
hv InterWhere | info
Nieuwsbrief 24 | uitgave juli 2021

“Dumpen is 
on-tolereer-
baar asociaal 
gedrag” 

Alle (extra) kosten die wor-
den gemaakt voor het oprui-
men van dumpingen worden 
via de afvalstoffenheffing 
betaald. Dat betekent dat 
dumpgedrag dus van direct 
invloed is op de hoogte van 
de afvalstoffenheffing. 
Extra ritten met speciaal 
personeel zijn een extra 
belasting op ons budget. Het 
inzetten van extra materieel 
en menskracht is een kost-
bare zaak en dat betalen we 
uiteindelijk met z’n allen!

De NOS heeft onlangs een onderzoek gepubli-
ceerd waarvan de gesprekspartners aan de (in)
formatietafel supernerveus zullen zijn gewor-
den, omdat ze weten dat heel Nederland naar 
hen kijkt en eist dat deze misstanden met de 
meeste spoed worden aangepakt. 

Natuurlijk kan de hele (oude) coalitie dit worden 
aangewreven omdat de oorzaak niet alleen ligt in 
de laatste kabinetsperiode maar dat de afgelopen 
ruim 10 jaar Rutte het enorme tekort aan woningen 
(waarvan vooral sociale huurwoningen) heeft doen/
laten oplopen.

De VVD (als leider van het kabinetsbeleid) heeft 
steeds beslissingen doorgevoerd waardoor de sociale 
huursector kleiner werd; wat ook hun bedoeling 
was. De overige coalitiegenoten hebben alles slaafs 
geaccepteerd. Niet alleen sociale huurders zitten in 
de wachtkamer maar ook zij die een net iets hoger 
inkomen hebben vallen volledig tussen de wal en het 

schip. Te veel inkomen voor een sociale huurwoning, 
net te weinig om in de vrije sector te huren of te 
kunnen kopen. Wat is het desastreuse gevolg voor 
onze inwoners?

Lees verder op pagina 2 

Purmerend tobt nog steeds met de 
langste inschrijfduur voor een sociale 
huurwoning: 12 jaar en 3 maanden.

Wethouder 
Paul van 
Meekeren 
(D66)



Wachttijden zijn schrikbarend opgelopen. Het is 
tijd voor afschaffing van de verhuurderheffing 
om meer sociale huurwoningen te kunnen bou-
wen. Betaalbaar bouwen en -huren is voor veel 
Nederlanders een uiterste noodzaak. Wonen 
als grondrecht moet heel snel in ere worden 
hersteld. Grond- en huizenprijzen rijzen in 
Purmerend ook de pan uit; inmiddels respectie-
velijk ca. € 3.386/m2 en € 362.756.

Wie de laatste tijd publicaties heeft gevolgd van 
de provincie Noord-Holland, zal opgevallen zijn 
dat de gedeputeerde voor wonen, de heer Cees 
Loggen, woningbouw binnenstedelijk voorlopig 
verkiest boven bouwen “in het groen”.
Corporaties en huurdersorganisaties denken 
daar anders over. Intermaris bv. wil zeker tot 
2030 in een toevoeging voorzien van 1.800 
huurwoningen. Er vanuit gaande dat er een 
aanpassing komt van de verhuurderheffing en 
er voldoende bouwlocaties worden toegewezen.
   
De heer Cees Loggen heeft ook zijn oog laten 
vallen op het winkelbestand in de binnensteden. 
In Noord-Holland kunnen zeker 9 tot 10 duizend 

winkelpanden worden verbouwd tot woningen. 
Over het hoofd wordt gezien dat een diversiteit 
aan winkels de levendigheid en gezelligheid in 
een binnenstad waarborgen. De aankopen die 
veel burgers nu al digitaal doen is de genade 
klap voor de middenstand. Als er dan geen win-
kels meer zijn is een binnenstad levenloos en 
ongezellig. Het advies is daarom dan ook: “Koop 
lokaal, laat je door vakkundig personeel advi-
seren en neem je aankoop zelf direct mee naar 
huis”. Een digitale aankoop is saai, ongezellig 
het vaak niet het juiste, gewenste, product.

Overigens, met woningen boven de winkels 
hebben we geen problemen maar op straatni-
veau behoort de winkeluitstraling zo te blijven.

Vervolg van de voorpagina: 

Langste inschrijfduur voor een 
sociale huurwoning

Klimaatadaptatie 
in Purmerend  
met belangrijke 
inbreng van  
HV InterWhere

Onze secretaris, Adi van Esch, is ac-
tief in de werkgroep Klimaatadaptatie 
en heeft mede weten te bewerkstel-
ligen dat de actie “Regenton” wordt 
uitgevoerd. In samenwerking met de 
corporaties en de gemeente gaan er 
in een proefgebied regentonnen ge-
plaatst worden om hemelwater op te 
vangen dat later weer kan worden ge-
bruikt voor planten of zelfs het lappen  
van de ramen of wassen van de auto. 
Door het gebruik van opgespaard 
regenwater wordt er in een periode 
van minder regenval natuurlijk ook 
minder leidingwater gebruikt; met 
een mooi milieueffect. De gemeente 
is ook behulpzaam bij het creëren 
van “voortuintjes” onder het motto 
“stenen eruit; bloemen erin”. 



Het jaar 2021 verloopt al even onvoorspel-
baar als het voorgaande jaar 2020. In dat 
jaar hebben we onze AV drie keer moeten 
verplaatsen en ten slotte hadden we  
besloten deze ledenvergadering “schriftelijk” 
te organiseren. 

Hiervoor hebben we van de leden veel begrip 
ontvangen en iedereen heeft de documenten die 
tijdens een ALV worden behandeld van de website 
kunnen halen en voor leden die niet overweg 
kunnen met een computer of er geen een hebben, 
werden op verzoek deze documenten thuisbe-
zorgd. 

Vragen kregen we via de mail binnen of leden 
kwamen op kantoor om “bijgepraat” te worden. 
Het geheel is naar ieders tevredenheid verlopen.
Voor 2021 willen we dezelfde werkwijze volgen. De 
coronapandemie neemt in Nederland nu gelukkig 
af, maar in de periode dat een ALV wordt voor-
bereidt, was het beeld wisselend en zeker niet zo 
positief om een vergadering te beleggen waarbij 
ca.85 personen aanwezig zouden kunnen zijn mét 
inachtneming van de gelden regels.
Daarom vindt u op onze website weer de docu-
menten vermeld die worden behandeld. Deze zijn 

ook op kantoor af te halen (s.v.p. op afspraak op maandag of donderdag) en bent u hier-
toe niet in de gelegenheid, dan bezorgen wij het pakketje weer bij u aan huis (hiervoor 
bellen 0299 – 14 77 00, ook op maandag of donderdag). Het financieel verslag is alleen op 
kantoor in te zien en wordt nooit op de website vermeld.

Tot maandag 2 augustus kunt u vragen of reacties sturen naar  
info@interwhere.nl. Daarna maken we een verslag hiervan en dat wordt weer 
naar alle leden verzonden (per post of digitaal).

Algemene Ledenvergadering 2021



Zwerfvuil en dumping 
grofvuil doet Purmerend 
verpauperen

Het gedrag van inwoners van Purmerend staat inmiddels zover in de 
“min”, dat buurtbewoners en de gemeentereiniging niet meer in staat zijn 
de ruimten rondom de ondergrondse vuilcontainers dagelijks schoon te 
houden. 

Het is niet reëel om corporaties of de gemeente hiervan de schuld te geven. Het 
is puur onverschilligheid van de “vervuiler” zelf. De gemeente investeert enorme 
bedragen in “schoon”; plaatst ondergrondse containers (en gaat er steeds meer 
plaatsen), om met speciale vuilnisauto’s de stad schoon te houden.
Wanneer een vuilnisauto een aparte rit moet maken naar een containerplaats 

Afbraaktijden 
zwerfafval
Wist je dat een klokhuis van een appel 
er 14 dagen over doet om afgebroken te 
worden? Dat een bananenschil er een 
jaar over doet en plastic zich oneindig 
lang houdt? 

appel klokhuis – ongeveer 14 dagen
bananenschil – 1 tot 3 jaar, afhankelijk 
van het weer
blikjes (aluminium) vergaat nooit, de 
rest van het blikje (staal) 50 jaar!
kauwgom – 20 tot 25 jaar
kranten – paar dagen tot een half jaar
petfles – in de schaduw 10 jaar, in de 
zon 5 jaar
sigarettenpeuken – 2 tot 12 jaar
patat bakje – enkele tot tientallen jaren    
papier en karton – half jaar
plastic zak – 10 tot 20 jaar
glazen fles – 1 miljoen jaar
(wergwerp)mondkapje - is gemaakt 
van vrijwel onafbreekbaar plastic!



waar afval is gedumpt, zijn de kosten daarvan ook nog eens super hoog. Als u 
dat op u in laat werken verandert uw gedrag en merkt u dat het u geen moeite 
kost om papier IN de papierbak te doen(maak een kartonnen doos klein en 
plat dan past ook die zeker in de container) en restafval in een vuilniszak in de 
daarvoor bestemde container te deponeren. Kosten zijn hieraan niet verbon-
den, ook niet als u met uw pasje 5x de restafvalcontainer opent om er nog een 
zak in te doen. 

Grofvuil
Veel inwoners zijn in staat om groot afval (dat niet in de ondergrondse contai-
ner past) in eigen vervoer (auto, al dan niet met aanhangertje) af te leveren bij 
de milieustraat (ook wel “stort” genoemd) aan de Van IJsendijkstraat in Purme-

rend. Het afleveren van uw oude wasmachine of 
computer is gratis op vertoon van uw gemeen-
tepasje (dit heeft elke inwoner van Purmerend 
gratis ontvangen). Heeft u geen eigen vervoer, 
dan kunt u mailen naar de gemeente, www.
afvalpurmerend.nl of telefonisch een afspraak 
maken om het grofvuil bij u op te halen. Bel dan: 
0299 – 452 452.

U krijgt dan ook te horen op welke dag de op-
haaldienst komt. Zet dán pas het grofvuil aan 
de stoeprand bij uw woning. Tot zo lang houdt 
u het in uw berging, zodat het geen straatver-
vuiling veroorzaakt.

Om hier als burgerij samen rekening mee te 
houden, blijft uw stad schoon: daar heeft ieder-
een plezier van en de gemeentelijke onkosten 
(van ons allen dus) worden lager.

Foto Rob Klaucke



Diverse  
renovatie- 
projecten

Wheermolen-Oost is nog steeds volop in 
beweging. Op de foto rechts (die wij heb-
ben overgenomen) is te zien dat de Rode 
Garrels alweer uit de stijgers is. Super 
resultaat. Het is nu nog even wachten tot 
ook de nieuwbouw woningen in de plint 
van dit complex klaar zijn. 

De gesprekken over het Sociaal Plan voor 
de Blauwe Gouwe vorderen gestaag zodat 
waarschijnlijk dit najaar wordt gestart met de 
renovatiewerkzaamheden.
Van de Blauwe Gouwe kunnen we hieronder 
alvast een art impressie laten zien:

Na de Blauwe Gouwe is de Grote Frank aan de beurt voor renovatie. De eerst 
ontmoetingsgesprekken zijn al gevoerd en er is een Bewonersgroep aanwezig die, 
samen met HV InterWhere, het Sociaal Plan voor dit complex gaan opstellen. Ook 
hier is het Basis Sociaal Plan leidend.

Worden de renovatiewerkzaamheden aan de Ringvaartflats uitgevoerd door Bouw-
bedrijf Hemubo, anders is het bij de Ooster- en Westervenne. Deze twee senioren 
complexen worden ook onderhanden genomen en hiervoor is Bouwbedrijf Ooije-
vaar geselecteerd. De bewoners van beide complexen zijn voorlopig enthousiast 
over de voorgestelde werkzaamheden maar ook hier moet eerst nog, met behulp 
van InterWhere, een gedegen Sociaal Plan worden opgesteld.

Buiten de renovatieplannen zijn er ook nog sloop/nieuwbouw projecten. Hiervoor 
worden inmiddels gesprekken gevoerd met bewoners, Intermaris en HV Inter-
Where. Allemaal ingewikkelde en tijdrovende projecten. Voordat heel Wheermo-
len-Oost er uit ziet zoals het op de tekentafel is bedacht, zijn we inmiddels in het 
volgende decennium beland.



Al heeft u alleen (nog) maar interesse om over 
te gaan naar een voor u beter passende woning, 
ook dan staan de medewerkers van Intermaris 
voor u klaar.

Wij schreven hierover een speciaal artikel op 
onze website; dat is nog na te lezen op  
www.interwhere.nl, (pagina 2 = blauwvakje met 
een 2 daarin) onder de titel: doorstroomregeling 
senioren (www.interwhere.nl/2-ongecategori-
seerd/208-doorstroomregeling-senioren)

Veel plezier in uw nieuwe woning.

Doorstroomwoningen
Purmerend beweegt; er wordt gebouw en gerenoveerd. Er worden plannen 
gemaakt voor sloop nieuw/bouw. Het is nu een juist moment voor ouderen 
om met uw corporatie in gesprek te gaan en aan te geven dat uw huidige 
woning te groot wordt voor u. 

Te veel onderhoud zowel in de woning al ook nog een tuin(tje) en het dagelijks 
trappenlopen wordt zo langzamerhand net iets te bezwaarlijk. Als u nu weet dat 
uw corporatie sámen met u, wil kijken naar een passender woning/appartement in 
een goede woonomgeving, dan wilt u zo’n gesprek wel aangaan, is inmiddels onze 
ervaring. 
 
De opmerkingen die vroeger vaak werden gehoord als: “bij verhuizing betaal je 
direct al € 100 meer”, die zijn hier zeker niet meer van toepassing; Intermaris is u 
met alles behulpzaam en “ontzorgt” u zoveel mogelijk. 

INTERMARIS  
ONTZORGT
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“Goed dat Purmerend 
zulke actieve huurders-
verenigingen heeft”

De wethouder voor wonen en nog een groot 
aantal andere portefeuilleonderdelen, heeft ook 
regelmatig contact met HV InterWhere. Zelfs 
poseert hij met het bestuur van InterWhere als 
er een foto gemaakt wordt voor de strijd tegen 
de verhuurderheffing. Voor deze wethouder is de 
mening en de intentie van elke belangengroep 
belangrijk. Mag na de gemeenteraadsverkiezing 
weer graag 4 jaar verder.

“Geen woorden maar 
daden”
Dit is niet helemaal waar, want je hoort zelden 
iemand zo bevlogen spreken over haar werk-
zaamheden als de wethouder van “bomen en 
groen”; natuurlijk heeft ze nog een groot aantal 
andere portefeuillefuncties. Deze wethouder is 
ook heel belangrijk voor HV InterWhere gezien 
haar enthousiasme voor het groen in elke wijk. 
Het groen heeft in haar ambtsperiode een enor-
me ontwikkeling ondergaan. Er is natuurlijk nog 
veel meer te vertellen over haar werk, dus met 
uw stem op haar blijft Purmerend de komende 4 
jaar nog fris en groen.

Gemeenteraads- 
verkiezingen

Wethouder Thijs Kroese (PvdA):

Wethouder Eveline Tijmstra (CDA):

De gemeenteraadsverkiezingen in Purmerend 
en De Beemster worden al op 24 november 
2021 gehouden omdat het een fusiegemeente 
betreft. De inwoners van beide gemeenten 
kunnen daarom eerder dan landelijk hun stem 
uitbrengen voor een nieuwe gemeenteraad. 

In Den Haag werkt men aan een nieuw kabinet; 
bijzonder ingewikkeld door de huidige lappendeken 
aan partijen en partijtjes. Tijdens het schrijven 
van deze Nieuwsbrief is het daar alleen nog maar 
“Haagse Bluf”. 

Het is goed dat stemgerechtigden in Purmerend en 
De Beemster zich realiseren dat het hier gaat om 
lokale politiek. Heeft de partij die 4 jaar geleden 
de stemmers iets hebben beloofd, dit ook waar-
gemaakt? Dan hebben deze partijen het recht de 
komende jaren ook weer hun best te doen. Inwoners 
die de afgelopen jaren de politieke partijen in de 
Raad van Purmerend een beetje hebben gevolgd, 
kunnen zelf bepalen wie wél en wie níet in de Raad 
zijn/haar stemmers correct vertegenwoordigde. 


