Nieuws van uw gemeente

Vuurwerk- en kerstbomeninzameling: het resultaat
Op woensdag 2 en vrijdag 4 januari is er
fanatiek opgeruimd in Purmerend. Er kon
een zakcentje verdiend worden met
iedere kilo vuurwerk (€ 0,25) en kerstboom (€ 0,50). In totaal is er maar liefst
20.839 kg vuurwerk ingezameld, en zijn er
3.271 kerstbomen naar de verschillende
inleverpunten gebracht, ongeveer 300
meer dan vorig jaar!

Vuurwerk
Benieuwd hoeveel kilo vuurwerk er in uw
wijk is ingezameld? Hieronder ziet u het
overzicht met Weidevenne als grote winnaar.
Gors
2.356 kg
Purmer-Noord
4.843 kg

dens Koningsdag. In de binnenstad en het
Leeghwaterpark kunnen een aantal standplaatsen worden ingenomen voor de verkoop van drank en etenswaren, daarnaast
zijn er ook nog twee standplaatsen beschikbaar voor klein vermaak. De standplaatsen worden gegund via een gesloten
verpachtingssysteem.
Alle benodigde inschrijfformulieren voor
de gesloten verpachting vindt u op de

Bekendmakingen
TERINZAGELEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘MEDISCH CENTRUM
MET APPARTEMENTEN DE GRAEFFWEG 2019’
Burgemeester en wethouders van Purmerend maken bekend dat het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Medisch centrum met appartementen De
Graeffweg 2019’ ter inzage ligt. Daarbij is besloten dat er geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld, aangezien de voorziene ontwikkeling geen belangrijke negatieve milieueffecten heeft. Tevens ligt het voornemen om hogere waarden geluidhinder wegens wegverkeerslawaai vast
te stellen ter inzage.
Zakelijke inhoud
Het ontwerpbestemmingsplan beoogt na vaststelling een planologische
regeling te geven voor de bouw van een medisch centrum en 19 sociale
huurappartementen op het perceel De Graeffweg 70. Deze ontwikkeling
past niet in het ter plaatse geldende bestemmingsplan ‘De Purmer 2016’.
Om deze reden is het ontwerpbestemmingsplan ‘Medisch centrum met appartementen De Graeffweg 2019’ voorbereid. Dit beoogt na vaststelling een
planologische regeling te geven voor genoemd project en bestaat uit een
toelichting, planregels en een verbeelding. Het voornemen met betrekking
tot de hogere waarden geluidhinder dient om een strijdigheid met de Wet
geluidhinder weg te nemen.
Terinzagelegging
Het ontwerpbestemmingsplan (ID-code: NL.IMRO.0439.BPMCGRAEFFWEG2019-on01) en het voornemen tot het vaststellen van hogere waarden
geluidhinder liggen met ingang van 11 januari tot en met 21 februari 2019
ter inzage tijdens openingstijden in de centrale hal van het stadhuis,
Purmersteenweg 42. Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.
Reactiemogelijkheid
Gedurende bovenstaande termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of
mondeling zijn of haar zienswijze over de ontwerpbesluiten naar voren
brengen. Het indienen van een zienswijze is, naast het zijn van belanghebbende, een voorwaarde om tegen het uiteindelijke besluit beroep te kunnen instellen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de
gemeenteraad van Purmerend, Postbus 15, 1440 AA te Purmerend.
Degenen die een mondelinge reactie willen geven kunnen dat doen na het
maken van een afspraak. Daarvoor kunt u contact opnemen met de heer
M.C. Deinum van het Ruimtelijk domein, team Ontwikkeling, via telefoonnummer (0299) 452 452. U kunt uw zienswijze ook langs digitale weg indienen, via www.purmerend.nl/zienswijze-indienen. U dient hiervoor over een
DigiD-account te beschikken. De tijdig ingediende schriftelijke en mondelinge reacties worden betrokken bij de verdere besluitvorming.

Kerstbomen
Hieronder een overzicht van het aantal
opgehaalde kerstbomen per wijk, waarbij
wederom de meeste kerstbomen werden
afgeleverd in Weidevenne.
Gors
530 st.
Purmer-Noord
391 st.
Purmer-Zuid
851 st.
Weidevenne
1.002 st.
Overwhere
497 st.
Iedereen bedankt voor de inzet!

evenementenpagina van de gemeentewebsite. Let op! De 1e ronde voor inschrijvingen sluit 1 februari 2019. Na
vaststelling van de verpachting, zal de
evenementencoördinator contact met u
opnemen.

Er gelden vanaf maandag 7 januari nieuwe
openingstijden die u kunt vinden op
www.leeghwaterbad.nl.

Openbare
vergaderingen
10 januari: commissie Samenleving
17 januari: commissie Stedelijke Ontwikkeling
en Beheer
24 januari: commissie Algemene Zaken
31 januari: gemeenteraad
Plaats en tijd: Raadzaal stadhuis,
Purmersteenweg 42, 20.00 uur.
Agenda: De agenda en stukken zijn twee
weken voor de commissievergaderingen en
één week voor de raadsvergadering bekend en
worden gepubliceerd op raad.purmerend.nl.
Inspreken: Je kunt in een commissie kort het
woord voeren over een van de agendapunten.
Meld je van tevoren aan via e-mail:
griffie@purmerend.nl. Of bel (0299) 452 713.
Wil je met de raad spreken over een ander
onderwerp, geef je dan op voor Praat met de
raad. Kijk voor meer informatie en
voorwaarden op raad.purmerend.nl.

e e n uit ga ve va n Ge me e nt e Purme re nd

De raad besluit elke laatste donderdag van de maand over voorstellen van het college van
burgemeester en wethouders, initiatieven van politieke fracties of een burgerinitiatief. Voordat
de raad een besluit neemt, worden de voorstellen besproken in een commissievergadering

Wil je een onderwerp bespreken met
de raad dat niet op de agenda staat?
Dit kan dinsdag 15 januari.

Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer
17 januari 2019

Kijk voor meer informatie op
raad.purmerend.nl of mail naar
griffie@purmerend.nl.

Op de agenda:

Duurzaamheidsagenda
De Duurzaamheidsagenda is een uitwerking van het duurzaamheidsbeleid in Purmerend
met daarbij behorende activiteiten in de periode 2019 - 2022. De budgetten hiervoor zijn in
het najaar opgenomen in de gemeentebegroting.
In 2017 stelde de raad al budget beschikbaar voor een aantal duurzaamheidsactiviteiten uit
de Duurzaamheidsagenda 2017-2020. De ontwikkelingen op dit terrein gaan snel en de
gemeente wordt nu gevraagd om in Purmerend hierin het voortouw te nemen. De kosten
zijn aanzienlijk, vooral de kosten van de energietransitie vragen een grote inspanning van
eigenaren en bewoners van woningen en vastgoed. Uitvoering van het beleid zet de woonlasten onder druk waardoor een actieve rol van de overheid noodzakelijk is. De gemeente
kan met de beschikbaarheid van het warmtenetwerk van Stadsverwarming Purmerend
eventueel een bijdrage leveren. De financiële mogelijkheden zijn echter beperkt en keuzes
moeten worden gemaakt. De Duurzaamheidsagenda 2019-2022 is daarom vooral gericht
op de energietransitie en draagvlak voor verdere verduurzaming. Voorbeelden van activiteiten zijn de inzet op energiecoaches, subsidies voor particuliere woningen, een informatieloket voor duurzaam bouwen en duurzaamheidsevenementen.
De raad wordt gevraagd om kennis te nemen van de duurzaamheidsagenda.

Raadpurmerend GemeenteraadPurmerend

Duurzaamheid betekent dat met
respect wordt omgegaan met de
omgeving om ons heen. De natuur en
bebouwde omgeving zijn in balans om
de stad leefbaar te houden voor de
komende generaties.

Kijk voor meer informatie op
www.purmerend.nl/
Koningsdagstandplaats.

Praat met de raad

Lees de volledige agenda en alle vergaderstukken op raad.purmerend.nl

Verordening
Duurzaamheidsleningen
Purmerend 2019
Het college van B&W biedt inwoners de
mogelijkheid om via het Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten
tegen een lage rente een duurzaamheidslening af te sluiten voor de energietransitie en
het energiezuinig maken van de woning.
In 2012 stelde de raad de Woonvisie Samen
Wonen Samen leven vast, waarin duurzaamheidsleningen voor koopwoningen
beschikbaar werden gesteld. Voor de uitvoering van de leningen zijn beleidsregels
vastgesteld die na 4 jaar eindigden en nu
dus zijn verlopen. Na 2017 werden geen
leningen meer aangevraagd. Met de vaststelling van de woonvisie in 2017 is de visie
ten opzichte van verduurzaming van woningen niet gewijzigd. Daarom wordt de raad
nu gevraagd om de verordening Duurzaamheidsleningen Purmerend 2019 vast te
stellen, zodat de gemeente duurzaamheidsleningen kan blijven toekennen.

(VERPLICHTE) PUBLICATIES OVER BEKENDMAKINGEN, VERGUNNINGEN EN OVERIGE MEDEDELINGEN

trekking tot een particulier ontwikkelinitiatief voor de realisatie van circa
eenhonderd zestien (116) woningen met bijbehorende voorzieningen van
openbaar nut en openbare ruimte op een perceel grond gelegen in het plangebied ‘De Gors e.o. 2010’ aan de Purmersteenweg, kadastraal bekend als
gemeente Purmerend, sectie E, nummers 2166, 2165, 1844, 2964, 2959
(ged.), 2965, 2968 en 3014 (ged.), gezamenlijk groot circa 11.337 m².
Ter voldoening aan het gestelde in artikel 6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening
(Bro) ligt een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst
vanaf 11 januari tot en met 22 februari 2019 op werkdagen ter inzage in de
centrale hal van het stadhuis, Purmersteenweg 42 in Purmerend. Tegen de
gesloten anterieure overeenkomst kunnen geen zienswijzen worden ingediend en staat geen bezwaar of beroep open.
HUISNUMMERBESLUITEN
Burgemeester en wethouders hebben op 7 januari 2019 met besluitnummer
1464112 het volgende besloten:
Hernummeren: Ampèrestraat 15 in Ampèrestraat 17
> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje 'Bezwaar maken' verderop
hoe u dat kunt doen.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

20 december 2018
Brantjesoever

Bernard Zweersstraat 4 t/m 196

21 december 2018
Karekietpark 16, 1444 HV
Koestraat 15, 1441 CV

KENNISGEVING GESLOTEN ANTERIEURE OVEREENKOMST,
PROJECT BRANTJESOEVER
Burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6.2.4 van de Wet ruimtelijke ordening
(Wro) bekend dat op 20 december 2018 een anterieure overeenkomst is
gesloten tussen de gemeente Purmerend en HSB Ontwikkeling B.V. met be-

3.384 kg
6.809 kg
3.447 kg

Na een succesvolle renovatie is het Leeghwaterbad sinds 24 december weer open,
daar kan dus volop gezwommen worden!

Koningsdag standplaats aanvragen

De verkoop van drank- en etenswaren is
zonder vergunning niet toegestaan tij-

Purmer-Zuid
Weidevenne
Overwhere

FRISSE DUIK IN HET LEEGHWATERBAD

A ANMELDEN VOOR 1 FEBRUARI

Heeft u plannen om in 2019 tijdens
Koningsdag een standplaats in te
nemen voor de verkoop van drank- en
etenswaren of kleinvermaak? Dan is het
van groot belang dat u voor 1 februari
uw inschrijfformulier standplaats indient bij de gemeente.

Raadsnieuws

een u i tg a ve van Gem een te P u rm eren d

Het oprichten van 60 appartementen incl. parkeervoorziening (blok 1),
12 appartementen (blok 2), 6
grondgebonden woningen (blok 3),
5 grondgebonden woningen (blok
4), 4 grondgebonden woningen
(blok 5), 6 grondgebonden woningen (blok 6), 5 grondgebonden
woningen (blok 7), 18 appartementen (blok 8), een berging en erfafscheidingen.
Het renoveren van gevels en
balkonhekken en het vergroten van
de entree op de begane grond van
een woongebouw.
Het kappen van 15 houtopstanden
i.v.m. plaatsing tijdelijke woningen.
Het intern verbouwen van de begane grond en eerste verdieping
(wijziging brandcompartimentering
en plaatsen vluchttrap), alsmede het
plaatsen van een condensor met
geluidscherm op het dak van een
bedrijfspand.

Van IJsendijkstraat 176, 1442 LC

22 december 2018
Dubbele Buurt 14, 1441 CT

27 december 2018
Saarland 40, 1448 JP
28 december 2018
Kerkstraat 33, 1441 BL
31 december 2018
Citerstraat 11, 1443 XE
2 januari 2019
Roggebotstraat 113, 1443 KN

Het realiseren van een nieuw
kantoorpand, het uitbreiden van de
bedrijfsruimten, het aanbrengen van
nieuwe handelsreclame en het
verbreden van de bestaande inrit.
Het op de verdieping realiseren van
4 appartementen en t.b.v. deze
wijziging uitvoeren van sloopwerkzaamheden.

3 januari 2019
Houtbaai 54, 1448 SJ
Wilhelminalaan 50, 1441 EM
4 januari 2019
Karekietpark 16, 1444 HV

Realiseren van een dakopbouw op
het linkerdakvlak van het pand.

2 januari 2019
Westerstraat 84, 1441 AT

Plaatsen dakkapel op voordakvlak
woning.
Plaatsen dakkapel op voordakvlak
woning.

27 december 2018
Clara Visserstraat hoek
Het vervangen van 6 bruggen
L. Broekemastraat naar Park
(composiet i.p.v. hout).
De Driegang, Clara Visserstraat
hoek Mergelland naar park
De Driegang, Westerweg to 30
naast 25C, Koogsingel-Torenmolen
bij G.Leegwaterhof, Suezweg naar
43 naar Purmerland en Zuiderwal
naast de Nieuwe Singel
Het omzetten van een bedrijfswoning naar tijdelijke particuliere
bewoning.

VASTSTELLING STRAATNAAM SCHEPNETSTRAAT EN ZEEGEMAALSTRAAT
Op 4 januari 2019 heeft het college besloten tot vaststelling van de straatnamen Schepnetstraat en Zeegemaalstraat op de locatie Baanstee-Noord
conform bijgaande tekening.

In uw bezwaarschrift moet het volgende staan:
- uw naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres;
- een duidelijke omschrijving van dit besluit;
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.
Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuurt u dan een
volmacht mee. Op www.purmerend.nl/bezwaar vindt u een voorbeeld.
Voorlopige voorziening
Daarnaast kunt u bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, Postbus
1621, 2003 BR, vragen om uitstel van uitvoering van dit besluit. De voorzieningenrechter kan een tijdelijke regeling treffen, tot er is besloten over
uw bezwaar. U moet daarbij aantonen dat uw aanvraag spoed heeft.
Een dergelijk verzoek behandelt de rechtbank pas nadat u griffierecht heeft
gestort. U kunt het verzoekschrift ook digitaal (DigiD) indienen bij deze
rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht

Omzetten van winkelpand naar een
woning.

Het indienen van een bezwaarschrift is in dit stadium niet mogelijk. Wel kunt
u over de ingekomen aanvragen contact opnemen met team Vergunningen
via (0299) 452 452.
UITSCHRIJVING BRP
Uit onderzoek door team Burgerzaken, is gebleken dat onderstaande personen niet meer woonachtig zijn op het adres waar zij ingeschreven stonden.
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij heeft
besloten om de onderstaande personen ambtshalve uit te schrijven uit de
Basisregistratie Personen (BRP):

Naam
Het aanbrengen van handelsreclame aan de gevel van het
kantoorpand.

Wij verzoeken daarom iedereen, die op de hoogte is van het huidige adres
van bovenstaande personen, contact op te nemen met team Burgerzaken
via (0299) 452 452..

> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje 'Bezwaar maken' verderop
hoe u dat kunt doen.
INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN REGULIER

Wagenweg 20A, 1442 BX

Kappen van 15 houtopstanden i.v.m.
plaatsing van tijdelijke woningen.

Het aanleggen van een inrit en het
kappen van een houtopstand.

Het indienen van een bezwaarschrift is in dit stadium niet mogelijk. Wel kunt
u over de ingekomen aanvragen contact opnemen met team Vergunningen
via (0299) 452 452.

24 december 2018
Wormerplein 111, 1442 CE

Verwijderen van twee kolommen in
de woonkamer.
Plaatsen dakopbouw aan de achterzijde van de woning.

S. Yalçin
N. Dal Zilio
A. Dittad
P.E. Raadgers
T.T.V. Nguyen
A. Achmal
Mohammed
C. Farsi
F.C. Kars
M. R. Daal

Geboren
op
17-05-1980
20-08-1995
22-08-1995
07-02-1991
15-06-1990
01-02-1972

Uitgeschreven
naar
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend

Uitgeschreven
op
12-11-2018
12-11-2018
12-11-2018
13-11-2018
23-11-2018
27-11-2018

13-10-1992
08-11-1964
18-03-1978

Onbekend
Onbekend
Onbekend

27-11-2018
29-11-2018
03-12-2018

Een eventuele ambtshalve uitschrijving uit de BRP kan tot gevolg hebben
dat bovenstaande personen geen documenten (reisdocumenten, rijbewijs)
meer kunnen aanvragen. Ook huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag of een
andere vorm van een uitkering of financiële ondersteuning, kunnen worden
stopgezet. Daarnaast kan het gevolgen hebben voor de opbouw van AOW.
Het is belangrijk om op het juiste adres ingeschreven te staan.

BEREIKBAARHEID GEMEENTE PURMEREND
Postadres
Postbus 15, 1440 AA Purmerend
Telefoon
0299-452 452
E-mail
purmerendtotaal@purmerend.nl
Web
www.purmerend.nl
GemPurmerend
WhatsApp 06-222 46 060 (alleen berichten)

BEZWAAR MAKEN
Bent u het niet eens met een besluit?
Dan kunt u bezwaar maken. Als u dat van plan bent, neemt u dan eerst telefonisch contact met ons op. Misschien komen we samen tot een oplossing.
Komen we er niet uit, dan kunt u binnen zes weken na de dag waarop het
besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen.
U kunt dat digitaal doen, dan heeft u een DigiD nodig. Of u schrijft een brief
naar het team Juridische en Veiligheidszaken, Postbus 15, 1440 AA in
Purmerend. Voor meer informatie zie: www.purmerend.nl/bezwaar.

OPENINGSTIJDEN
Stadhuis
Elke werkdag: 8.30 - 17.00 u
Burgerzaken Ma t/m Do 9.00 - 16.00 u | Do 18.00 - 20.00 u
Vr 9.00 - 12.00 u
Andere balies, Milieustraat, Werkplein:
Zie www.purmerend.nl/openingstijden of bel 0299-452 452.
COLOFON PURMEREND TOTAAL
Redactie Team Communicatie & Griffie | Oplage 37.000
Ontwerp LassooyDesign | Layout & drukwerk Rodi Media
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ideeën, tips of aanbevelingen online
posten. Zo geven we samen het
Purmerend van de toekomst vorm.

Markttourdata zijn:
r %JOTEBHKBOVBSJ
Markt Centrum
r %POEFSEBHKBOVBSJ
Markt Weidevenne
r %POEFSEBHKBOVBSJ
Markt Winkelcentrum Makado
r ;BUFSEBHKBOVBSJ
Markt Wormerplein
r 8PFOTEBHKBOVBSJ
Markt Meerland
r %POEFSEBHKBOVBSJ
Markt Beatrixplein
r 7SJKEBHGFCSVBSJ
Markt Gildeplein

Kansen

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
STA AN 15 JANUARI 2019 OP DE MARK T

Toekomstig Purmerend 2022
De gemeente Purmerend werkt aan de fusie met de gemeente Beemster, om per
1 januari 2022 samen verder te gaan. Om zo goed mogelijk in beeld te brengen wat
Purmerenders belangrijk vinden in hun stad, buurt of wijk, gaan bestuurders van de
gemeente Purmerend de markten op en in gesprek met zoveel mogelijk inwoners.
Samen het Purmerend van de toekomst vormgeven, begint nu. De aftrap van de
markttour is dinsdag 15 januari a.s. Dan staan burgemeester Don Bijl en alle
wethouders op de markt in de binnenstad.

Samen de toekomst vormgeven
Tijdens het project ’Waardevol Beemster’
hebben inwoners van de gemeente
Beemster de afgelopen maanden al hun

mening gegeven over wat zij uniek vinden
en willen behouden in hun gemeente. Nu
is het de beurt aan de Purmerenders.
Samen het Purmerend van de toekomst

vormgeven, begint nu. Wat betekent dit
voor jou en wat kun je doen om ook in de
nieuwe gemeente jouw fijne leefomgeving
te behouden of verbeteren?

Markttour
Om bijdragen van inwoners aan
toekomstig Purmerend te verzamelen
gaan bestuurders van de gemeente
Purmerend de markten op. Spreek je uit
tijdens een persoonlijke ontmoeting met
de burgemeester, wethouder of
wijkmanager. Of doe een kaartje in de
brievenbus bij de marktkraam van
Toekomstig Purmerend. Op 15 januari a.s.
wordt ook het online platform Toekomstig
Purmerend gelanceerd. Hier kun je jouw

Het college van Purmerend ziet kansen in
een fusie voor de inwoners van
Purmerend en Beemster. Purmerend (de
marktstad) en Beemster (de
droogmakerij) zijn historisch en
geografisch altijd al nauw met elkaar
verbonden geweest. Inwoners van beide
gemeenten verhuizen over en weer en
maken gebruik van elkaars voorzieningen
zoals onderwijs, sportverenigingen,
[XFNCBE UIFBUFSFOUPFSJTUJTDIFFO
SFDSFBUJFWFWPPS[JFOJOHFO%FHFNFFOUFO
Purmerend en Beemster kunnen
efficiënter werken als er nog maar voor
één bestuur wordt gewerkt, waardoor de
dienstverlening aan de inwoners
verbetert. Ook kan bijvoorbeeld het
toerisme verbeteren. En samen kunnen
de gemeenten meer bereiken en zo de
zeggenschap in de regio versterken.

Doel
Uw bijdragen zijn van groot belang voor
IFUUPFLPNTUJH1VSNFSFOE/BEBU
we hebben vastgelegd wat inwoners
belangrijk vinden gaat de gemeente
Purmerend in gesprek met de gemeente
Beemster over de gezamenlijke visie op
EFOJFVXFHFNFFOUF%JFWJTJFXPSEU
opgenomen in het zogenoemde
‘herindelingsontwerp’.
%JUEPDVNFOUWPSNUEFCBTJTWPPSIFU
wettelijke traject van de fusie en wordt
OBBSWFSXBDIUJOHJOIFUOBKBBSWBO
door de raden van Beemster en
Purmerend vastgesteld.

BABY GROENTE BOX
Als kersverse ouders wil je het beste voor je pasgeboren baby. Spurd onderzoekt
in opdracht van de gemeente hoe we kunnen helpen om de leefstijl van jonge
kinderen te verbeteren. Voor het onderzoek is de Baby Groente Box ontwikkeld.
Twintig gezinnen kregen de Baby Groente Box zes weken thuis als proef.

Wat vinden ouders van de Baby
Groente Box?
Cynthia: "Wat leuk dat we mee mogen
doen aan de Baby Groente Box. Ik ben
gelijk nieuwsgierig; kom maar door met
die box! Het is de bedoeling dat we in het
weekend gaan koken en daarna invriezen
voor de rest van de week, moet goed
komen!”
Robert: "Wij zijn benaderd om de Baby
Groente Box te proberen voor onze doch
UFSWBONBBOEFO0O[FEPDIUFSWBO
jaar hebben we grootgebracht met baby
voeding in potjes en geleidelijk aan laten
NFFFUFONFUEFQPUu
Cynthia: “Wat gaan we maken? Pasti
naak en wortel! Ik dacht nog, pastinaak?
Ik was een beetje huiverig over de smaak
en of ze het wel zou eten, maar het ging

er in als een flesje. Wat zat ze te smullen!”
Robert: “Het eerste pakket bestond uit een
CMFOEFS EJFQWSJFTCBLKFTFOEFHSPFOUF
XPSUFMTFOCMPFNLPPM%FSFDFQUFO[JKO
NBLLFMJKLXBTTFO TDIJMMFO LPLFOFOQVSF
SFO%BBSOBWFSEFMFOJOIFUEJFQWSJFTCBLKF
en invriezen maar.”
Cynthia: “Zo keek ik elke week naar don
derdag uit. Steeds weer een verrassing met
XBUFSJOEFEPPT[BU*OXFFLXBTQPN
poen uit de oven aan de beurt. Nou, de
kleine zat te smullen! We hebben haar maar
een extra hydrofiele doek om gedaan, want
ze wilde het graag zelf eten.”
Robert: “In de middag ontdooiden we twee
of drie blokjes voor de avond. Het is opval
lend hoe onze kleine er lekkerder van lijkt te
eten dan het eten uit een potje. Minder
rillingen en zure monden. Ze duikt soms

zelfs naar de lepel voor de volgende hap!”
i%FUXFFEFCPYCFTUPOEVJUGMFTQPNQPFO 
dit vergt uiteraard wat meer werk dan een
potje uit de supermarkt, maar het
FJOESFTVMUBBUNBHFS[JKO[JKEF[BDIUF
glanzende pompoencrème dat in goede
TNBBLXPSEUWFSPSCFSE%BBSXPSEÎL
gelukkig van.”

Cynthia: “Wij hebben van de boxen
genoten en ik vind het jammer dat het nu
al afgelopen is.”
Meer informatie over het onderzoek of
de Baby Groente Box vindt u op
www.spurd.nl.

