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‘Stadswandeling biedt verrassende
kijk op Purmerend’
Purmerend is meer dan een aantal mooie historische plekjes. De stad herbergt
ook anno 2015 een rijk cultureel leven. Dat blijkt eens te meer tijdens een stadswandeling met Geoffrey Nijenhuis, wethouder van Kunst en Cultuur.

gens de stadsgids ‘destijds groter dan het
Muiderslot’. Op het Slotplein is één van de
poorten gereconstrueerd.
En wie weet nog dat Purmerend begon als
vissersdorp? ‘De vissen staan op het oorspronkelijke gemeentewapen,’ toont Blokker
bij het oude stadhuis. ‘Paling die werd opgevist
uit de Wormer, Beemster en Purmer - voordat
die meren opdroogden - was tot in Londen te
koop als Purmerender Eel. Volendam heeft de
naam, Purmerend was het.’
Wethouder Geoffrey Nijenhuis luistert met veel
plezier. ‘Met de stadswandeling laten we zien
hoe mooi Purmerend is, hoe aantrekkelijk de
stad kan zijn voor zijn inwoners. Het doet me
iets om trots te zijn op mijn stad. Om te weten:
waar woon ik eigenlijk?’

Wethouder Geoffrey Nijenhuis en stadsgids Dick Blokker op de Kaasmarkt.

De eerste verrassing komt na een paar meter.
Dick Blokker (71) van Gilde Purmerend slaat
vlakbij de Kaasmarkt een héél smal steegje in.
‘Eén van de 7 stegen. Het oudste steegje van
Purmerend,’ doceert hij. ‘Ik had laatst iemand
die zei: ik woon hier al 30 jaar maar dit heb ik

nooit geweten. Dit steegje typeert hoe mensen
in de stad vroeger dichtbij elkaar woonden.’
Zo zit de stadswandeling vol verrassingen.
Kasteel Purmersteijn, bijvoorbeeld. Gebouwd
door Willem Eggert, later vergaan. Maar vol-

De wethouder is zelf historicus. Maar zijn
interesse gaat verder dan historische plekjes.
Hij wijst op theater de Purmaryn (bestaat dit
jaar 25 jaar). Op de NKT Theaterschool. Popen cultuurpodium P3. Het Purmerends
Museum. Het Stamhuis. Op de Nicolaaskerk
met z’n drie unieke orgels en preekstoel.
‘Purmerend heeft ontzettend veel te bieden.
Oók op cultureel gebied. Daarom is deze

Historische gevel in de 7 stegen

wandeling zo belangrijk. Je leert je eigen stad
op een andere manier kennen.’
Stadsgids Blokker loopt alweer door en heeft
opnieuw een verrassing in petto. ‘Hier, in dit
pand, heeft de familie Doets in 1895 de Sparsupermarkt opgericht. Dat komt eigenlijk door
Albert Heijn...’
Bent u ook benieuwd hoe dit verhaal verder
gaat? 't Gilde Purmerend organiseert samen
met Vereniging Historisch Purmerend van
1 april tot 1 oktober stadswandelingen.
Elke zaterdag 14.00 uur verzamelen op de
Kaasmarkt. Aanmelden hoeft niet.
Kosten: 3,50 euro p.p.

‘De koeien op de
Koemarkt zijn cool’’
‘Heel goed! Zo leer je je eigen stad kennen,’ reageert een
enthousiaste Wim Strating (79) op het initiatief voor de wekelijkse
stadswandelingen in Purmerend. ‘Ik heb destijds eens zo’n wandeling gedaan toen ik bij het Waterlands Archief werkte. Ik zag plekjes
waar ik vaak was langsgelopen, maar die ik nog nooit had gezien!
Mooie gevelstenen, oude pandjes langs de Kanaaldijk. Echt, het is de manier om Purmerend
beter te leren kennen - buiten de nieuwbouw die vooral aanwezig is.’
‘Goed initiatief,’ zegt ook Annette Overmeer (42) als ze hoort over
de stadswandelingen. ‘Al denk ik dat het vooral leuk is voor toeristen.
De meeste bezienswaardigheden in Purmerend ken ik wel. De Grote
Kerk natuurlijk. Het oude stadhuis. De nieuwe Melkwegbrug, zeker
‘s avonds heel mooi.’ ‘En,’ vult haar 17-jarige dochter Danique aan:
‘de koeien op de Koemarkt zijn cool.’ Zelf denkt Annette alweer
verder. ‘Ik ben vooral een fietser. Waarom organiseert Purmerend niet
net als Ilpendam elk jaar een leuke fietstocht? Voor het goede doel?’

Kop West, bouw je droom!
De verkoop van 43 kavels voor de nieuwe woonwijk Kop West is begonnen!
Wonen op Kop West geeft je de voordelen
van een nieuwe woning en de sfeer van
historisch Purmerend. Kop West biedt een
laatste kans om dicht bij de binnenstad
nieuw te kunnen wonen én uw eigen woon-

wensen te realiseren door zelfbouw.
Kijk voor alle informatie op
www.kopwest.nl of mail uw vragen
naar buurtmakelaar@purmerend.nl.
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Comité 4-5 mei
Purmerend opgericht

BINNENKORT
IN DE PURMARYN
We zijn druk bezig met de brochure voor het nieuwe seizoen en
we krijgen weer bijzondere voorstellingen: de èchte Mini en Maxi,
Simon (van Nick en…), André Kuipers, Peter Heerschop, om er
maar een paar te noemen. Maar ook dit seizoen hebben we nog
veel moois, hieronder tips voor de kidz:
Maandag 6 april (2e Paasdag): familie 2+

Op stap met Dirk Scheele
Dirk Scheele woont op een boerderij met
veel dieren, een hooiberg, een schuurtje
en een tractor. Hij heeft het daar erg naar
zijn zin, maar het is wel wat stil. Tijd voor
een feestje!

v.l.n.r. Peter Stiphout, Dick Weijers, Wil Rijswijk, Kees Oudewortel en Dick Blokker

In Purmerend is opnieuw een comité 4-5 mei opgericht. De 70-jarige herdenking
van de bevrijding was aanleiding om de aanpak van de organisatie te herzien.

Vrijdag 24 april: musical 12+

Alle activiteiten werden georganiseerd door de gemeente. De activiteiten rond

BOY 7
Van de makers van Lover of Loser komt
het ijzersterke, spannende verhaal van
BOY 7. Bekend van het boek van Carry
Slee en de bioscoopfilm, nu in het theater!

4 mei en de bevrijding vragen bij uitstek om borging in de samenleving.
Naast de gemeente zal ook het Waterlands
Archief medewerking verlenen. Voorzitter van
het 4-5 mei comité is de heer Dick Blokker
van ’t Gilde Purmerend en omstreken.

Met de komst van een nieuw comité is de
verantwoordelijkheid voor de organisatie
overgedragen. Aan de organisatie van het
officiële programma blijft de gemeente
medewerking verlenen.

In 2015 worden door de deelnemende
organisaties activiteiten opgezet naar
aanleiding van 70 jaar bevrijding. De officiële
herdenking vindt onder auspiciën van het
nieuwe comité plaats op en rond de
Kaasmarkt. De burgemeester is hierbij
aanwezig.

Verschillende maatschappelijke organisaties
zijn in het comité vertegenwoordigd. Het gaat
hierbij om:
• Vereniging Historisch Purmerend
• ’t Gilde Purmerend en omstreken
• Stichting Veteranen Purmerend
• Stichting Marktstad Purmerend
• Purmerends Museum

Het programma van de officiële herdenking
staat op pagina 3. Meer informatie vindt u
op www.4en5meipurmerend.nl.

Zaterdag 25 april: familie 3+

Dora Live!
Heldin Dora van de populaire Nickelodeon
serie komt samen met haar vriendjes
naar de Nederlandse theaters voor een
spannend piratenavontuur.

T HE AT ER
DE PURM A RY N

In het verleden kende Purmerend een 4 mei
comité, maar dat is opgehouden te bestaan,
waarna de gemeente zelf jarenlang de
herdenking organiseerde.

Van IJsendijkstraat is in volle gang. Het is dan ook tijd om alvast voorbereidende
werkzaamheden uit te voeren.

M a a r t 2015

vr 24 apr: 	nieuw programma op
www.depurmaryn.nl
za 9 mei: 	nieuwe seizoensbrochure
komt uit
wo 20 mei: 	start voorverkoop
(in tijdsloten)
za 30 mei: 	start directe verkoop

Kom naar het theater en laat je betoveren door de het eeuwenoude sprookje
van Ali Baba uit 1001 nacht !
Wijzigingen voorbehouden. Kijk op www.depurmaryn.nl voor meer informatie.

Compensatie afschaffing Wtcg en Cer
Mensen met een chronische ziekte of handicap hebben vaak extra zorgkosten.
Zij konden eerder een compensatie krijgen via de Wet tegemoetkoming chronisch

korfbalvereniging BEP. Deze werkzaamheden
zijn nodig omdat daar straks een kunstgrasveld
wordt aangelegd. De grond moet daarvoor eerst inklinken. Wethouder Helm: ‘Ik ben
erg verheugd dat de werkzaamheden van start
zijn gegaan. Het proces kent een lange geschiedenis, maar het werd hoog tijd dat er nu
ook zichtbare stappen worden gezet.’

Planning

2

Vrolijke, leerzame liedjes,
geschreven door Jan Smit
en gezongen door zijn zus
Monique.

SEIZOEN 2015-2016 Belangrijke data:

Ali Baba en de 40 rovers

De aanbesteding voor de bouw van de nieuwe multifunctionele sporthal aan de

Wethouder Roald Helm neemt een kijkje op het bouwterrein.

Twee kleine kleutertjes
van Monique Smit €

Vrijdag 8 mei: musical 8+

Terrein alvast klaargemaakt voor
multifunctionele sporthal

De firma Germieco BV is inmiddels begonnen
met het dempen van de sloot, het kappen van
de bomen op het midden van het terrein en
het verbreden van de sloot ter hoogte van

Woensdag 6 mei: familie 2+

De gemeente verwacht aan het begin van de
zomer te weten wie de opdracht krijgt voor
de bouw van de sporthal. Ook is er dan meer
bekend over hoe de sporthal eruit komt te
zien. De aannemers die meedingen bij de
aanbesteding kunnen namelijk hun creatieve
ideeën indienen voor een optimale inrichting
van het terrein. Met als doel om in het voorjaar
van 2016 te starten met de bouw van de
sporthal. Een mooi vooruitzicht!

zieken en gehandicapten (Wtcg) en de regeling Compensatie eigen risico (Cer).
Het kabinet besloot in 2014 om deze regelingen af te schaffen.

Ondersteuning door gemeente
De gemeente krijgt nu een klein budget van het
Rijk voor een nieuwe regeling. Alleen inwoners
met de laagste inkomens krijgen nog ondersteuning via de speciale regeling ‘compensatie
in de kosten van het eigen risico van de ziektekostenverzekering’.

Voorwaarden
-	U heeft een inkomen lager of gelijk aan
120% van het sociaal minimum
-	U heeft het eigen risico van uw ziektekostenverzekering voor e 200 of meer betaald
- U heeft geen of een klein vermogen*.
- Tegemoetkoming is maximaal e 200

U kunt deze regeling aanvragen bij Bureau
MeerDoen (bereikbaar op werkdagen via 088203 06 70 of via www.meerdoenpurmerend.nl)

Antwoordkaart
Mensen die recht hadden op de Cer en/of
Wtcg konden in 2014 een antwoordkaart van
het CAK invullen om geïnformeerd te worden
over het beleid vanaf 2015. Purmerend geeft
deze informatie via een campagne in de
lokale bladen en via www.purmerend.nl.
*V
 oor een gezin of alleenstaande
ouder e 11.790,Voor een alleenstaande e 5.895,-

P u r m e r e n d To t a a l n u m m e r 2

Evenementen
25 t/m 29 maart - Kermis in de Weidevenne

Uitgelicht

Naast de voorjaarskermis, is er ook een buurtkermis in de Weidevenne. De kermis op het Abel
Tasmanplein is ’s middags open.

4 april - Stadswandeling
Iedere zaterdag om 14.00 uur vanaf de Kaasmarkt. Wandelt u liever op een andere dag of een
ander tijdstip? Dat kan ook. Reserveren is mogelijk voor gezelschappen van 6 personen of meer.
De individuele wandeling kost 3 3,50 per persoon en voor groepen (maximaal 20 personen) is dit
maximaal 3 30,-. Kijk voor informatie op www.gildepurmerend.nl of bel 06-11834155.

18 en 19 april - Bloesemtocht
In de rubriek ‘Uitgelicht’ wordt een vraag behandeld van Purmerenders. Heeft u ook een vraag? Mail deze dan naar

Wandelsportvereniging Purmerend en Omstreken organiseert voor de 70ste keer de Bloesemtocht.
U kunt als individu of in groepsverband meedoen. Bel voor meer informatie naar Renate Kwant,
telefoonnummer (0299) 645 884.

uitgelicht@purmerend.nl en wie weet wordt uw vraag in de volgende editie uitgelicht!

19 april - Geen Dag zonder Bach

Waar kan ik terecht voor vrijwilligerswerk?

Op zondag geeft de Stichting Garrels
Orgel Purmerend haar inmiddels zeer
succesvolle jaarlijkse concert 'Geen Dag
zonder Bach' in de Nicolaaskerk aan
de Kaasmarkt. Marja van der Ploeg
speelt deze middag een volledig Bachprogramma op het befaamde
Garrelsorgel. Het concert begint om
15.30 uur. Voor 'Vrienden van de
Garrelsstichting' is de toegang gratis.
www.garrelsorgelpurmerend.nl

Heeft u er al eens aan gedacht om vrijwilliger te worden, maar is het
er op één of andere manier nog niet van gekomen? Kijk dan eens op
www.vrijwilligerspunt.nu. Door het doen van vrijwilligerswerk kunt u iets
voor een ander betekenen en tegelijk iets doen wat u na aan het hart ligt.

Mogelijkheden genoeg!

Aan de slag als vrijwilliger

Vrijwilligerswerk is er voor iedereen. U kunt
bijvoorbeeld samen met iemand gaan
wandelen, fietsen of zwemmen. Of luistert
u liever samen naar klassieke muziek?
Misschien houdt u juist van voorlezen aan
kleine kinderen? Er zijn zo veel mogelijkheden. En of u nu kiest voor een éénmalige
klus, een wekelijkse of een maandelijkse
activiteit, het kan allemaal.

Ook enthousiast geworden om aan de
slag te gaan als vrijwilliger? Er zijn veel
organisaties in Purmerend, waar u terecht
kunt als vrijwilliger. Het VrijwilligersPunt in
Purmerend kan u adviseren of begeleiden
bij het vinden van passend vrijwilligerswerk.
Regelmatig worden er oriëntatiebijeenkomsten gehouden. Op www.vrijwilligerspunt.nu vindt u ruim 300 vacatures in
Purmerend en omgeving. Misschien zit er
ook voor u iets tussen!

24 april - Koningsspelen

Het VrijwilligersPunt is bereikbaar via (0299)
454 400 of via info@vrijwilligerspunt.nu.

5 mei - Kindervrijmarkt in Park De Driegang

Vrijwilligersverzekering
Voor iedere vrijwilliger die actief is in
de gemeente, of voor een organisatie uit
de gemeente, heeft de gemeente een
vrijwilligersverzekering afgesloten.
Hiervoor is geen registratie nodig.
Met deze ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering kunt u onbezorgd aan
de slag als vrijwilliger.

De Koningsspelen vinden weer plaats in het Leeghwaterpark, tussen 9.00 en 17.00 uur.
De organisatie is in handen van Spurd. www.spurd.nl

24 april - Taxatiedag kunst en curiosa in het Purmerends Museum
Wilt u weten wat uw kunst en curiosa écht waard is? Kom op woensdagmiddag naar het
Purmerends Museum. U kunt twee dagen voor aanvang een nummer bij het museum reserveren.
Kijk voor informatie op www.purmerendsmuseum.nl.

26 april - Koningsnacht op de Koemarkt
Vanaf 19.00 uur vieren we weer Koningsnacht met veel, heel veel muziek!

Een traditie op Bevrijdingsdag: de kindermarkt in Park De Driegang. Tussen 8.00 en 14.00 uur
kunnen kinderen spulletjes verkopen of kopen, muziek maken, spelletjes organiseren of gewoon
langs de vele kleedjes kuieren.

5 mei - Bevrijdingsdag

Theater de Purmaryn
viert haar jubileum
Dit jaar bestaat de Purmaryn 25 jaar. In de loop van het aankomende seizoen mag het

In 2015 worden door de deelnemende organisaties van het 4-5 mei comité meerdere
activiteiten opgezet naar aanleiding van 70
jaar bevrijding. Het programma staat op de
website van het comité
www.4en5meipurmerend.nl.

8 t/m 18 mei - Voorjaarskermis
De kermis in het centrum van Purmerend is
één van de grootste in de regio. Ga vast
voorproeven op www.kermispurmerend.nl.

theater zelfs haar twee miljoenste bezoeker verwelkomen. 2015 is dus een feestelijk jaar!

Wijzigingen voorbehouden. Voor meer evenementen en leuke (rommel)markten kunt u terecht op
www.purmerend.nl/evenementen en www.dagjepurmerend.nl.

De Purmaryn grijpt haar jubileum aan om meer
mensen bekend te maken met het theater.
Zodat niet alleen de reguliere bezoeker het
theater bezoekt, maar juist ook mensen die
niet vaak naar het theater gaan.

het theater aantrekkelijk is voor een brede
doelgroep, stelt zij voor het organiseren van
deze activiteiten eenmalig een bijdrage van
e 50.000,- beschikbaar.

4 mei, programma nationale
herdenkingsdag

Brede doelgroep

Maar er staat meer te gebeuren bij de Purmaryn. Het theater heeft een belangrijke functie
voor Purmerend. Het levert niet alleen een
grote culturele bijdrage, maar is ook al 25 jaar
een publiekstrekker en ondersteunt daarmee
de horeca van de binnenstad.

Zo wordt gedacht aan voorstellingen op bijzondere locaties in de stad, gratis buitenvoorstellingen en activiteiten in en om het theater.
De Purmaryn zoekt hierbij samenwerking met
andere culturele instellingen in Purmerend.
Omdat de gemeente het belangrijk vindt dat

Verbouwing

Uiteraard is het voor Purmerend belangrijk
dat het ook een publiekstrekker blíjft. Om het
theater op een goed niveau te houden, is er
een investering nodig. De gemeente levert
een bijdrage van e 473.000,- om het theater
te verbouwen, zodat het voldoet aan de
eisen van deze tijd. Bezoekers willen graag
een mooie foyer, een toegankelijke garderobe,
voldoende toiletten en goede akoestiek. Zo
blijft het theater aantrekkelijk voor bezoekers
én artiesten.

18.30 - 19.00	Herdenkingsbijeenkomst in de
Lutherse kerk (Hoogstraat 18)
19.10 - 19.45	Stille Tocht vanaf de Kaasmarkt
naar het monument Jaagweg
19.45 uur	Leggen bloemen/kransen op de
Kaasmarkt
20.00 uur
Twee minuten stilte
20.05 uur	Toespraken burgemeester en
voorzitter 4-5 mei comité
20.15 uur	Herdenkingsbijeenkomst in de
Nicolaaskerk aan de Kaasmarkt
(vrije toegang)
20.30 uur	In het filmhuis, Kerkstraat/Waagplein, speelt ‘Le dernier cahier’.
Gratis toegankelijk. Reserveren via
www.filmhuispurmerend.nl
Het uitgebreide programma en de route van de stille tocht staat op www.4en5meipurmerend.nl.
M a a r t 2015
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GROENE WARMTE VOOR 25.000 HUISHOUDENS

BioWarmteCentrale officieel
geopend door de Koning!
Koning Willem-Alexander opende op 13 maart BioWarmteCentrale de Purmer.
In 1916 werd Purmerend voor het laatst vereerd met koninklijk bezoek. Koningin

Info en meer

Wilhelmina bezocht Purmerend toen vanwege de watersnoodramp. Des te mooier
was de aanleiding voor dit bezoek van Willem-Alexander.

Collectes
De gemeente geeft toestemming voor één collecte per week. Voor de komende
periode is voor onderstaande collectes een vergunning verleend:
• 22 t/m 28 maart: Stichting ZOA (vluchtelingenzorg)
• 29 maart t/m 4 april: Fonds gehandicaptensport
• 5 t/m 11 april: Nederlandse Hartstichting
• 12 t/m 18 april: Nationaal Fonds Kinderhulp
• 19 t/m 25 april: Stichting Longfonds
• 27 april t/m 2 mei: Stichting Oranje Fonds

Identiteitsbewijs verloren of gestolen?
Melden bij de gemeente!
Koning Willem-Alexander krijgt een rondleiding in de BioWarmteCentrale.

Het is dan ook een hele bijzondere centrale.
Met deze centrale voorziet Stadsverwarming
Purmerend 25.000 huishoudens voor 80% van
groene warmte. Het is daarmee het meest
duurzame warmtebedrijf van Nederland.

Wat maakt de BioWarmteCentrale zo
bijzonder?
Door het gebruik van 100.000 ton houtsnippers
stijgt de besparing per jaar naar ruim 50.000
ton CO2. Dit staat gelijk aan de jaarlijkse uitstoot van 16.000 auto's. Hoe dat kan? Hout is
een duurzame grondstof. Bij verbranding van
hout neemt de hoeveelheid schadelijke CO2 in
de atmosfeer namelijk niet toe. Dit is wel het
geval bij de verbranding van aardgas, olie en
steenkool.

25 vrachtwagens houtsnippers per dag
Omgerekend kan dit in de wintermaanden wel
oplopen tot 25 vrachtwagens vol met houtsnippers, en dat per dag! Deze houtsnippers
komen vrij bij het gewone onderhoud door
Staatsbosbeheer aan de Nederlandse bossen.
Er worden dus geen extra bomen voor gekapt.
Automatische kranen brengen de houtsnippers
naar 4 hele grote ketels. De houtsnippers
worden hierin op hoge temperatuur verbrand.
De temperatuur in de ketels kan oplopen tot
ruim 1.000 graden! In de wanden van de hete
ketels stroomt het stadsverwarmingswater.
Uiteindelijk komt dit opgewarmde water dan
via een stelsel van 550 kilometer ondergrondse
buizen in de verwarming bij de huizen en bedrijven terecht.

WOONDEBAT

Gemeente gesloten op nationale feestdagen
Tijdens nationale feestdagen zijn gemeentelijke instanties gesloten. Het betreft
het stadhuis, Werkplein en de Milieustraat. In de komende periode vallen de
volgende feestdagen:
• Maandag 6 april (2e paasdag)
• Maandag 27 april (Koningsdag)
• Dinsdag 5 mei (Bevrijdingsdag)

Stadhuis kleurt blauw
voor autismeweek
Van maandag 30 maart t/m donderdag
2 april is het stadhuis blauw verlicht om
aandacht te vragen voor autisme.
Op 2 april is het Wereld Autismedag.
Dan staat autisme wereldwijd in de
schijnwerpers.

Afvalinzameling op nationale feestdagen

Om gelijk met de deur in huis te vallen: we hebben u nodig.
Inwoners van Purmerend én organisaties die met wonen te
maken hebben.
De wereld om ons heen verandert en dat geldt
ook voor onze woonwensen. We nodigen u uit
mee te doen aan een stadsdebat over wonen
in Purmerend. Help ons in kaart brengen waaraan behoefte is en waar kansen liggen. Waar
moeten we ons de komende jaren op richten?
Hoe wilt u wonen, nu en straks? De uitkom-

Is uw Nederlandse paspoort, rijbewijs of identiteitskaart kwijt of vermist?
U hoeft vanaf 14 april niet meer eerst aangifte te doen bij de politie. Meld het
verlies zo snel mogelijk bij afdeling Burgerzaken. U kunt daar ook direct een
nieuw document aanvragen.

Op nationale feestdagen wordt geen afval ingezameld. Valt uw ‘ophaaldag’ op
een nationale feestdag? Kijk dan op www.purmerend.nl/afvalkalender voor de
alternatieve ophaaldagen.

Bijeenkomst voor beginnende ondernemers
sten woondebatten vormen de inspiratie voor
de politici om te komen tot concrete oplossingen voor de zaken die u bezighouden.
Meld u aan, alle Purmerenders zijn welkom!
Ga naar purmerend.nl/woondebat

Start u binnenkort een eigen onderneming? Of bent u net een paar jaar bezig
als ondernemer? Kom dan op 13 april van 19.00 tot 22.00 uur naar de startersbijeenkomst. Een informatie- en netwerkbijeenkomst voor startende ondernemers van regio Waterland, in het stadhuis van Purmerend. Meld u dan aan
via www.purmerend.nl/startersbijeenkomst. Op deze website vindt u ook het
programma van de avond. Deelname aan de bijeenkomst is gratis.

OPENINGSTIJDEN STADHUIS
Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.
OPENINGSTIJDEN BURGERZAKEN
Maandag t/m donderdag van 9.00 tot 16.00 uur,
donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur
en op vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Stadhuis
Purmersteenweg 42
Telefoon (0299) 452 452
www.purmerend.nl

OPENINGSTIJDEN BALIE BELASTINGEN EN LOKET WMO
Maandag t/m donderdag van 9.00 tot 17.00 uur.
en op vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
VERGUNNINGEN, TOEZICHT EN HANDHAVING
Op afspraak via www.purmerend.nl/afspraak.

Werkplein voor Werk en Inkomen

Milieustraat

Waterlandlaan 22 - 36
Telefoon (0299) 480 480
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 17.00 uur

Van IJsendijkstraat 186
Maandag 9.00 tot 12.00 uur en 12.30 tot 15.45 uur.
Dinsdag t/m vrijdag 7.30 tot 12.00 uur en 12.30 tot
15.45 uur. Zaterdag 8.30 tot 14.30 uur
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