocht. Wooncompagnie geeft aan dat de reacties op de 
plannen grotendeels positief waren.
In de Chrysanthenstraat en Jan van Egmondstraat worden 
21 woningen gesloopt, waarvoor er 24 terugkomen. In de 
Hyacinthenstraat worden twaalf woningen gesloopt, waarvoor 
er zestien terugkomen.
 
De nieuw te bouwen woningen hebben de uitstraling van een 
eengezinswoning, maar het zijn beneden/bovenwoningen. 
Op de begane grond komt een gelijkvloerse woning, op de 
eerste verdieping en onder de kap een maisonnette. Door 
gelijkvloerse woningen te bouwen voegt Wooncompagnie 
een woning toe, waardoor senioren langer in de 
Bloemenbuurt kunnen blijven wonen, ook als ze zorg nodig 
hebben. De voorlopige planning is dat de huidige woningen 
in 2024 worden gesloopt en dat in 2025 de nieuwe woningen 
worden opgeleverd.

Het ontwerp zoals dat op de foto te zien is, is nog niet 
definitief. Er kunnen nog wat aanpassingen worden gedaan, 
maar het geeft wel een goed beeld van de bouwstijl.

Bouw update Hyacintenstraat. Foto is aangeleverd

Bouw update Chrysantstraat en Egmondstraat. Foto is aangeleverd       l
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De volgende wijkkrant verschijnt rond 2 februari 2023
Kopij kunt u aanleveren tot 30 december 2022.

Waar is dit?

Wij wensen alle wijkbewoners fijne feestdagen

Ken uw wijk

De oplossing van de vorige 
opgave luidt: het voormalige 
schooltuinencomplex aan 
de Goudenregenstraat.  
We hebben zes goede 
inzendingen ontvangen. Na 
loting is Jeroen Mulders als 
winnaar uit de bus gekomen; 
van harte gefeliciteerd.

Onze fotograaf heeft weer 
een nieuwe puzzelfoto 
gemaakt. Als u weet waar 

dit in de wijk is, kunt u tot 30 december 2022 de oplossing 
insturen en maakt u kans op een VVV-bon ter waarde van 
vijftien euro. Opsturen kan naar centrumredactie@gmail.
com of naar Redactie Wijkkrant Centrum, Primulastraat 44, 
1441 HC Purmerend. Vergeet niet uw naam en adres te 
vermelden. Veel succes!  l

Gemeente helpt met 
energiebesparing
 
De uitgaven voor energie lopen in veel huishoudens flink 
op. Misschien geldt dit ook voor u en zoekt u naar manieren 
en middelen om de kosten wat te drukken. Voor mensen 
die de energietoeslag krijgen van de gemeente, is er nu de 
mogelijkheid om voor 175 euro gratis energiebesparende 
producten te bestellen. Deze actie loopt tot 31 december 
2023. Daarnaast stelt de gemeente energiecoaches 
beschikbaar in samenwerking met WelzijnWonenPlus.
 
In de webshops van het Duurzaam Bouwloket van de 
gemeente kunt u zelf kiezen welke artikelen u wilt kopen. 
Denk hierbij aan producten als tochtstrips, radiatorfolie en 
ledverlichting, die u zelf eenvoudig kunt aanbrengen. Voor 
inwoners die geen energietoeslag ontvangen, zijn dit goede 
manieren om de stook- en energiekosten te helpen verlagen.

Energieverbruik
Een energiecoach kan helpen om verder te besparen op 
uw energiekosten. De coach kijkt samen met u naar het 
energieverbruik in uw woning en geeft advies over eenvoudige 
bespaarmogelijkheden. De energiecoach kan ook helpen met 
het bestellen en aanbrengen van de juiste energiebesparende 
producten als u daar zelf niet zo goed toe in staat bent.
Een aantal tips zetten we hier alvast op een rij:
•  Verwarm alleen de ruimtes waar u veel bent. Hiermee 

bespaart u gemiddeld € 310,- per jaar.
• Zet apparaten niet op stand-by, maar zet ze helemaal uit.
•  Zet uw thermostaat als u thuis bent 1 graad lager dan u 

gewend bent. Hiermee bespaart u gemiddeld € 120,- per jaar.
•  Sluit alle deuren in huis. Tip: met een deurdranger gaan 

deuren automatisch dicht.
•  Laat de warmwaterkraan niet langer of harder lopen 

dan nodig.

• Plaats tochtstrips bij deuren en ramen.
•  Douche maximaal vijf minuten en gebruik een 

waterbesparende douchekop.
•  Vervang uw verlichting door ledlampen. Die zijn maar liefst 

85 procent zuiniger dan gloeilampen.
•  Houd radiatoren (stof)vrij en hang of zet er niets voor.

Ontvangt u de energietoeslag van de gemeente en wilt u 
gebruik maken van gratis advies van een van de coaches, mail 
dan naar energiecoachpurmerend@welzijnwonenplus.nl of bel 
naar 0299 820 138. De coaches zijn bereikbaar op dit nummer 
van maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 12.00 uur.  l

Stappen zetten
in deze donkere dagen

steek kaarsen aan
luister naar fijne muziek

 
denk in oplossingen

over je zorgen en voor
de mensen om je heen

zet stappen naar lichtpunten
 

creëer sfeer in huis, hang
binnen en buiten lichtjes op

kijk om je heen en geniet
 

vreugdevolle Kerstdagen gewenst
en een positief Oud en Nieuw

 
Gerda Hooijberg
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