
Gebiedsavond Zeevang en De Purmer (15 augustus 2018) 

Het verhaal van de kern: “Rijk in verscheidenheid” 

Het gebied de Zeevang en de Purmer bestaat uit negen woonkernen die middenin het prachtige groen liggen. 

Met de karakteristieke lintbebouwing, de stolpen van agrarische oorsprong en prettige leefbaarheid, heeft het 

gebied een grote aantrekkingskracht op mensen. Veel bewoners wonen er dan ook al lang en willen en graag nog 

lange tijd blijven wonen. Het gebied wordt historisch gekenmerkt door ondernemerschap. Sommige 

familiebedrijven bestaan al 250 jaar. Bewoners spreken met trots over hun woonomgeving.  

Oosthuizen heeft als grootste kern het grootste voorzieningenaanbod en veel forenzen. De kleinere woonkernen 

de Purmer, Beets, Warder, Hobrede, Schardam, Kwadijk, Middelie en Etersheim liggen daaromheen1. Alle kernen 

hebben een eigen karakter en zijn divers, al zijn er ook gelijkenissen – vooral tussen de kleinere kernen. Hier is het 

nabuurschap en de sociale cohesie groot. Mensen letten op elkaar en helpen elkaar. In Oosthuizen vind je dit 

vooral bij de mensen die er al langere tijd wonen. In de kernen spelen vrijwilligers een grote rol. Zij houden veel 

van de voorzieningen draaiende, zoals het Dorpshuis, of spelen een rol bij evenementen, zoals de Purmerfeesten. 

Bewoners merken wel dat nieuwe, structurele vrijwilligers vinden een uitdaging is. Er is verder verschil tussen de 

kernen in de bijdrage die nieuwe bewoners leveren aan de gemeenschap. In Warder en Hobrede geven de nieuwe 

bewoners veel energie, terwijl er bijvoorbeeld in Beets en Oosthuizen minder betrokkenheid is vanuit 

nieuwkomers. 

Leefbaarheid: “Zonder auto doe je niets” 

Over het algemeen zijn de bewoners van de verschillende kernen zeer te spreken over de leefbaarheid in hun 

omgeving. Het is er prettig wonen en vooral in de kleinere kernen is er veel privacy. Hoewel de bewoners blij zijn 

met het mooie groen, kan het onderhoud daarvan wel beter. Op sommige plekken groeit de flora alle kanten op. 

Andere opmerkingen betreffen mobiliteit, internetsnelheid, de waterhuishouding, het woningaanbod en overlast. 

Om van A naar B te komen, moet je een auto of goede fiets hebben of, bij mindere gezondheid, goede buren. 

Anders is het een uitdaging. De af te leggen afstanden zijn relatief groot en niet overal is goed openbaar vervoer. 

In de Purmer “doe je zonder auto niets”. In kernen waar het openbaar vervoer er wel is, zoals Warder, Hobrede en 

Oosthuizen, moet je vaak nog wel even lopen of fietsen om bij een halte te komen.  

Ook het online verkeer is in sommige kernen een uitdaging: zo ontbreekt het in de Purmer aan glasvezel en dus 

aan snel internet. In de Zeevang is dit inmiddels wel geregeld door een breed opgezet bewonersinitiatief. Echter, 

in de Purmer lijken de pogingen om sneller internet te krijgen tot nu toe tevergeefs.   

Verder is de doorstroming van de waterhuishouding in het gebied niet optimaal. Dit is merkbaar aan botulisme en 

vissensterfte, vooral in de droge periode. Betrokken partijen (de gemeente en het Hoogheemraadschap) doen hier 

helaas tot op heden niet veel mee.  

Bewoners willen graag een diverse gemeenschap behouden en stimuleren, zodat de kernen ook in de toekomst 

leefbaar blijven. Daardoor zijn er zorgen over het gebrek aan betaalbare en passende woningen voor starters en 

senioren. Doordat huurhuizen worden verkocht en bouwplannen niet doorgaan, is er geen divers woningaanbod 

meer. 

                                                           

1 Op de gebiedsavond waren bewoners van Oosthuizen, de Purmer, Beets, Warder en Hobrede aanwezig. In drie woonkernen, de 

Purmer, Beets en Hobrede, is tot op heden bredere input opgehaald. 



De overlast is gering in Zeevang en de Purmer. Wel is er geluidsoverlast van de A7 en de N247, vooral in Beets. 

Ook het vele forensenverkeer in Oosthuizen en het soms asociale rijgedrag zorgt voor hinder. Met klachten 

richting de gemeente wordt weinig gedaan. 

Veiligheid: “’s Nachts is het een ander dorp” 

Bewoners voelen zich over het algemeen erg veilig in hun woonomgeving. De gevoelens van onveiligheid komen 

voort uit verkeerssituaties en woninginbraak.  

In sommige kernen, zoals Hobrede en Beets, wordt te hard gereden op te smalle wegen. Zeker als trekkers daar te 

hard rijden, kan dit onveilige situaties opleveren. Handhaving op het gebied van verkeer gebeurt niet of 

nauwelijks. Verder zorgen bepaalde verkeersaders voor ongemak. Zo is het fietsen in de Purmer op de Oosterweg 

en de Purmerenderweg (zeker richting de herfst) gevaarlijk. Het vele verkeer rijdt daar vaak hard, en fietsers zijn er 

slecht zichtbaar: er is geen fietspad of belijning op de weg. Daarbij zijn sommige wegen niet goed verlicht. “s 

Nachts is het een ander dorp”. Als voorbeeld wordt de Raadhuisstraat in Oosthuizen genoemd, waar de verlichting 

het momenteel niet doet. 

De kernen hebben af en toe last van woninginbraak. Dit gebeurt vaak in golven, waarbij er dan per keer bij enkele 

huizen wordt ingebroken. In de Purmer en Zeevang zijn buurtapps actief, waarin men elkaar op de hoogte houdt 

en waarschuwt. Dit werkt prettig.  

Toekomstbeelden: “Behoud van de omgeving , voorzieningen en vrijwilligers” 

Uit de toekomstbeelden van bewoners van de Zeevang en de Purmer blijkt hun tevredenheid. Belangrijk is om de 

situatie zoals hij nu is te behouden. Het groen, de winkels en voorzieningen in Oosthuizen (zoals de scholen en de 

pinautomaat), de karakteristieke stolpen: voor bewoners allemaal belangrijke onderdelen van hun woonplezier. 

Naast een rol voor de gemeente, is hierin ook een belangrijke rol voor de gemeenschap zelf weggelegd. De 

vrijwilligers zijn hierin cruciaal. Mensen hiervoor enthousiasmeren blijft dus belangrijk. 

Bij de ontwikkeling van de ruimtelijke omgeving vragen de bewoners verder begrip voor die omgeving. De 

gemeente moet snappen wat er speelt. Dit betekent bijvoorbeeld dat er bij nieuwbouw rekening moet worden 

gehouden met het karakter van de bestaande bouw. Voor de ontwikkeling van de ruimte is ook een 

geactualiseerd bestemmingsplan voor de Zeevang én de Purmer van belang.  

Om de veiligheid te verbeteren, zouden er camera’s opgehangen kunnen worden om het verkeer te monitoren: er 

is vaak maar één weg in en uit een dorpskern, zoals de Warderweg; één camera zou dus al schelen. Ook de 

verkeersveiligheid zou gediend zijn bij veilige fietspaden (de Purmer), goede verlichting en voorzieningen om 

hardrijders tegen te gaan, bijvoorbeeld door visuele versmallingen, zoals in Warder.   

Tot slot hopen de bewoners op een proactieve gemeente, die open en transparant communiceert over 

(bouw)plannen en terugkoppelt over wat er wel én niet zal gebeuren. 


