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Wij wensen alle wijkbewoners fijne feestdagen

Feestdagenwens van 
burgemeester Ellen van Selm

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.  l

Nieuws van de wijkagenten

Inbrekers grijpen de  donkere herfst- en wintermaanden 
aan om vaker hun slag te slaan, vaak met een piek vóór 
de feestdagen. In het donker zijn ze immers minder 
zichtbaar en kunnen ze gemakkelijker hun gang gaan 
dan bijvoorbeeld in de zomer.

De betrokken partners (gemeente, ondernemers, openbaar 
ministerie en politie) zetten tijdens dit Donkere Dagen 
Offensief extra maatregelen in tegen woning- en auto-
inbraken, maar ook tegen overvallen en straatroven. We 
houden tijdens dit offensief verkeerscontroles, geven 
voorlichting aan ondernemers en burgers, en houden 
toezicht op risicoplaatsen, maar natuurlijk kunnen we de hulp 
van buurtbewoners goed gebruiken.

Tips
•  Geef de woning een bewoonde indruk; denk hierbij aan 

tijdschakelaars voor verlichting in de woning.
•  Zorg voor goede verlichting rondom te woning; (deurbel)

camera’s kunnen preventief werken.
•  Sluit ramen en deuren en doe alles op slot bij het verlaten 

van de woning.
•  Laat geen waardevolle spullen in het zicht liggen.
•  Sluit u aan bij buurtpreventiegroepen via whats-app.
•  Gebruik goed hang- en sluitwerk in de woning, voorzien 

van het keurmerk Politiekeurmerk Veilig Wonen.
•  Bel direct 112 bij verdachte situaties.

Ogen en Oren
In de wijk hebben we ook 
het Ogen en Oren-project. 
Doel hiervan is om bewoners 
te bewegen zelf op pad te 
gaan en de wijk met andere 
ogen te bekijken. Dit kunnen 
bewoners bijvoorbeeld doen 
door de politie te bellen als 
ze iets verdachts zien. De 
buurtbewoners van het project 
lopen rond in opvallende 
hesjes en u kunt ze in de avonduren tegenkomen in de wijk. 
Voor meer informatie: www.ogenenoren.com.

Vuurwerkoverlast
In deze periode hebben we weer te maken met vuurwerk en de 
daarbij behorende overlast, voornamelijk bij het NS-treinstation 
Weidevenne en het Abel Tasmanplein. In samenwerking met 
onder andere handhaving van de gemeente, jongerenwerkers, 
buurtbewoners en ondernemers proberen we deze 
problematiek aan te pakken. Politie en handhaving gaan flyers 
uitdelen met informatie omtrent overlast van vuurwerk en 
de daarbij behorende maatregelen. Ook worden op diverse 
locaties posters opgehangen. De jongeren die worden 
gecontroleerd in de buurt van locaties waar vuurwerk wordt 
afgestoken of bij wie vuurwerk wordt aangetroffen, worden 
aangesproken door politie en/of handhaving. Ook vindt een 
gesprek plaats met de ouders van deze jongeren.
Let op: ook kan er vanuit de gemeente bestuursrechtelijk 
worden opgetreden als er vuurwerk in een woning wordt 
aangetroffen. Denk hierbij aan het sluiten van de woning of 
een dwangsom om herhaling te voorkomen.
Een update: op dinsdag 15 november zijn de wijkagenten 
langs een woonadres geweest voor een controle op 
vuurwerk. Hierbij is in totaal 32 kilo legaal en illegaal 
vuurwerk aangetroffen in de schuur. Het is in beslag 
genomen en de verdachte wordt op een later moment 
uitgenodigd voor verhoor.
Bij overlast van vuurwerk kunt u op de volgende manieren 
melding doen:
• Politie: 0900-8844.
•  Meld misdaad anoniem: 0800-7000 of  

www.meldmisdaadanoniem.nl.
•  Gemeente: via de app ‘MijnGemeente’.

Vaarverbod
Het vaarverbod voor gemotoriseerde vaartuigen is afgelopen 
zomer ingegaan. De gemeente heeft de buurtbewoners hierover 
geïnformeerd per brief. Dit is van kracht voor een gedeelte 

http://www.ogenenoren.com
http://www.meldmisdaadanoniem.nl
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van de Weidevenne (zuidelijke deel) en het groengebied. 
Afgelopen zomer hebben we regelmatig een vaarsurveillance 
gehouden in samenwerking met handhaving. Hierbij zijn we 
gezamenlijk het water opgegaan om te surveilleren en controles 
uit te voeren. Uit de wijk kregen we hierop voornamelijk 
positieve reacties. Overleg met de gemeente om de resultaten 
te bespreken staat gepland, zodat we hiermee rekening kunnen 
houden voor volgend vaarseizoen. 
Omdat er diverse bezwaren bij de gemeente zijn ingediend 
omtrent het vaarverbod, handhaven we komend vaarseizoen 
(2023) niet als er met een gemotoriseerd vaartuig in de 
wijk wordt gevaren. Wel treden we in deze periode streng 
handhavend op bij overlast zoals te hard varen, et cetera.
Meer informatie omtrent het vaarverbod vindt u op 
purmerend.nl/vaarverbod.

Bas Bakker, Erik de Jong en Bart de Looper,
wijkagenten Weidevenne.  l

Warenmarkt verplaatst – 
hoe bevalt het?

Sinds begin oktober 
zijn de vertrouwde 
marktkramen verdwenen 
van het Van Damplein 
en verplaatst naar het 
parkeerterrein van het 
Abel Tasmanplein. Het is 
dus de hoogste tijd om 
te gaan informeren bij 
de marktkooplui of deze 
locatie bevalt.

Op een druilerige 
donderdagmiddag ging uw 
redactielid op onderzoek uit. 
Ik trof een bijna leeg plein 
aan; de bewoners lieten op 
dat moment grotendeels 
verstek gaan. Ook bij de 
notenkraam van Ronald was 
het erg rustig en kon ik met 

hem praten. “Het bevalt me hier goed, hoewel ik slechts 
zestig procent van mijn gewone omzet draai. De meeste 
vaste klanten heb ik behouden, maar de impulsaankopen 
zijn grotendeels weg. Voor de feestdagen willen we hier 
misschien wat acties houden, waardoor we meer bekendheid 
krijgen. Ook zal het wellicht schelen als de grote zeilen bij de 
brug worden weggehaald en er vanaf het winkelcentrum zicht 
is op de huidige markt.”

Bij de kraam van Vlees & Zo stond Debbie. Zij vertelde: 
“Vandaag is het wel heel erg rustig, maar op een zonnige dag 
waren vast meer mensen langsgekomen. De meeste vaste 
klanten hebben hun weg naar ons wel gevonden, maar de 
aanzuigende werking van boodschappen op het plein doen 

en gelijk even de markt over is er niet meer. Erik, die in dienst 
is als marktmeester van de gemeente, kan je vast wel meer 
vertellen over de markt.”

Totstandkoming
Erik kwam toevallig aanlopen en ik vroeg hem hoe de markt 
op het Abel Tasmanplein tot stand was gekomen. “De 
markt op het winkelcentrum werd jaren gedoogd door een 
vastgoedbedrijf en was een initiatief van de winkeliers. De 
Action, die op het winkelcentrum zijn deuren zal openen, 
wordt veel groter dan de nu bestaande locatie. Er vindt nu 
uitbreiding plaats en het pad voor de winkel wordt minder 
breed. Dat heeft tot gevolg dat er geen auto’s meer het plein 
op kunnen rijden, aangezien de andere toegangsbruggen te 
zwak zijn. Niet alleen de marktkooplui, maar ook de vishandel 
en de bloemenwinkel hebben hier last van.”

Constructief
Ondanks het feit dat de markt (nog) geen gemeentemarkt 
is, heeft de gemeente zich constructief en zeer bereidwillig 
opgesteld om de markt te behouden. Ze ziet het belang 
van de markt in en heeft gezorgd voor de elektriciteit en de 
borden die aangeven dat er op donderdag markt is. In de 
afgelopen weken is slechts een enkele auto verwijderd. Over 
een aantal weken of maanden vindt een evaluatie plaats en 
wordt besloten of de markt blijft of niet.

Achternamen van geïnterviewden bij redactie bekend.  l

Thuis bij . . . 
Als het aan de redactie van de wijkkrant ligt, wordt 
‘Thuis bij...’ de nieuwe rubriek voor het jaar 2023. Een 
rubriek waarin u, de lezer dus, de hoofdrol speelt. Bent 
u iemand die iets leuks doet? Of druk met een hobby 
bezig is? En dat eigenlijk best zou willen laten zien? Of 
delen met anderen? Nou, dat kan; nodigt u de redactie 
maar uit!

Een lid van de redactie komt dan bij u thuis, tekent uw 
verhaal op en wijdt een artikel aan datgene waarmee u zich 
graag bezighoudt. Immers, tijdens de donkere dagen, als de 
avonden wat langer zijn, zijn er ongetwijfeld bewoners die 
druk en enthousiast bezig met hun hobby in de weer zijn. 
Schilderen, breien, haken of knutselen, noem het maar op.  
Of misschien bent u wel fan van de kerstperiode en houdt 
u zich daar mee bezig. Of bent u een uitstekende kok of 
patissier van heerlijke taarten en wilt u uw kookkunsten met 
de lezers delen. Kortom, wij zijn gewoon benieuwd wat zich 
in de Weidevenne allemaal achter de voordeur afspeelt.

Vindt u het leuk en wilt u ons, maar vooral de wijkbewoners, 
deelgenoot maken van uw kunsten? Laat het ons dan vooral 
weten en Ad, Adrie, Kitty of Ria komt bij u langs.  
U kunt zich aanmelden via het e-mailadres van de wijkkrant: 
wijkkrantweidevenne@gmail.com. Als u dat doet, spreken  
we graag met u af.  l

Frank( groenten en fruit), Debbie 

(Vlees & Zo) en Erik (marktmeester)

http://purmerend.nl/vaarverbod
mailto:wijkkrantweidevenne%40gmail.com?subject=
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Buurtcentrum De Terugkom – 
kent u het?

Wist u dat in Woonstate W.J.C. Passtoors het 
buurtcentrum De Terugkom is gevestigd? Het is een 
centrum in woonkamersfeer waar op de meeste dagen 
van de week leuke of lekkere activiteiten plaatsvinden. 
Ik ga in gesprek met medewerkster Jolanda Kee.

Hoe lang doe je dit al? Jolanda: “Ik werk hier al sinds 2009, 
eerst in dienst van de Zorgcirkel in een andere functie. Toen 
de Zorgcirkel wegging uit Woonstate, ben ik in dienst van Clup 
gekomen, speciaal om De Terugkom te behouden. Met een 
team van vrijwilligers run ik dit buurtcentrum. Ik sta de mensen 
met raad en daad bij. Mijn passie ligt bij het organiseren van 
activiteiten en evenementen. Ik kan hier echt mijn ei kwijt.”

Welkom
Wat kun je zoal in dit buurtcentrum doen? Jolanda: 
“Allereerst schenken we hier elke werkdag vanaf 10.00 uur 
koffie en thee, tegen een kleine vergoeding. Er komen veel 
bewoners van de Woonstate, maar ook de mensen uit de 
wijk zijn hier meer dan welkom. Dit is tenslotte een openbaar 
buurtcentrum! Daarnaast organiseren we diverse activiteiten 
en vindt hier het bridgen en klaverjassen plaats. Ook kan er 
elke morgen worden gebiljart.”

Verslaving
Ik tref een lange tafel met dames die aan het diamond 
painten zijn. Ze komen hier elke week en maken de mooiste 
schilderijen. Ik zie een ingelijste prachtige Afrikaanse 
meisjeskop en ook een afbeelding van Marilyn Monroe 
hangen. Coby Huider, de voortrekker van deze activiteit, 
vertelt: “Dit is geen hobby meer, maar een verslaving.” Op mijn 
vraag of ze nog andere hobby’s heeft, antwoordt ze: “Breien, 
haken en 3D schilderen, maar één verslaving is genoeg.”

Gezellig
Naast creatieve activiteiten en spelletjes wordt er op 
dinsdag en donderdag een warme lunch gemaakt. Zonder 
aanmelding kun je hierbij gezellig aanschuiven.

Het is wel duidelijk dat dit buurtcentrum veel mogelijkheden 
biedt voor de bewoners van de wijk. Ik zelf viel met mijn neus 
in de boter, want er was een appeltaart die moest worden 
geproefd. Nou, ik kan je zeggen dat die heerlijk was!
Voor informatie over alle activiteiten en tijden kunt u kijken 
op het internet:
www.clup.nl/activiteiten/activiteitenoverzicht-weidevenne     l

Werken in de wijk
In het zonnetje: Arjen Doeksen

Hij is begonnen als vuilnisman bij de gemeente, maar 
nu werkt hij als aansturend medewerker bij Team 
Werken in Wijken: Arjen Doeksen. Hij is trots op zijn 
medewerkers en dit keer zetten we hem en zijn team 
in het zonnetje.

Arjen is als aansturend medewerker de coördinator van 
het team. Hij verdeelt de werkzaamheden onder zijn 
medewerkers en hij houdt toezicht op alle werkzaamheden 
van de aannemers die bijvoorbeeld de verhardingen in de 
wijk verzorgen of het openbaar groen onderhouden. Hij 
faciliteert de medewerkers in onder andere hun persoonlijke 
beschermingsmiddelen en is verantwoordelijk voor het 
gebouwbeheer van de wijkpost. Geregeld gaat Arjen in 
gesprek met bewoners over zaken die in de wijk spelen, en 
als de huisvuilinzameling mensen te kort heeft, springt het 
team bij om bijvoorbeeld zelf de afgevallen bladeren met een 
kraanwagen weg te halen.

Toppers
Arjen stuurt me op pad met twee van zijn toppers, Jayand 
Harkisoen en Dirk Raat, beiden werkzaam als wijkconciërge. 
De heren nemen me mee en laten zien wat ze zoal doen op 
een dag. Er is een planning, maar doordat de mannen ook de 
ogen en oren van de wijk zijn, valt deze weleens in het water 
en richten ze hun prioriteit op klussen die op dat moment 
belangrijker zijn. Bijvoorbeeld zoals in de Weidevenne, waar 

Dirk Raat en Jayand Harkisoen. 

http://www.clup.nl/activiteiten/activiteitenoverzicht-weidevenne
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Oplossing

Woordzoeker

Wij wensen alle wijkbewoners fijne feestdagen

de laatste tijd vuurwerkoverlast is en prullenbakken worden 
opgeblazen door opgeschoten jeugd; de mannen gaan dit 
dan opruimen. In hun dagelijkse taak richten ze zich op 
dumpingen van afval, het prikken van zwerfvuil  en het legen 
van prullenbakken. In de ochtend maken ze daarnaast de 
winkelcentra schoon.

Compliment
Als ik Jayand en Dirk vraag wat hun werk zo leuk maakt, 
zeggen ze beiden ‘de afwisseling’. “Een dag is nooit 
hetzelfde.” Ze worden gewaardeerd door de buurtbewoners, 
die geregeld een compliment geven of even een praatje 
maken. Jayand vertelt dat hij zelfs een keer hielp bij een 
aanrijding in de buurt, want de mannen hebben immers 
een EHBO- en BHV-opleiding. Eén keer is Dirk bijna 
aangereden door een boze buurtbewoner, maar gelukkig 
heeft de wijkagent dit netjes afgehandeld. Jayand geeft aan 
ook wel eens met agressie te maken hebben gehad, maar 
over het algemeen zijn de buurtbewoners zeer blij met deze 
hardwerkende mannen.

Samenwerkingsverband
Het team heeft een samenwerkingsverband met de 
wijkmanager, politie, handhaving en instanties zoals de 
woningbouwvereniging. Regelmatig gaat men met elkaar in 
overleg en bespreekt wat er in de wijk gebeurt.  l

CHOCOLADE
DECEMBER 
DINER
DONKER
ENGELEN
FAMILIE
GEBOORTE
GEZELLIGHEID

GLADHEID
GOUD
KAARS
KERSTMIS
KONINGEN
KOUDE
LICHTJES
SCHAATSEN

SLEE
SNEEUW
SNEEUWVLOK
VRIJHEID
WINTER
IJSKRABBER
IJSPEGEL

Voor de puzzelaars onder u hebben we weer een woord-
zoeker. 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  31 december 
naar  wijkkkrantweidevenne@gmail.com. Vergeet niet uw naam en 
adres te vermelden. De oplossing van het vorige nummer was: 
Trick or treat. De winnaar na loting is Marion Akkerman. Gefelici-
teerd, de bon komt uw kant op!

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 31 december naar 
wijkkrantweidevenne@gmail.com. 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 Saint Helenabaai 22.  
De winnaar na loting is Irma Vriens. Gefeliciteerd, de bon 
komt uw kant op!  l

Waar is dit?

l
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