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Het barst van het talent
in de Purmer-Zuid
Deze kop stond boven het artikel in onze vorige
wijkkrant, dat we schreven over Georges Lotze, de
wijkbewoner die zeer verdienstelijk meedeed aan
‘The Voice Senior’. Deze keer ontdekten we weer
zo’n nieuw wijktalent: Mieke Moen, winnaar van de
Taalheldenprijs Noord-Holland.

SAMEN STERK VOOR DE WIJK
De Purmer-Zuid, een prachtwijk om in te wonen
•
•
•
•
•
•

Schoon en heel
Toegankelijk en bereikbaar
Veilig en sociaal
Actief en positief
Samen en leuk
Compleet

Dit zijn de belangrijkste thema’s die spelen om de
leefbaarheid van onze woonomgeving te stimuleren en
waarvoor de Wijkkerngroep van de Purmer-Zuid zich inzet. l

Van de redactie
Op de vorige wijkkrant hebben we weer veel leuke en
soms kritische reacties ontvangen. De opbouwende,
kritische noten delen we met de partijen die daarmee
hun voordeel kunnen doen. Suggesties en ideeën die
voor alle wijkbewoners van belang worden geacht,
delen we graag via de wijkkrant.
Leuk om te vermelden is dat er positief en begripvol is
gereageerd op de toelichting van Handhaving op de manier
waarop ze omgaan met het parkeren binnen de parkeerzone
van de Purmer-Zuid. Ook ons artikel over George Lotze,
deelnemer aan ‘The Voice Senior’, is erg gewaardeerd.
Ook deze keer hebben we onze best gedaan om interessante
berichten voor u te verzamelen.
Veel leesplezier!

l

De winnaars van de Taalheldenprijs Noord-Holland. Mieke Moen in het midden.

Taalhelden zijn mensen die zich bijzonder verdienstelijk
inzetten voor een beter geletterd Nederland. In alle twaalf
provincies worden Taalhelden gekozen. Deze provinciale
Taalhelden zijn automatisch genomineerd voor de landelijke
Taalheldenprijs, die in januari 2019 wordt uitgereikt door
H.K.H. Prinses Laurentien.
Mieke was genomineerd vanwege haar vrijwilligerswerk in
de categorie taalbegeleider. Ze ondersteunt mensen die
extra taalondersteuning nodig hebben. “Mieke is een van de
mensen die zich bijzonder inzetten voor een beter geletterd
Nederland. Ze springt er uit, omdat ze er alles aan doet om
iemand anders verder te helpen”, zegt Geke van Velzen,
directeur van de Stichting Lezen & Schrijven.
De Taalheldenprijs is in het leven geroepen om aandacht
te geven aan de 2,5 miljoen volwassenen in Nederland die
moeite hebben met lezen en schrijven en/of rekenen.
We wensen Mieke veel succes bij de verkiezing van
Landelijke Taalheld.
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Winkelcentrum Meerland
niet langer schoonste van
Purmerend
Bij de jaarlijkse verkiezing van het Schoonste
Winkelgebied van Stichting Nederland Schoon is
het winkelcentrum in Weidevenne als schoonste
winkelcentrum van Purmerend uit de bus gekomen.
Het winkelcentrum Meerland zakte in de waardering.
Om tot de beoordelingen te
kunnen komen, heeft Nederland Schoon winkelend publiek
ondervraagd. Op basis hiervan
en van een aantal andere factoren komt de ranglijst tot stand.
De kwaliteit van het winkelcentrum is al langer onderwerp
van gesprek tijdens de vergaderingen van de wijkkerngroep.
In eerdere overleggen met de
winkeliersvereniging, gemeente
en kerngroep heeft de wijkkerngroep zich onder meer kritisch uitgelaten over het zwerfvuil
aan de achterzijde van het centrum. Dit is daarop adequaat
aangepakt en aanmerkelijk verbeterd.
Doorn in het oog van wijkbewoners zijn de fietsers en brommers die dwars door het voetgangersgebied rijden. In de
laatste wijkkerngroepvergadering heeft wijkwethouder Thijs
Kroese toegezegd hiertegen gerichter op te treden en te bekijken welke verkeer belemmerende maatregelen kunnen worden
genomen, zodat de veiligheid van de bezoekers beter kan
worden gewaarborgd.
Ook uiten wijkbewoners al langer hun ergernis over de
plaatsing van de winkelwagens. Bezoekers lopen in de regen
en de drup, terwijl de winkelwagens droog staan. Dit wordt
niet als klantvriendelijk ervaren. Verder boezemen de grote
vrachtwagens van de supermarkten sommige omwonenden
soms angst in door de achteruitrijdmanoeuvres en dergelijke. l

Het strooiseizoen is geopend
De gemeente is
verantwoordelijk voor
verkeersveilige wegen
en fietspaden. Een
onderdeel hiervan is het
ijs- en sneeuwvrij maken en
houden van de vastgestelde
hoofdroutes, bruggen en
seniorenroutes gedurende
de wintermaanden.
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Er wordt preventief gestrooid of sneeuw geruimd bij
dreigende gladheid. Bij werkelijke gladheid en sneeuwval
wordt er direct gestrooid en geruimd. Kijk op de website van
de gemeente Purmerend voor meer informatie.
l

Inrichting Drontermeer
op de agenda
De participatiegroep van omwonenden van het
Drontermeer en de Wijkkerngroep Purmer-Zuid hebben
overleg gevoerd over de ruimtelijke inrichting van het
te bebouwen terrein.
Momenteel is op
het Drontermeer
een hondenlosloopgebied
gesitueerd,
dat onderdeel
uitmaakt van
het hondenbeleidsplan van
de Purmer-Zuid.
Met de toekomstige bebouwing
komt dit losloopgebied in de knel. De positionering en de omvang zouden wel
eens te klein kunnen worden. Dat heeft aanleiding gegeven
om met de gemeente om tafel te gaan.
De participatiegroep heeft de wensen en ideeën van de
omwonenden gedeeld en de wijkkerngroep heeft aangegeven
wat ze belangrijk acht voor de honden. Al met al is het een
zeer vruchtbare sessie geweest, waarbij het gezamenlijke
uitgangspunt is neergelegd dat er straks een aantrekkelijker
losloopgebied beschikbaar komt nabij de huidige voorziening.
Hierbij wordt concreet gedacht aan het opwaarderen van het
huidige losloopgebied, gelegen aan beide zijden van het water
van het Drontermeer en Lauwersmeer.
De gemeente heeft de wijkkerngroep gevraagd de expertise
die is opgedaan bij de ontwikkeling en realisatie van de
hondenontmoetingsplek in De Driegang ter beschikking te
stellen. Buurtbewoners is gevraagd na te denken over het
beheer van het gebied. Beide groepen hebben hierop positief
gereageerd en gaan samen aan de gang. De gemeente is
bereid hierin te faciliteren.
l

Wil de wijk een microvoetbalveld in het park?
Bij de gemeente is het verzoek binnengekomen van
een wijkbewoner om een micro-voetbalveld in wijkpark
De Driegang te realiseren. Is dit een wens die andere
wijkbewoners delen?
Dit was de centrale vraag tijdens een recente wijkkerngroep-
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vergadering. Volgens de
initiatiefnemer is het huidige voetbalveld in slechte
staat. Het wordt niet goed
onderhouden en het staat
geregeld onder water.
Tijdens het overleg is een
aantal uitgangspunten
naar voren gekomen. Het
moet een welkome aanvulling zijn, mag niet ten
koste gaan van het groen
en moet worden gedragen
door de direct omwonenden. ‘Rust in het park’ is ook iets om hierbij in ogenschouw te
nemen.
Al brainstormend blijkt dat het meest voor de hand liggend is om
het huidige basketbalveld een halve slag te draaien, waardoor
een combinatie van basketbalveld en voetbalveld ontstaat.
Nadat alle voors en tegens de revue waren gepasseerd,
is afgesproken dat de initiatiefnemer op zoek gaat naar
draagvlak voor het idee. Met name de reactie van de direct
omwonenden is belangrijk. De wijkkerngroep blijft betrokken.
Uiteraard is uiteindelijk alles afhankelijk van de kosten die
ermee gemoeid zijn.
l

Correspondenten gezocht
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Een zakcentje voor de
grootste inzamelaars
In de Purmer-Zuid hebben we al een aantal jaren de
goede traditie dat kinderen een zakcentje kunnen
verdienen door kerstbomen en vuurwerk in te zamelen.
Naast het zakcentje is het
natuurlijk geweldig dat onze
jonge wijkbewonertjes helpen
om onze straten, buurten en
wijk schoon te maken, nadat
we met veel plezier het oude
jaar zijn uitgeknald.
De vuurwerkinzameling is op
woensdag 2 januari 2019,
de kerstbomeninzameling
op vrijdag 4 januari 2019. De
tijden zijn van 9.00 tot 15.00 uur. Het inzamelen vindt plaats
op het parkeerterrein Koggenland (naast sporthal De Vaart).
En, niet onbelangrijk, ingeleverd vuurwerk levert 25 cent per
kilo op en een kerstboom vijftig cent.

De Zuid-Pool, echt voor de wijk
Onlangs zijn de resultaten van de gemeentelijke
Omnibusenquete 2018 bekend geworden. We lichten
er een paar zaken uit.
Wijkactiviteitencentrum De Zuid-Pool is in de topdrie
geëindigd van best bezochte wijkcentra in Purmerend.
Opvallend is echter dat de nummers 1 en 2, wijkplein Where
en wijkplein Weidevenne, overwegend worden bezocht door
mensen van buiten deze wijken. Ook zien we dat slechts
weinig wijkbewoners in een van de andere centra komen voor
activiteiten. De Zuid-Pool kwalificeert zich daarmee, in onze
ogen, als een echte wijkaccommodatie.

De redactie doet er alles aan om een interessante
wijkkrant voor alle bewoners samen te stellen. Graag
willen we daarom ons netwerk van correspondenten in
de wijk uitbreiden. Wilt u meewerken aan de wijkkrant,
of heeft u iets te melden of iets leuks gezien?
Stuur dan een berichtje naar kerngroep.purmerzuid@gmail.com.
Heeft u de wijkkrant niet ontvangen? Laat dit dan alstublieft
weten aan de verspreider. Dit kan via het telefoonnummer
en het e-mailadres vermeld in het colofon, verderop in deze
krant. U kunt ook een exemplaar ophalen bij wijkcentrum
De Zuid-Pool of de snackbar op het Meerland. Wilt u ook de
wijkkranten uit andere wijken lezen, dan kan dit digitaal via
www.wijkkrantenpurmerend.nl
l

In de rapportage van de
Omnibusenquete staat ook
de sociale cohesie index.
Dit is de graadmeter voor
de sociale kwaliteit en
samenhang in de buurt. Dat
wil zeggen in hoeverre men
elkaar kent, op een prettige
manier met elkaar omgaat,
het gezellig met elkaar heeft
en zich thuis voelt in de wijk.
Met een bijna voldoende (5,9)
scoort Purmerend niet hoog. In de Purmer-Zuid kennen de
buren elkaar redelijk goed en gaan ze ook goed met elkaar
om. De gezelligheid voert echter niet de boventoon in onze
wijk, maar als in geen andere wijk voelt iedereen er zich goed
thuis. Met een kleine voldoende (6,1) scoort de wijk redelijk
ten opzichte van het gemiddelde van de stad. Opvallend is
de positieve score waaruit blijkt dat de wijkbewoners elkaars
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normen en waarden goed delen. Daartegenover staat de
redelijk negatieve score dat wijkbewoners zich niet echt
betrokken voelen bij de mensen die in de buurt wonen. Dit
laatste komt ook tot uiting in het resultaat dat aangeeft of
men buurtgenoten kent die in een zorgwekkende situatie
zitten.
Heeft u ideeën om de sociale cohesie in de wijk te
verbeteren? Laat het ons dan weten, we delen ze graag met
het Sociaal Wijkteam Purmer.
l

Het Purmer Zuidlaantje
is niet meer
Even plotseling als
het er was, is het ook
weer verdwenen: het
Purmer Zuidlaantje,
gelegen tussen de
busbrug en richting
Westerweg.
Jarenlang bleef het oostwestfietspad midden
door de wijk naamloos
en plotseling werd het
enige tijd terug voorzien van blauwe straatnaambordjes met
het opschrift Purmer Zuidlaantje.
Het is ingeburgerd en bekend bij veel Purmer-Zuiders en zelfs
terug te vinden in Google maps, maar enige maanden terug
werden alle bordjes plotsklaps verwijderd.
De reden: er is geen officieel straatnamenbesluit en bij de
gemeente kon niemand vertellen wie de naam heeft bedacht,
noch wie de borden heeft gekocht, laat staan wie ze heeft
opgehangen.
Ook was een reden om de borden te verwijderen, dat
mogelijkerwijs de straatnaam werd opgegeven terwijl deze
niet in de navigatiesystemen van de hulpdiensten staat
omdat het geen officiële straatnaam is.
l

Het is voorbij, de krant is uit –
of toch niet?
In de vorige wijkkranten hebben we het al aangegeven:
de kans was groot dat de Wijkkrant Purmer-Zuid
zou ophouden te verschijnen bij gebrek aan nieuwe
redactieleden. Na 25 jaar is het nu zo ver. Dat is de
laatste wijkkrant die deze redactie verzorgt.
Met veel plezier hebben we een kwart eeuw jaar lang
berichten ‘voor en door wijkbewoners’ gedeeld via deze
wijkkrant. Ondanks de vele positieve berichten en hoge

waardering van de wijkbewoners is het ons tot nu toe niet
gelukt correspondenten en redactieleden te werven die de
wijkkrant in 2019 willen voortzetten.
Daarmee is de Wijkkerngroep Purmer-Zuid, de uitgever van
de wijkkrant, genoodzaakt om dit trieste, bericht te plaatsen.
Heel veel dank gaat uit naar onze eindredacteur Erik
Goldsteen die zoveel jaren de wijkkrant heeft samengesteld,
aan overige betrokkenen en onze correspondenten die de
redactie altijd hebben voorzien van kopij, en dank aan onze
lezers die ons zolang hebben geïnspireerd en gemotiveerd
om deze krant voor hen te maken.
Mocht u er aan willen meewerken dat de wijkkrant, de best
gelezen gratis publicatie van Purmerend, samengesteld door
bewoners en voor bewoners, alsnog blijft verschijnen of wilt
u anderszins reageren, mail dan alstublieft naar kerngroep.
purmerzuid@gmail.com.
l

COLOFON
De Wijkkrant Purmer-Zuid wordt gemaakt voor bewoners, door
bewoners. Artikelen en foto’s mogen worden overgenomen
met bronvermelding. De redactie behoudt zich het recht voor
ingezonden stukken in te korten of niet te plaatsen.
Uitgever: Wijkkerngroep Purmer-Zuid.
Eindredactie: Erik Goldsteen.
Ontwerp: Werkom Business Post & Printing.
Met dank aan: Fred Berga, Gerjan Stolp.
E-mail: kerngroep.purmerzuid@gmail.com.
Rodi Verspreiding: 0226-331020, e-mail: verspreiding@rodi.nl
De wijkkrant wordt met grote zorg samengesteld door
de Wijkkerngroep. Niettemin kunnen zich incidenteel
onvolkomenheden voordoen. Aan de inhoud kunnen geen
rechten worden ontleend.
De wijkkerngroep aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor
schade, in enigerlei vorm, die direct of indirect voortvloeit uit het
gebruik van de informatie.
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