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Al dertig jaar wijkkrant
De wijkkrant die u al jaren ontvangt, is precies 
dertig jaar geleden, in 1993 begonnen hier in de 
Purmer-Noord en uitgegroeid naar alle zeven wijken 
van Purmerend. Die wijken zijn: Centrum, Gors, 
Overwhere, Purmer-Noord, Purmer-Zuid, Weidevenne 
en Wheermolen. Sinds de samenvoeging van 
Purmerend en Beemster zijn ook de redacteuren van 
Binnendijks bij dit cluster aangeschoven.

Alle wijken hebben hun eigen vrijwilligers als redactieleden, 
met soms een wijkkerngroep als ondersteuning. Ze krijgen van 
hun wijkbewoners en allerlei organisaties de informatie om voor 
u als lezer de uitgave tot een leuke en mooie krant te maken. 
Soms is er een onderwerp dat voor meer of alle wijkkranten 
interessant is, zodat we die informatie met elkaar uitwisselen.

Redacteuren
U staat er misschien niet bij stil, maar er werken momenteel in 
totaal zestien redacteuren aan de diverse wijkkranten, die worden 
ondersteund door een eindredacteur. De redactie van Binnendijks 
bestaat uit twee redacteuren en een eigen eindredacteur.
Na het verzamelen, inplannen en redigeren wordt de kopij 
– dus teksten en foto’s – aangeleverd bij de opmaker van 
Werkom, die er voor zorgt dat de krant zijn uiterlijk krijgt en 
leesbaar wordt. Vervolgens gaat deze naar de drukker om alles 
letterlijk op papier te laten zetten. Dan zijn we ondertussen 
alweer drie weken verder. Daarna gaat die papieren versie naar 
het bedrijf dat er voor zorgt dat de krant wordt verdeeld onder 
de bezorgers die de wijkkrant in uw brievenbus stoppen. Vanaf 
het verzamelen van de stukken tot aan de krant bij u op de mat 
valt zijn dan zo’n vier tot vijf weken verstreken.
Wij als redactieleden hopen u nog lang van al deze leuke, 
nuttige en interessante informatie te kunnen voorzien.  l

Nieuws van de wijkkerngroep
Beste wijkbewoners,

We zijn al een paar weken onderweg in het nieuwe jaar, maar 
wij als Wijkkerngroep Purmer-Noord wensen u allen een 
gelukkig, gezond en mooi 2023. 2022 was een jaar waarin 
we gelukkig weer veel dingen konden gaan doen in de 
wijk. Dit willen we in 2023 doorzetten en opnieuw van alles 
organiseren in onze mooie wijk.
Zo gaan we weer de bloembakken in de wijk bekijken en 
proberen bonnen te regelen om ze te kunnen vullen. En 
net als in het afgelopen jaar willen we de winkeliers weer 

ondersteunen en met Sinterklaas en kerst een mooi feestje 
maken op het Gildeplein. 

Ideeën
Er zijn ook de nodige ideeën, bijvoorbeeld om te kijken of de 
Sinterklaasoptocht door de wijk dit jaar kan terugkomen. Hier 
moet nog naar worden gekeken, maar er is vraag vanuit de wijk, 
dus de mogelijkheden hiervoor zullen zeker worden onderzocht. 
We hebben dus nu al weer een aantal plannen voor het komende 
jaar. Misschien komen er nog meer leuke dingen bij, of wellicht 
heeft u zelf een leuk idee. Zo ja, stuur ons dan vooral een bericht. 
Ons e-mailadres is kerngroeppurmernoord@hotmail.com.
We hopen op een mooi jaar, met u allemaal, in onze mooie wijk.

Met vriendelijke groet,

Ed Vredeling,
voorzitter Wijkkerngroep Purmer-Noord.  l

Pascal Verkroost volgt Eveline 
Tijmstra op als wethouder
In de laatste raadsvergadering van 2022 is afscheid 
genomen van wethouder Eveline Tijmstra. Na 12,5 
jaar stopt ze in de Purmerendse politiek. Nadat ze op 
9 november haar vertrek aankondigde, ging het CDA 
op zoek naar een opvolger en droeg Pascal Verkroost 
voor, die inmiddels is benoemd. Na ruim acht jaar als 
raadslid start hij na zijn benoeming meteen met zijn 
werkzaamheden als wethouder van Purmerend.

Pascal was fractievoorzitter 
van het CDA. Als raadslid is 
hij al sinds 2014 betrokken 
bij de Purmerendse politiek. 
Namens de raad was hij daar-
naast onafhankelijk voorzitter 
bij commissievergaderingen 
en raadsbijeenkomsten. Af-
gelopen voorjaar zat hij in de 
vertrouwenscommissie voor 
de werving en selectie van de 
nieuwe burgemeester. Pascal 
woont met zijn gezin in de 
buurt van de binnenstad. Nu 
hij start als wethouder, heeft 
hij afscheid moeten nemen 
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van zijn baan als directeur bij de gemeente Waterland. Pas-
cal: “Ik kijk er naar uit om als wethouder aan de slag te gaan 
en op deze nieuwe manier een bijdrage te leveren aan onze 
gemeente.”

Bedankt
Eveline werd in de raadsvergadering bedankt voor haar inzet 
voor Purmerend, voor haar werk als raadslid en later als wet-

houder. Ze kijkt tevreden terug op de afgelopen jaren:  
“Ik vond het een geweldige ervaring om me als volksverte-
genwoordiger en bestuurder in te zetten voor de stad. Een 
stad waar ik met heel veel plezier woon en waar mijn kinde-
ren zijn geboren. Onze gemeente is prachtig en ik ben trots 
op de bijdrage die ik heb geleverd. Begin 2023 neem ik nog 
officieel afscheid van de gemeente op een manier die past bij 
mij en bij onze stad, met gezelligheid, muziek en cultuur.”  l

Op woensdagavond 30 
november organiseerde 
de gemeente een inloop-
avond in buurtcentrum 
Gildeplein over het ont-
werp van de oversteek-
plaats aan de Overlander-
straat. Tanja Lagerburg, 
omgevingsmanager van 
de gemeente, vertelt hier 
meer over.

“Tijdens deze avond 
presenteerden we het plan, 
want hier gaan we volgend 
jaar een oversteekplaats 
met midden eiland 
plaatsen. Deze komt 
ter hoogte van de 
voormalige apotheek op de 
Overlanderstraat. Hiermee 
maken we het oversteken 
van de straat veiliger. 
Hiervoor hebben we echter 
wel ruimte nodig. Daarom 

verplaatsen we een aantal parkeerplaatsen, verwijderen we 
enkele bomen en planten we nieuwe terug.”

Varianten
“We hebben de bezoekers twee varianten laten zien, 
waarop ze konden reageren. De voorkeur ging uit naar 
bovenstaande variant. De avond verliep trouwens goed en 
de sfeer was positief. De bezoekers zijn vooral blij dát er een 
oversteekplaats komt.”
De start van de werkzaamheden is naar verwachting eind 
april, begin mei.

Bouwapp
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen, download 
dan de Bouwapp. Hier plaatsen we updates en nieuwtjes 
over de werkzaamheden. Als u de notificaties aanzet, krijgt u 
zelfs een melding als er een update is geplaatst.
Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd  contact met me 
opnemen via omgevingsmanagement@purmerend.nl.

Feest op Koemarkt luidt 
nieuwe jaar in

Na twee jaar afwezigheid door corona was er op 
1 januari gelukkig weer een editie van Purmerend 
Wenst Elkaar. Op een drukbezochte Koemarkt wensten 
inwoners van de gemeente Purmerend (uiteraard 
inclusief Beemster) en van daarbuiten elkaar een goed 
en gelukkig 2023.

Optredens waren er onder meer van Belle Perez en Thomas 
Berge. De sfeer zat er weer goed in en het weer werkte ook 
mee. Kortom, het was een vrolijk begin van dit nieuwe jaar.  l

Informatieavond Gildeplein voor oversteekplaats

l
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Het nieuwe jaar is alweer een paar weken oud, maar 
we hebben afgelopen jaar ook weer de mooiste 
kerstversiering in de wijk beoordeeld. Alleen hebben 
we deze keer geen ruchtbaarheid gegeven aan een 
wedstrijd, vanwege de sterk gestegen energieprijzen. 
Om niemand op kosten te jagen, hebben we dit dus 
stil gehouden.

De wijkkerngroep is op twee avonden de wijk ingegaan om te 
kijken waar de mooiste en meest gevarieerde kerstversiering 
was opgehangen. De keuze was moeilijk, want er was 
onder meer gekleurd licht, ijspegels, een mooi versierde 
tafel waar je zo zou kunnen aanschuiven, en fraaie en leuke 
kerstmannen, rendieren en sleeën. Wij als wijkkerngroep 
hadden er dan ook weer een hele kluif aan om een goede 
keuze te kunnen maken.

Extra
Dit jaar hadden we zes prijzen te verdelen 
(bouwmarktbonnen), met dank aan de gemeente en de 
Gamma, die extra prijsjes ter beschikking stelde.
De winnaars van 2022 zijn geworden:

Eerste prijs: Dagmaatstraat 55.
Tweede prijs: Westerweg 47
Derde prijs: Papaverstraat 42.
Vierde prijs: Schoofstraat 57.
Vijfde prijs: Graveurstraat 8
Zesde prijs: Walakker 77.

De winnaars hebben 7 januari hun prijs ontvangen uit handen 
van de wijkwethouder Mario Hegger en de wijkkerngroep.  l

Mooiste kerstversiering van de wijk gekozen

Fam. Vlaanderen Volkers

Sjaak Dekker
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Fam. Keijser

Fam. Stroomberg

Fam. Jansen

Fam. Amarandei

4

5

3

6



Pagina 5Pagina 4

Eindejaar bijeenkomst 
Wijkkerngroep Purmer-Noord

Op maandag 12 december hield de wijkkerngroep, na 
de periode van corona, eindelijk en gelukkig weer een 
eindejaar bijeenkomst. Deze werd gehouden in het 
wijksteunpunt op het Gildeplein, tegenover de Jumbo.

De Wijkkerngroep Purmer-Noord is er voor de wijkbewoners. 
De leden zijn allemaal vrijwilligers. Ze willen de bewoners 
helpen allemaal mee te doen in de samenleving.
De avond was bedoeld om de mensen in de Purmer-
Noord kennis te laten maken met alle disciplines van de 
samenleving. Aanwezig waren burgemeester Ellen van Selm, 
wijkwethouder Mario Hegger, de wethouders Natalie Schaaf 
en Coen Lageveen, de wijkagenten Kelly Bak en Ruud Roos, 
Handhaving, wijkmanager Misja Horsthuis, Mehmet Uygun 
van Clup Welzijn, een aantal mensen van de groep Ogen en 
Oren en andere bewoners. Er was natuurlijk gezorgd voor de 
inwendige mens, want diverse etenswaren waren aanwezig.
De voorzitter van de wijkkerngroep bedankte de 
samenwerkende organisaties voor het afgelopen jaar in zijn 
toespraak. Hij sprak Hans Pels even speciaal toe om hem 
te bedanken voor zijn werk voor de wijkkrant de afgelopen 
jaren. Ook werd bekend dat het komende jaar meer aan 
communicatie wordt gedaan richting de bewoners en dat de 
website van de kerngroep wordt verbeterd. Kijk voor meer 
informatie op www.kerngroeppurmernoord.nl. l

jaar

Zaterdag 17 december was de kerstman tussen 11.00 en 
15.00 uur aanwezig op het Gildeplein. Hij werd onthaald 
door de voorzitter van de winkeliersvereniging, Johan van 
Noorden. Johan sprak met mooie woorden de kerstman toe 
en wenste hem fijne dagen hier in Nederland. De kerstman 
bezocht daarna de winkels op het plein, tot groot plezier van 
de kinderen en het winkelend publiek.

Voor de aanwezige kinderen was het erg mooi, want naast de 
kerstman waren er namelijk een wandelende kerstboom, een 
eland en kerst-minion. Er was ook nog een beetje enge Grisch, 
maar de kinderen vonden hem geweldig. De kleintjes konden 
ook worden geschminkt en een ritje maken in de zweefmolen.

Naast de verklede figuren liepen over het Gildeplein ook drie 
kerstvrouwen rond. Die hadden kerstkoekjes bij zich en kregen 
van verschillende winkeliers lekkere hapjes om uit te delen.

Dansgroepen
SDC Events was na de lunch met twee dansgroepen aanwezig. 
Die voerden, verspreid over de middag, verschillende dansen 
op. Er was ook een show met prachtige elfen, in schitterende 
jurken, met Elsa samen. Je kon van dit alles genieten onder het 
genot van warme chocolademelk en koffie. 
Het geheel was weer super georganiseerd, met dank aan 
Feestje Waterland, de winkeliers en alle vrijwilligers die dit 
mogelijk maakten. l

Gezellige kerst op het Gildeplein

http://www.kerngroeppurmernoord.nl
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Column
De wijkwethouder 
aan het woord
Ook in 2023 hebben we onze 
wijkwethouder Mario Hegger 
bereidt gevonden om een column 
te verzorgen voor onze krant. 
Hierin vertelt hij over zijn ideeën, 
plannen en ambities voor onze 
wijk en de hele stad. 

Geldzaken op orde in het nieuwe jaar
Als u dit leest, is het alweer begin februari. Maar op 
het moment dat ik dit schrijf, zitten we nog volop in de 
nieuwjaarsrecepties en goede voornemens. Natuurlijk wens 
ik u allereerst het beste voor het nieuwe jaar. Ik wens u veel 
geluk en gezondheid toe, ook op het financiële vlak.

Steeds meer mensen komen door hoge vaste lasten in de 
financiële problemen. Problemen met geld worden groter 
als u er niets aan doet. Daarbij heeft het invloed op uw leven 
en gezondheid. Denk aan slapeloosheid, prikkelbaar zijn, 
conflicten met naasten en ook op het werk. U kunt er letterlijk 
ziek van worden.

Geldfit test
Laten we ons samen voornemen om 
zaken niet te laten verergeren. U kunt 
zichzelf of een ander helpen door een 
simpele test te doen op geldfit.nl/test. 
Zo krijgt u direct inzicht in uw financiële 
situatie en kunt u zien wat u kunt doen 
om financieel fit te worden en blijven. 
En u kunt meteen in contact komen met 
partijen die u daarbij kunnen helpen.

Veel mensen hebben gelukkig het afgelopen jaar die test 
al gedaan. In onze gemeente hebben zo’n 750 mensen 
inzichten ontvangen door de test te doen. En daar stopt het 
gelukkig niet, want rond de 150 inwoners hebben we via een 
zelfhulptool geholpen of in contact gebracht met de juiste 
partijen om bijvoorbeeld een betalingsregeling te treffen.

Daarnaast gaat het ook om aandacht voor het unieke verhaal 
en de persoonlijke situatie waarin iemand zit. Zo hebben 
we mensen kunnen begeleiden naar financiële coaches, 
in contact gebracht met vrijwilligershulp (zoals vrijwilligers 
van Humanitas of een schuldhulpmaatje) of gewoon een 
luisterend oor kunnen bieden.

Ook dit jaar gaan we daar natuurlijk mee door. Helpt u mee 
om bekendheid te geven aan Geldfit? U kunt natuurlijk 
zelf de test doen om financieel fitter te worden, of iemand 
erop wijzen van wie u weet dat ze in zwaar weer zitten. 
Zo voorkomen we geldzorgen en wordt het hopelijk voor 
iedereen een mooi en (financieel) gezond 2023.  l

Prachtige optocht verlichte 
tractoren
Op zaterdag 
17 december, 
omstreeks half acht 
in de avond, reed 
een zeer grote stoet 
verlichte tractoren 
door de Purmer om 
het vierhonderdjarig 
bestaan van de 
Purmer af te sluiten. 

Het was boeiend om 
te zien en te horen. 
Grote en kleine 
tractoren wisselden 
elkaar af en menige 
trekker speelde 
muziek of liet zijn 
luchthoorns schallen. 
Er waren verlichte 
herten, kerstbomen 
en huisjes, en 
zelfs de wielen van 
menig vehikel waren 
verlicht. Na ongeveer 
een uur kwam het 
eind in zicht van 
deze spectaculaire 
optocht. Die is 
zeker voor herhaling 
vatbaar, want 
jongens, wat mooi!
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