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Eerste brug van petflessen
in Purmerend
In de jaren ’70 is een groot aantal houten
bruggen aangelegd in Purmerend. De
houdbaarheidsdatum van de bruggen komt
in zicht. Een mooi moment om eens te
onderzoeken hoe we de bruggen in Purmerend op een duurzame manier kunnen
vervangen.
In de week van 10 juni wordt de fiets-/
voetgangersbrug tussen de Dromerdijk en
de Wakerdijk vervangen door een nieuwe
brug. En niet zomaar een; de eerste duurzame composietbrug van Nederland. Wij
spraken met Co Bakker, aannemer, en Jan
Kroon, leverancier van de brug, over deze
nieuwe ontwikkeling en wat precies de
voordelen zijn voor inwoners van Purmerend.

Snel geregeld

Hoe krijgen we Purmerend
energieneutraal?
Op woensdag 19 juni wordt vanaf 9.00 uur tot 21.00 uur een innovatie
hackathon georganiseerd in de P3.
Denk bij een hackathon niet aan het
hacken van computers of andere illegale
praktijken. Bij de hackathon staat juist
samenwerken centraal. Jongeren,
onderwijsinstellingen en bedrijven werken
op die dag in teamverband aan een
creatieve oplossing voor een maatschappelijk probleem.

jury. De winnende teams maken kans op
prachtige prijzen en we sluiten de avond
af met een afterparty!

Tijdens deze hackathon werken we
samen aan een duurzame toekomst voor
Purmerend en buigen we ons over de
vraag: Hoe krijgen we Purmerend
energieneutraal? De ideeën worden op
het einde van de dag voorgelegd aan
en beoordeeld door een deskundige

Meedoen?

De hackathon wordt mogelijk gemaakt
door de Rabobank, PurmerValley,
Gemeente Purmerend en Stads
verwarming Purmerend

Teams (4 tot 6 personen) en individuen
kunnen zich aanmelden via
purmervalley.nl/hackathon.
Scholieren van Purmerendse middelbare
scholen krijgen bij deelname vrij van
school.

Bekendmakingen
VESTIGING WET VOORKEURSRECHT GEMEENTEN ARTIKEL 6 WVG
Burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend maken op grond
van artikel 7, lid 1, van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend, dat
zij op grond van het bepaalde in artikel 6 van de Wvg op 7 juni 2019 hebben
besloten, gronden voorlopig aan te wijzen als gronden waarop de artikelen
10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn. De bewuste gronden
zijn gelegen ten noordwesten van de Waterlandlaan, tussen de spoorlijn, de
Purmerweg, de Zeevangstraat, de Ilpendamstraat en de Katwoudestraat.
Het besluit van het college (nr. 1480896) ligt tezamen met bijbehorende
bijlagen, het ontwerp raadsvoorstel en ontwerp raadsbesluit, het kadastrale
overzicht en een lijst met daarop de aangewezen percelen en perceels
gedeelten, de namen van de gerechtigden en overige relevante gegevens,
met ingang van 11 juni 2019 ter inzage op het gemeentehuis van Purmer
end aan de Purmersteenweg 42 te Purmerend. U kunt de stukken hier tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis inzien.
Het voorkeursrecht geldt voor een termijn van drie maanden en treedt in
werking de dag na publicatie van dit besluit in de Staatscourant.
Bezwaar en beroep
Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van zes weken, ingaande
de dag na dagtekening van deze bekendmaking, tegen de voorlopige aanwijzing bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen bij het college
van burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend, postbus 15,
1440 AA te Purmerend.
Voorlopige voorziening
Bezwaarden hebben de mogelijkheid om – wanneer zij een spoedeisend
belang aanwezig achten – een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland (bestuursrechter) te
Haarlem.

Gebruik van dit materiaal levert veel tijdwinst op. Dat is niet alleen fijn voor de
aannemer die de brug plaatst, maar natuurlijk ook voor omwonenden, die zo
minder overlast ervaren. Co Bakker, projectleider bij De Boer & De Groot, vertelt:
“Een groot voordeel voor ons is dat we
nu in één keer de hele brug kunnen
plaatsen, dus dit zorgt ervoor dat er
minder lang overlast is voor het verkeer
en het werk sneller klaar is. Het materiaal
is daarnaast ook nog eens heel licht,
waardoor het plaatsen van de brug heel
eenvoudig is. Het verwijderen van de
bestaande brug en aanleggen van de
nieuwe brug lukt binnen één week. De

aanschafkosten van deze brug liggen
hoger dan de aanschafkosten van de
houten brug, maar de onderhoudskosten
zijn een stuk lager, dat maakt dit een
goede investering.”

Duurzaam materiaal

Leverancier van de nieuwe brug, Jan
Kroon, legt uit wat deze brug zo bijzonder maakt: “Er liggen al veel composietbruggen in Nederland, maar nog geen
enkele brug in Nederland is gemaakt van
duurzaam kunststof, van afgedankte petflessen.” Een ander voordeel is dat deze
brug minstens 50 jaar meegaat, en wellicht zelfs 100 jaar. De nieuwe brug heeft
dus een veel langere levensduur dan
stalen of betonnen bruggen.

WERKEN
BIJ DE GEMEENTE?

Raadsnieuws
Openbare
vergaderingen

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

Praat
met de raad
Wil je een onderwerp bespreken
met de raad? Dit kan elke derde
dinsdag van de maand.
Kijk voor meer informatie en
voorwaarden op raad.purmerend.nl

13 juni: commissie Stedelijke Ontwikkeling
en Beheer
20 juni: commissie Algemene Zaken
26 juni: raadsvergadering
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 telefoon (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.
Raadpurmerend

GemeenteraadPurmerend

We hebben de volgende vacatures:
• Contractmanager Ruimtelijk Domein
(36 uur)
• Rekenaar BAG/WOZ
(32-36 uur, tijdelijk)
• Adviseur klimaatadaptatie (36 uur)
• Juridisch Beleidsmedewerker
Handhaving Omgevingsrecht (36 uur)
• Bodemcoördinator (36 uur)
• Ervaren planeconoom (36 uur)

Commissie Algemene Zaken 20 juni
Begrotingswijziging 2019

Het college stelt een bijstelling van de begroting 2019 voor en technische uitgangspunten voor het opstellen van de begroting 2020. Met het bijstellen van de begroting 2019
wordt het begrotingssaldo van 2019 met ! 4.408.000 verbeterd. Daardoor gaat het
begrotingssaldo 2019 van ! 4.672.000 nadelig naar ! 264.000 nadelig.

Regionale activiteiten Zaanstreek-Waterland

De voormalige Stadsregio Amsterdam (nu Vervoerregio) heeft in juli 2017 de reserves
voor Economie en Wonen teruggestort naar de vijftien gemeenten van de Vervoerregio,
met de aanbeveling deze te gebruiken voor regionale activiteiten. In totaal is
! 1,7 miljoen (gemeente Purmerend ! 430.982) beschikbaar voor activiteiten in
Zaanstreek-Waterland. Het is de bedoeling dat de acht gemeenten in Zaanstreek-Waterland een samenwerkingsovereenkomst aangaan over de besteding van deze gelden. De
gemeente Zaanstad zal de opdrachtgever voor Zaanstreek-Waterland worden richting
externe partijen en zorgt voor de administratieve afhandeling van de betaling voor de
projecten. Het college stelt de raad voor hiermee akkoord te gaan.

Fractievergoedingen 2018

Alle fracties moeten jaarlijks verantwoording afleggen over de besteding van de door de
gemeente verstrekte bijdragen. Het budget waar de fracties jaarlijks over beschikken,
bestaat uit het voorschot dat zij van de gemeente krijgen, samen met de toegestane
reserve. Een voorschot voor het komende jaar wordt uitbetaald, nadat een verantwoording over het voorgaande jaar is ontvangen. De fracties die niet het hele budget hebben uitgegeven en daarmee de maximale toegestane reserve overschrijden, krijgen pas
een nieuw voorschot uitbetaald nadat het overschot is terugbetaald. De raad moet de
financiële verantwoordingen van de fracties van de besteding van de fractievergoedingen
2018 vaststellen.

Meer informatie vindt u op
www.purmerend.nl/vacatures.

Woonduur telt mee als inschrijfduur

Programmarekening gemeente

Samen met de adviezen van de Auditcommissie over de financiële inhoud, raads
commissies over de beleidsinhoud) en de accountantsverklaring komt de programmarekening 2018 van de gemeente ter vaststelling op de agenda van de raad. In elke commissie worden de programma’s behandeld die behoren tot het taakveld van de
commissie. Voor de commissie Algemene Zaken worden de programma’s 1 (Publiekdiensten), 8 (Veiligheid) en 10 (Bestuur en concern) beoordeeld op de beleidsinhoud.
De commissie kijkt of de vooraf gestelde doelen zijn gehaald. En zo niet, wat daarvan
dan de oorzaken zijn.

tot 1 juli, daarna niet meer
Tot 1 juli 2019 is het nog mogelijk bij Woonmatch en WoningNet de woonduur om te
zetten in inschrijfduur. Wie al dertig jaar ergens woont, of twee of tien, heeft dan gelijk
deze jaren als inschrijfduur. Dat kan later heel goed van pas komen. Ook als u nu niet van
plan bent om te verhuizen.
Maak dit wel in orde voor 1 juli, want dan
stopt deze landelijke regeling. Wie zich
dan inschrijft moet helemaal op nul beginnen met het opbouwen van inschrijfduur.

e e n uit ga ve va n ge me e nt e Purme re nd
1 3 J UNI 2 0 1 9

Meer informatie

KIJK EN LUISTER MEE
De openbare raads- en
commissievergaderingen zijn te
volgen vanaf de publieke tribune
in de raadzaal van het stadhuis.
Dit kan ook via internet op:
raad.purmerend.nl, of via de
volgende tv-kanalen: RTV
Purmerend (Ziggo: kanaal 36 of
333 en KPN kanaal: 1390).

Meer informatie over de onderwerpen is te lezen op raad.purmerend.nl,
bij de agenda.

Voor meer informatie kunt u kijken op de
website van Woningnet door te zoeken op
‘overgangsregeling vervallen woonduur’.

(VERPLICHTE) PUBLICATIES OVER BEKENDMAKINGEN, VERGUNNINGEN EN OVERIGE MEDEDELINGEN

Gevolgen
De vestiging van het voorkeursrecht heeft tot gevolg dat een eigenaar van of
een beperkt gerechtigde tot een aangewezen perceel(sgedeelte), wanneer
deze de grond of het beperkt recht wenst te vervreemden, de grond eerst
aan de gemeente te koop moet aanbieden. De gerechtigden ontvangen een
dezer dagen bij aangetekende brief bericht over de inhoud van het besluit
en de gevolgen hiervan.
Nadere inlichtingen
Voor nadere inhoudelijke informatie kunt u zich op werkdagen richten tot de
gemeente Purmerend: dhr. A. Ordeman, Team Ontwikkeling, telefoon (0299)
452 452.
HUISNUMMERBESLUITEN
Burgemeester en wethouders hebben op 03 juni 2019 met besluitnummer
1480748 het volgende besloten:
Vaststellen:
• De Graeffweg 70, 72 en 74
Burgemeester en wethouders hebben op 05 juni 2019 met besluitnummer
1480933 het volgende besloten:
Vaststellen:
• Schepnetstraat 11
> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje 'Bezwaar maken' verderop
hoe u dat kunt doen.

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
31 mei 2019
Dubbele Buurt 14, 1441CT
3 juni 2019
Westerstraat 84, 1441AT

Realiseren van een vijfde woning op
de begane grond.
Wijzigen van het gebruik van het
pand t.b.v. het realiseren van vier
appartementen.

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.
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN REGULIER
3 juni 2019
De Graeffweg 70, 72 en 74, 1446BK Oprichten medisch centrum.
5 juni 2019
Cairostraat 45, 1448PA
Plaatsen dakkapel voordakvlak
woning.
Pinksterbloem 4, 1441RK
Vervangen dakkapel door dak
opbouw achterzijde woning.
Rietgorsplein 1, 1444TA
Verbouwen van een deel van de
begane grond tot kinderdagverblijf.
Moerasvaren t.h.v. nrs. 38 en 40 en Kappen van 3 houtopstanden
Pluimgras t.h.v. nr. 45
(elzen).

Burg. D. Kooimanweg hoek
Ds. M.L. Kingweg
Eemstraat achter nrs. 5 t/m 19
Flevostraat hoek Dr. J.M. den
Uyllaan
Lepelaarpark t.h.v. nrs. 23 en 25
Oostervenne voor nrs. 1 t/m 126
Falconstraat t.h.v. nr. 5, Mississippi
straat t.h.v. nr. 33, Oranjefontein
t.h.v. nrs. 15 en 49, rotonde op afrit
A7, Veluwe t.o. nr. 12

Kappen van 11 houtopstanden.
2x plataan.
4x meelbes.
1x sierkers, 1x paardenkastanje.
2x platanus hispanica.
1x paardenkastanje.
Kappen van 7 houtopstanden.
(herplant 4 bomen).

- 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

> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje 'Bezwaar maken' verderop
hoe u dat kunt doen.
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 tele
fonisch 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.
In uw bezwaarschrift moet het volgende staan:
- uw naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres;
- een duidelijke omschrijving van dit besluit;

Denk mee.
Doe mee.
Wheermolen
mee!
www.wijwheermolen.nl

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)
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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WETHOUDERS MARIO HEGGER EN JOS DINGS OVER DE SOLAR BOAT CHALLENGE 2019

Purmerend en Beemster als toneel voor duurzaam waterspektakel
Op vrijdag 21 en zaterdag 22 juni staan de
Purmerendse en Beemsterse wateren
weer in het teken van zonneboten dankzij
de Solar Boat Challenge. Vertier voor jong
en oud, want dankzij de verschillende
categorieën kunnen zelfs de jongsten hun
techniek tonen op het water.
Zo is er de Mini Solar Challenge, waar
kinderen van basisscholen met elkaar de
strijd aangaan in mini-zonnebootjes, zelf
gemaakt van afval, een onderwatermotortje en zonnecellen. De Young Solar
Challenge is er voor jongeren van het
voortgezet onderwijs – een groot
schoolproject waarbij in teamverband
een boot gebouwd wordt en gestreden
wordt voor de eerste plaats. Maar ook
de Solar Challenge voor de professionele teams is er zeker één om niet te
missen. Teams uit binnen- en buitenland
laten een knap staaltje techniek zien
met boten die tot maar liefst 50 kilometer per uur kunnen varen.
Kortom, twee enerverende dagen die
voor Purmerend en Beemster mooi waterspektakel opleveren. Wij spraken
Mario Hegger, wethouder van Purmerend
en Jos Dings, wethouder van Beemster,
over dit evenement en het belang ervan.

Dit jaar organiseren Purmerend en
Beemster voor de tweede keer de
Solar Boat Challenge. Hoe is deze
samenwerking ontstaan?

Mario: “Dit begon in 2017. Ik was uitgenodigd om aanwezig te zijn bij één van
de etappes, in Lelystad. De sfeer, de
opkomst, de jeugd die er helemaal in
op ging – ik werd er ontzettend enthousiast van. Na een gesprek met Ton
Jansen, één van de organisatoren van
de Solar Challenge, werd duidelijk dat
zij Purmerend en Beemster al op het
vizier hadden voor een etappe. Na dat
gesprek heb ik direct contact gezocht
met Dick Butter, die toen nog de verantwoordelijke wethouder was voor
Beemster.”
Jos: “Vanuit Beemster zagen we hier
natuurlijk ook gelijk mogelijkheden in.
Niet alleen omdat het een mooi feest is,
maar juist vanwege het maatschappelijk

aspect. Duurzaamheid staat centraal, en
dat vonden we het belangrijkste.”

Hoe is het evenement vorig jaar
bevallen?

Jos: “Heel goed. De organisatie onderneemt veel actie om alles in goede
banen te leiden, voor zowel ons als
gemeenten, als voor de deelnemers.
Hierdoor is de samenwerking uitstekend
bevallen.”
Mario: “In zoverre dat we het dit jaar
graag nog een keer overdoen!”

Waarom is dit evenement volgens
jullie zo belangrijk?

Mario: “Naast dat het natuurlijk een
mooi initiatief is, vind ik voornamelijk de
koppeling met het onderwijs ontzettend
waardevol. Dankzij de Mini Solar Challenge worden kinderen van basisschoolleeftijd er al bij betrokken. Door op zo’n
jonge leeftijd in contact te komen met
techniek wordt het zaadje al vroeg geplant.”
Jos: “Absoluut. Bovendien is het voor
de jongeren in het voortgezet onderwijs
een bijzonder project om aan mee te
werken. Je bouwt iets met je eigen handen, in teamverband, werkt zelf mee aan
sponsoring; het is echt een leerproces.
Daarnaast is de link met duurzaamheid
natuurlijk cruciaal. De overstap naar andere energiebronnen is een belangrijke
pijler in onze beide gemeenten. Met een
evenement als deze zetten we zonneenergie nog eens extra in de schijnwerpers.”
Mario: “Daarnaast organiseren we nog
extra evenementen voor, tijdens en na
de Solar Challenge die in het teken van
duurzaamheid staan. Zo is er de Hackathon op 19 juni. Deze geeft de gelegenheid voor onderwijsinstellingen, jongeren
en bedrijven om met elkaar te verbinden
rondom een maatschappelijk vraagstuk,
met een ict-gerelateerde inslag. Dit
vraagstuk draait dit jaar om duurzaamheid. Ook is er op 20 juni een conferentie over mobiliteit; één voor scholieren en
één voor ondernemers en belanghebbenden. Heel interessant, het gaat over

mobiliteit van het verleden tot nu, en
hoe belangrijk de innovatie daarin is
geweest. Eigenlijk organiseren we dus
een themaweek waarbij duurzaamheid
centraal staat.”

Waarom vindt de Solar Boat
Challenge in Purmerend en Beemster
plaats?

Jos: “Allereerst hebben we zeer geschikte wateren voor zowel een langdurig
parcours, als een top speed challenge.
Niet één groot stuk water, maar een
ringvaart en een kom, midden in stad en
dorp. Daarnaast is dit een evenement
dat Purmerend en Beemster goed op de
kaart zet, ook in het kader van duurzaamheid.”

Mario: “Bovendien is de Solar
Challenge deels gesponsord door verschillende bedrijven, waardoor dit een
goed moment is om met elkaar én met
jong talent in contact te komen. Deze
ontmoetingen kunnen leiden tot mooie,
innovatieve ontwikkelingen. Dat verwelkomen we natuurlijk maar al te graag in
onze gemeenten.”

Tot slot, wat hopen jullie te zien
op 21 en 22 juni?

Jos: “Een goede opkomst, met enthousiaste scholieren die plezier halen uit
deze competitie.”
Mario: “En natuurlijk goed weer!”

Wilt u meer weten over de Solar Challenge en alle wedstrijden die plaats gaan
vinden? Kijk dan op www.purmerend.nl/solar-challenge-2019 of
www.youngsolarchallenge.com.

Programma Solar Boat Challenge
Volgende week staan Purmerend en
Beemster volledig in het teken van (duurzame) evenementen, met de Solar
Challenge als afsluiter.
Op vrijdag zijn alleen de Solar Sport
One races van de technische universiteiten en de bedrijven. Op zaterdag is
het Nederlands Kampioenschap van de
Young Solar (14-17 jaar). Op zaterdag
zijn er ook 2 wedstrijden van de Solar
Sport One.

Maandag 17 juni 16.30 uur:
NV Purmerend Purmaryn

NV Purmerend is een talkshow voor,
door en met ondernemers die vier keer
per jaar in de Purmaryn wordt georganiseerd. In juni staan een aantal duurzame ondernemers op het podium om
hun collega’s te inspireren.

Woensdag 19 juni
9.00-23.00 uur: Hackathon
‘Hoe krijgen we Purmerend
energieneutraal’

Denk bij een hackathon niet aan het
hacken van computers of andere illegale
praktijken. Bij de hackathon staat juist
samenwerken centraal. Jongeren, onderwijsinstellingen en bedrijven werken in
teamverband aan een creatieve oplossing voor een maatschappelijk probleem. Teams (4 tot 6 personen) en
individuen kunnen zich aanmelden via
de website van PurmerValley.

Donderdag 20 juni 15.30 en
17.00 uur: Solar Stages

Een middag in De Purmaryn, vol inspirerende verhalen over geschiedenis en
toekomst van fossielvrije voortstuwing
- met zonne-energie als belangrijkste
factor. Geïnteresseerden zijn van harte
uitgenodigd om met gelijkgestemden
van gedachten te wisselen over een
duurzame toekomst. Aanmelden kan via:
www.solarsportone.org/solar-stages. Na
afloop is het publiek om 17:00 uur van
harte welkom in de Solar Village aan de
Kanaalkade. Diverse zonneboten geven
hier een voorproefje van wat er tijdens
ZATERDAG
09:30 uur Startschot Race 1
11:00 uur Startschot Race 1
13:00 uur Startschot Race 2
15:00 uur Startschot Race 2
17:00 uur Award Ceremony

de waterraces op het programma staat.

Vrijdag 21 juni 09:30
SSO Race 1: Time Trial (64 km)

Time trial is een wedstrijdelement waarbij batterij management essentieel is. Dit
is een ontzettend belangrijk onderdeel
voor de innovatie van zonne-energie.

Vrijdag 21 juni 10.00-14.00 uur:
Mini Solar

Je kunt er niet vroeg genoeg mee
beginnen, daarom varen de leerlingen
van de lokale lagere scholen hun eigen
mini-solar race, met zonneboten gemaakt van afvalmateriaal. Deze race
vindt, waarschijnlijk, plaats rondom de
Kanaalkade in Purmerend.

Vrijdag 21 juni 15.30-16.30 uur:
Solar Top Speed Challenge

Heeft u al eens boten willen zien vliegen? Zorg dan dat u op vrijdag 21 juni
tussen 15.30 en 16.30 uur langs de
Kanaalkade staat. Dan is de Top Speed
Challenge en gaan de solarboten zo
hard dat ze 'los' van het water komen.

Vrijdag 21 juni 19.00-21.00 uur:
City Parade

Een heuse parade op het water van
werkelijk alles wat maar kan varen.
Heeft u een boot(je) - hoe duurzamer
hoe leuker! - sup, oude surfplank,
kano? Of een ander, wie weet wel
eigen gebouwd, vervoermiddel voor op
het water? Vaar dan mee! Locatie
Where.

Zaterdag 21 juni 9.30-16.30 uur:
Solar Races

U bent van harte uitgenodigd om te
komen kijken in Solar Village, aan de
Kanaalkade in Purmerend. Een speaker
is beide dagen aanwezig en geeft u
gedurende de dag meer informatie over
de strijd op het water. Op de Kanaalkade kunt u zich mengen tussen de
teams en een kijkje nemen de ‘Green
Room’. Hier komt u meer te weten over
duurzame oplossingen voor in het dagelijks leven.

Young Solar:
Solar Sport One:
Young Solar:
Solar Sport One:

Endurance
Matchrace
Matchrace
Sprint Competition

