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Zuidoostbeemster  Inspiratie op
doen voor de tuin. Dat kan op eerste
en tweede pinksterdag, onder meer
bij Mies en Chris Démoed in Zuidoostbeemster.
Het is dan Open Tuinenweekend in
Beemster, de twintiste editie. Tien
tuinen zijn te bezoeken, waarvan
zes in Middenbeemster en vier in
Zuidoostbeemster. Die van de familie Démoed ligt aan de Purmerenderweg (nummer 59) en meet 3.250
vierkante meter. ,,Het was een restant van een tuindersbedrijf toen we
in 1990 het perceel met daarop een
huisje, een schuur met daarin een
koeienstal kochten’’, vertelt Mies
Démoed.
Achterin staan bijvoorbeeld nog
drie pruimen (reine victoria, reine
claude verte, opal) en een rij stoofperen (gieser wildeman). Voor staan
nog drie appelbomen (rogzoet en
dijkmanzoet). We lopen door een
van de begroeide poortjes en zien
dan rechts een clematis in bloei.
Mies: ,,Ieder moment van het jaar
hebben we bloeiende planten. Zo is
de tuin ingericht.’’ Op dit moment
bloeien onder meer enkele rozen, de
clematis en alliums. Even verderop
staat een leeg hok. ,,We hadden kippen’’, vertelt Mies, maar daar zijn we
mee gestopt.’’ Buizerds en vossen
zijn in de buurt komen wonen. ,,Die
vraten ze op.’’
Chris Démoed: ,,Onze tuin is ons

Mies Démoed vertelt een van de bezoekers in 2018 over de tuin.

vakantieadres.’’ Een vakantieadres
aan huis. Wat wil je nog meer? ,,Je
hoeft in ieder geval niet met een koffer te sjouwen’’, zegt hij. Mies: ,,We
tuinieren milieuvriendelijk. ,,Er
staan bloemen speciaal voor vlinders en bijen. En de vele soorten vo-
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Een totaalbeeld van het nieuwe gebouw, inclusief parkeergarage.

gels die in de loop van het jaar onze
tuin bezoeken, helpen ons door het
eten van luizen, rupsen en slakken.’’
De bezoekers krijgen een routebeschrijving mee. ,,We zetten pijltjes
in de tuin voor de looprichting. Als
je die volgt heb je aan het einde alles

ARCHIEFFOTO/ELLA TILGENKAMP

gezien.’’
De opbrengst van de verkoop van
consumpties en plantjes bij Mies en
Chris Démoed is voor de Stichting
Hakuna Matata Tanzania, een organisatie die kleinschalige projecten
financiert in Tanzania.
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Purmerend ook komende
vier jaar nog regenboogstad

Beemster wil tractor
op provinciale weg
Debbie de Vries

Robert Jan van der Woud

Zuidoostbeemster  Het college
van Beemster wil net als de collega’s van Edam-Volendam dat
landbouwverkeer op de provinciale weg N244 wordt toegelaten.

Purmerend  De gemeente Purmerend blijft ook de komende vier jaar
nog actief als regenboogstad. Dat
houdt in dat er extra aandacht
wordt gevraagd voor de positie van
homo’s, lesbiennes, biseksuelen en
transgenders.
Wethouder Harry Rotgans heeft het
regenboogbeleid voor de komende
jaren gepresenteerd. Volgens hem is
het nog altijd nodig om op te komen
voor de emancipatie van personen
met een andere dan de heteroseksuele geaardheid. ,,Landelijk onderzoek wijst uit dat zij bijvoorbeeld
vaker te maken hebben met negatieve reacties, pesten en geweld. De komende vier jaar gaan we door op de
ingeslagen weg om hier iets aan te
doen.’’ Purmerend richt zich daarbij
met name op jongeren, zichtbaarheid en de positie van LHBTI’ers op
het gebied van zorg, welzijn en
werk.
De afgelopen jaren is er al een en
ander verbeterd voor andersgeaarden in Purmerend. Stichting Wonen
en Zorg Purmerend voert actief beleid voor ouderen en heeft sinds 2013
het keurmerk ’De roze loper’. De
Zorgcirkel gaat daar ook mee aan de
slag. Andere activiteiten ontplooiden zich de afgelopen jaren op het
vlak van voorlichting, roze kerk-

Domic Brown werkt aan zijn regenboogkunstwerk.

diensten en film- en theatervoorstellingen. In oktober 2017 werd een
regenboogkunstwerk onthuld.
Jongeren zijn de komende jaren
een speerpunt. Veel scholieren blijken te worden uitgesloten vanwege
hun seksuele geaardheid. De oprichting van ’Gender and sexuality alliances’ - clubjes voor LHBTI-jongeren - moet hen een steuntje in de rug
bieden. De bedoeling is dat alle middelbare scholen zich bij dat initiatief
aansluiten. De GSA’s krijgen wat het
college betreft ook een adviserende
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rol in het regenboogbeleid van de
gemeente. Stichting Paarse Vrijdag
Krant wordt actiever in Purmerend.
Dit jaar en in 2021 wordt een krant
met een speciaal Purmerends katern
verspreid onder middelbare scholieren in Purmerend. Naast jongeren is
er ook aandacht voor ouderen, bijvoorbeeld door de Tour d’Amour,
een verhalenprogramma over en
met roze ouderen. Dit jaar is het
voor het LHBTI-beleid 50.000 euro
beschikbaar, de daaropvolgende
drie jaar 40 mille per jaar.
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Op dit moment zijn landbouwvoertuigen niet welkom op deze
weg tussen Alkmaar en Edam.
Het college van Beemster steunt
de motie waarin Edam-Volendam
bij de provincie aandringt op een
oplossing voor het landbouwverkeer en de verkeersveiligheid.
Bewoners van het Groot Westerbuiten in Edam strijden al lange tijd tegen het veelvuldige gebruik van deze woonstraat door
enorme
landbouwvoertuigen.
Landbouwverkeer dat vanuit de
Purmer naar Edam rijdt, en andersom, mag niet de N244 op,
maar dendert nu dus nog altijd
door het Groot Westerbuiten,
met soms gevaarlijke situaties tot
gevolg. De gemeenteraad van
Edam-Volendam wil van deze situatie af en hoopt op steun van de
buurgemeenten.
De gemeenteraad van Beemster
heeft aangegeven dat zij graag
onderzocht wil hebben of landbouwverkeer op het hele traject
van de N244 mogelijk is. Doordat
op het deel van de N244 vanaf de

A7 tot aan De Rijp een snelheidsregime van honderd kilometer
per uur geldt en er twee rijstroken zijn, is hier geen veilige situatie te creëren met landbouwverkeer tussen het reguliere verkeer.

Veilig
Op het gedeelte vanaf de afslag
Purmerenderweg tot aan Edam is
het wel veilig omdat de maximumsnelheid hier tachtig kilometer per uur is en er twee keer
twee rijstroken zijn. ,,Vanuit verkeerskundig oogpunt is zowel
ambtelijk als vanuit politie aangegeven dat er op een vierbaansweg als de N244 met een snelheid
van 80 kilometer per uur geen bezwaar is om landbouwverkeer toe
te staan. Vergelijkbare situaties in
het land geven positieve effecten
voor verkeersveiligheid’’, aldus
het college van Beemster.
De provincie heeft eerder aangegeven dat er medewerking
wordt verleend om een proef uit
te voeren om landbouwverkeer
toe te staan op het deel van de
N244 tussen de N247 en de Oosterweg (Purmer).
,,Indien de proef positief uitvalt is de provincie mogelijk bereid medewerking te verlenen
aan een verlenging voor het deel
tot aan de Purmerenderweg’’, zo
schrijft het college.

Drie jaar na verwoestende brand in Volendam start bouw modern complex

Hyacintenstraat krijgt
z’n supermarkt terug
Hans Swierstra

h.swierstra@hollandmediacombinatie.nl

Volendam  Op de plek aan de
Hyacintenstraat in Volendam
waar drie jaar geleden een verwoestende brand plaatsvond, zal
binnenkort een nieuw filiaal van
Dirk van den Broek verrijzen.

VISUALISATIE TBE-ZA ARCHITECTEN & INGENIEURS

Chinees-Indisch restaurant Indrapoera, dat destijds eveneens in
vlammen opging, en de in de supermarkt gevestigde vishandel Jonk en
bakkerij Van Pooij keren ook terug.
Overigens maakte de gemeente
Edam-Volendam al in januari 2017
bekend dat de herbouw op de oude
locatie zou plaatsvinden. Zowel het
ontwerp als de constructie is in Volendamse handen. Immers, Van den
Hogen Bouwbedrijven start deze
maand met de bouw van het winkelcomplex, naar een creatie van TBEZA Architecten & Ingenieurs.
Meer ruimte en meer groen is wat
beoogd wordt met het nieuwe project. „Het stedenbouwkundige ontwerp zorgt niet alleen voor meer
vierkante meters en extra parkeeren winkelruimte, maar ook voor
eenheid en aansluiting bij de omliggende woningen”, licht architect Karel Maessen zijn ontwerp toe. Als ex-

tra toegevoegde waarde fungeert
straks het openbare ’verblijfsplein’.
Het gebouw bestaat uit twee delen die in een L-vorm komen te liggen. In de linkervleugel staan Indrapoera, Van Pooij en Jonk ingetekend
en in het rechtergedeelte de supermarkt. Het hele gebouw krijgt een
extra verdieping, waardoor er letterlijk meer ruimte ontstaat. Onder de

supermarkt, die op de eerste verdieping gelegen zal zijn, komt een parkeergarage waar ruimte zal zijn
voor 48 auto’s. Via een roltrap zonder treden - handig met de winkelwagens - is vanaf de begane grond de
eerste verdieping te bereiken. Verder komen er een fietsenstalling en
een plek voor winkelwagens en containers.

Het gebouw, waarin zich straks
ook nog verhuurbare ruimtes bevinden, krijgt een gevel van grijsbruine
baksteen. Het komt op dezelfde lijn
te liggen als het naastgelegen pand
van visproducent Klaas Puul. Maessen spreekt van ’een vriendelijke
uitstraling’ en ’een zachte overgang
tussen de woonwijk en het achterliggende industrieterrein’.

Restaurant Indrapoera, bakkerij Van Pooij en vishandel Jonk komen in de linkervleugel.

VISUALISATIE TBE-ZA ARCHITECTEN

