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Het barst van het talent
in de Purmer-Zuid
Deze kop stond boven het artikel in onze vorige
wijkkranten, waarin we schreven over Georges Lotze,
de wijkbewoner die zeer verdienstelijk meedeed aan
‘The Voice Senior’ en over Mieke Moen, winnaar van de
Taalheldenprijs Noord-Holland. Deze keer ontdekten we
weer zo’n talent woonachtig in de Purmer-Zuid: Daan
Joey van Marle, beter bekend als DJVM.

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 zijn, delen we graag
via de wijkkrant.
Helaas hebben we tot op heden nog geen wijkbewoners
bereid gevonden toe te treden tot de redactie van de wijkkrant.
Desondanks hebben we onze best gedaan om interessante
berichten uit de wijk voor u te verzamelen. Zo volgen we de
wijkwethouder, vertellen we iets over de wijkkerngroep en laten
we vooral zien hoe actief onze wijk is.
Veel leesplezier!

l

Talenten zijn er in vele vormen. We hadden al een zanger
gehad en een taalheld, en deze keer richten we ons op een dj.
DJVM is ‘the new kid on the block’. Hij is niet alleen nieuw, maar
ook jong, dus dat belooft nog meer voor de toekomst. Bedenk
bijvoorbeeld dat deze veertienjarige professional nu al wordt
uitgenodigd om zijn sets te spelen op het Amsterdam Dance
Event, het summum van de wereldwijde dance-muziek-scene.
Met hetzelfde gemak speelt hij in Purmerend op het Electronic
Picnic Festival, in P3, met Luilak en op Reuring voor enkele
honderden, of duizenden zoals in China, waar hij in december
voor 50.000 mensen speelde tijdens het Chinese festival ISY op
het eiland Hainan, het Ibiza van Azië. Hij stond daar zij aan zij
met de groten der aarde uit de dance-scene, zoals Armin van
Buuren, Steve Aoki, Don Diablo en Martin Garrix.
Zijn stijl is Urban Eclectic en het begon toen hij tien jaar was
met een gratis proefles op de dj-school in Purmerend.
De Purmer-Zuid is dan ook trots op dit jonge talent en wenst
DJVM alle succes van de wereld.
Kent u een talent in onze wijk? Laat het ons vooral even
weten: wijkkrant.purmerzuid@hotmail.com.

l
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HOP ‘tussen de meren’

De wijkwethouder aan het woord

In de vorige wijkkrant
schreven we over
het overleg tussen
de participatiegroep
van omwonenden
van het Drontermeer
en de Wijkkerngroep
Purmer-Zuid over de
ruimtelijke inrichting
van het te bebouwen
terrein aan het Drontermeer. Hierbij kwam ook
het hondenlosloopgebied dat daar momenteel is
gesitueerd aan de orde.

Eerder plaatsten we al een kennismakingsinterview
met wijkwethouder Thijs Kroese, waarin hij zichzelf
aan de wijk voorstelde en zijn ambities en voornemens
kenbaar maakte. Nu hij een beetje is ingewerkt, volgen
we hem op de voet en laten we hem in de komende
wijkkranten vertellen wat er is gebeurd en nog gaat
gebeuren in de wijk.

De participatiegroep heeft de wensen en ideeën van de
omwonenden gedeeld en de wijkkerngroep heeft aangegeven
wat ze belangrijk acht voor de honden. Op basis hiervan
heeft de werkgroep HOP De Driegang (die veel ervaring heeft
met hondenlosloopgebieden en -ontmoetingsplekken) een
opzet gemaakt.

Er is gekeken hoe het huidige losloopveldje tussen
Lauwersmeer en Drontermeer kan worden opgewaardeerd.
Het veldje is nu namelijk een beetje een smoezelige en
vervuilde plek. Het idee is geopperd om er in elk geval een
hek om te zetten, zodat de honden vrij kunnen rondlopen
zonder dat ze fietsers en voetgangers lastigvallen. Verder
kunnen er wat attributen voor honden en hun baasjes worden
geplaatst, zoals een bank om op te zitten en wat speeltuigen
voor honden. Een toegang naar de Verzetslaan kan er voor
zorgen dat er een aansluiting komt op de uitlaatroute.
De realisatie is afhankelijk van de inzet van de buurtbewoners
zelf. Ook moeten de direct omwonenden bij het proces
worden betrokken; wordt dus vervolgd.
l

De beste wensen...
De afgelopen weken, kort
na de jaarwisseling, zijn het
misschien wel de meest
gebruikte woorden: “Gelukkig
nieuwjaar!” of “De beste
wensen nog hè!”. Zelden
maken we echter concreet
wat we hiermee precies
bedoelen. Het is ook moeilijk,
precies dat zeggen wat je
bedoelt. Want wat je bedoelt,
is vaak veel meer dan in een paar woorden te vatten is. Dat is
ook zo wat, met iedereen een kwartier naast het koffieapparaat
op het werk staan om te vertellen wat je precies bedoelt met
‘de beste wensen’. Daar wordt niemand blij van.
Duidelijk en concreet zijn is als politicus eigenlijk het hele jaar
door moeilijk. Ik ben daar als wethouder continu mee bezig.
Dat klinkt misschien gek, maar alles wat je zegt, ligt onder de
loep en wordt - bijvoorbeeld op sociale media - misschien wel
anders uitgelegd dan je had bedoeld. Toch wil je duidelijk zijn
en continu weeg je je eigen woorden. ‘Ik wil zeggen dat ik zo
veel mogelijk woningen wil bouwen, maar als ik dat zo zeg, dan
denken mensen dat ik wil dat de hele stad wordt volgebouwd
en dat er geen boom meer over blijft’; dit soort gedachten.
Dus ik maak er dan van: “Zo veel mogelijk woningen, zonder
dat de leefbaarheid in het gedrang komt.” Prachtig. Maar de
vervolgvraag is gemakkelijk: “Wat is leefbaarheid dan precies?”
Oeps, terug bij af...
In mijn werk als wethouder zal ik altijd zo duidelijk mogelijk zijn.
De komende tijd ga ik dit als wijkwethouder van de PurmerZuid ook proberen te doen in een column in deze wijkkrant. Ik
zal in principe voor elke editie een korte column schrijven. Ben
ik daarin onduidelijk? Spreek me er dan vooral op aan!
Voor nu kan ik in mijn nieuwjaarswensen gelukkig net zo vaag
blijven als iedereen: ik wens een ieder van u een gelukkig
nieuwjaar. En... de beste wensen nog, hè?!
Thijs Kroese,
Wijkwethouder Purmer-Zuid.
Wijkbewoners zijn van harte uitgenodigd om te reageren op
deze column of vragen te stellen waarin Thijs wordt gevraagd
in een van zijn volgende columns in te gaan. Wilt u reageren
of iets vragen aan de wijkwethouder? Mail dan naar wijkkrant.
purmerzuid@hotmail.com of info@purmerend.nl.
l
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Even kennismaken:
Wijkkerngroep Purmer-Zuid
Sommige wijkbewoners hebben de indruk dat de Wijkkerngroep Purmer-Zuid overal bij betrokken is. Anderen
daarentegen zeggen nooit van de kerngroep te hebben
gehoord. We proberen dit voor deze laatste groep wat op
te helderen. Een aantal zal zeggen: “Oh, hebben we dit
aan de Wijkkerngroep Purmer-Zuid te danken? Wat goed!”
De kerngroep ondersteunt
bewoners bij initiatieven
die bijdragen aan de
leefbaarheid en veiligheid
in onze wijk. De kerngroep
bestaat uit wijkbewoners die
zich geheel vrijwillig inzetten
om de wijk prettig te houden,
krachten te bundelen en
concrete zaken te realiseren
die van belang zijn voor de
hele wijk. Ze beschikken
over een uitstekend netwerk
in de wijk en bij partners die hier actief zijn. Iedereen
kan zich aansluiten bij de wijkkerngroep, om advies of
ondersteuning vragen, en soms zijn het de handjes of het
netwerk van de kerngroep om zaken gerealiseerd te krijgen.
Laten we eens een paar zichtbare en aansprekende
voorbeelden noemen. In de allereerste plaats is er deze
wijkkrant, een uitgave van de Wijkkerngroep Purmer-Zuid.
Alle wijkbewoners kennen park De Driegang. Dit had zo
maar alleen uit gras kunnen bestaan en zonder bomen zijn
geweest als de kerngroep zich in 2013 niet keihard had
ingezet om bomen geplant te
krijgen nadat alle kastanjes
waren doodgegaan als
gevolg van een boomziekte.
De gemeente kon op dat
moment geen geld vrijmaken
voor herplanting. Samen
met de kerngroep werden
alternatieven bedacht, en het
resultaat is dat we nu een
prachtig park met bomen
hebben.
De subsidie aan Wijkcentrum De Zuid-Pool werd in 2012
gestopt, met als gevolg dat het moest sluiten. Hiervan
zouden met name veel oudere wijkbewoners de dupe zijn.
Bezoekers en vrijwilligers pikten dit niet en gezamenlijk met
de kerngroep werd een plan gemaakt. Eind dit jaar viert het
wijkactiviteitencentrum zijn 25-jarig bestaan.
De overlast van hondenpoep was al jaren onderwerp van
gesprek bij veel wijkbewoners. In 2014 vroeg de gemeente
de kerngroep om advies. Bijna twee jaar heeft de kerngroep
op alle manieren getracht alle knelpunten die wijkbewoners
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aangaven in kaart te brengen.
Hiermee kon worden gewerkt
aan een oplossingsrichting.
Niet dé oplossing, maar
wel een verbetering. Er
kwam duidelijkheid en als
sluitstuk richtten bewoners
en kerngroepleden een
hondenontmoetingsplek in.
De Wijkkerngroep
Purmer-Zuid is ook de
drijvende kracht achter de
Bevrijdingsdag kindervrijmarkt in park De Driegang. Dit zeer
succesvolle evenement wordt volledig door de vrijwilligers
van de kerngroep en De Zuid-Pool georganiseerd.
Tot vrij recent vroeg de
gemeente de kerngroep
proactief om advies. Of het
ging om de veiligheid op
winkelcentrum Meerland,
de herinrichting van 30-kmzones, groot onderhoud aan
de wijk of om de inrichting
van speeltuintjes, het maakte
niet uit. De kerngroep
bood daarbij ook steun
aan mensen die verbaal of
schriftelijk niet zo goed uit de voeten kunnen en die (nog)
geen ‘lijntjes’ hebben met het stadhuis. Hierbij plaatst de
kerngroep zaken altijd in een bredere context en prioriteiten
boven het oplossen van een probleem voor één of enkele
wijkbewoners. De kerngroep hoopt dat de gemeente deze
vorm van ‘van buiten naar binnen werken’ blijft omarmen
en dat we hierdoor in de toekomst samen veel successen
kunnen vieren. Ook items als voorgenomen woningbouw
en verkeersmaatregelen hebben de aandacht. In onze
overleggen met de wijkwethouder vragen we om in een vroeg
stadium plannen te openbaren, ook al zijn deze nog heel
prematuur. Als wijkbewoners
willen we immers dat er
nog keuzemogelijkheden
zijn. Zoals bijvoorbeeld
op het Drontermeer is
gebeurd, waar tijdelijke
containerwoningen
uiteindelijk uit het plan
verdwenen en er samen
met de omwonenden
een prachtig plan wordt
ontwikkeld voor permanente
bebouwing.
De leden van de kerngroep willen graag samen met andere
wijkbewoners concrete invulling geven aan een leefbare, groene
en veilige wijk. Zo kom je door samen te praten en ideeën uit te
wisselen uiteindelijk tot realiseerbare en betere plannen.
Leg je ideeën voor: kerngroep.purmerzuid@gmail.com.

l

Pagina

Kerstverrassing voor
Molentocht en voedselbank
Het speciale kerstkoor van het OBS ‘t Pierement
verraste vlak voor kerstmis de bewoners van de
Molentocht met leuke kerstliedjes.
De kinderen vonden het ontzettend spannend, maar toen ze
eenmaal liefdevol werden ontvangen met applaus en juf Gerda
iedereen goed had gepositioneerd, ging het prima! De keeltjes
werden achteraf gesmeerd met limonade en een koekje.
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De Zuid-Pool, echt voor de wijk
Zo luidde de kop boven ons artikel over
wijkactiviteitencentrum De Zuid-Pool in de vorige
wijkkrant. Uit de gemeentelijke omnibusenquête bleek
dat het centrum een van de best bezochte van de stad
is – en niet voor niets.
Om de eenzaamheid in
de wijk enigszins tegen
te gaan, organiseren de
vrijwilligers van het centrum
elk jaar een kerstevenement
voor ouderen, dus ook dit
jaar. Binnen anderhalf uur
waren alle bijna negentig
beschikbare kaarten
uitverkocht. De grote zaal van
het centrum was omgetoverd
in een ware kerstsfeer.
De bezoekers werden getrakteerd op live muziek
van Nederlandse bodem, afgewisseld met sfeervolle
kerstballades. Uiteraard waren er diverse hapjes en drankjes.
De sfeer was geweldig en velen zongen heerlijk mee of
waagden zelfs een dansje.

Leerlingen van De Delta
overhandigden voor kerst
kratten vol artikelen aan de
voedselbank. De spullen waren
door de kinderen ingezameld
ten behoeve van mensen die
het financieel moeilijk hebben,
zodat hen toch nog een fijne
kerst kon worden gegund. l

Kerstbomen- en
vuurwerkinzameling
Ook dit jaar hebben onze
jonge wijkbewoners weer
fanatiek vuurwerk en
kerstbomen ingezameld.
Ze konden een leuk
zakcentje verdienen voor
elke kilo vuurwerk en
elke kerstboom die ze
inleverden. In de PurmerZuid werd maar liefst
€ 1.271,50 uitgekeerd.
Zo werden 3.384 (2018: 2.551) kilo’s vuurwerk ingezameld
en 851 (2018: 689) kerstbomen. Er is dus aanzienlijk meer
opgehaald dan vorig jaar, en toen was het al een record.
We bedanken dan ook alle inzamelaars dat ze zo hun wijk
hebben schoongemaakt.
l

Voor één dag was er in de Purmer-Zuid geen sprake van
eenzaamheid onder de ouderen. De vrijwilligers ontvingen na
afloop dan ook een welgemeend applaus van de aanwezigen.

l

Even snel een melding doen?
Van veel wijkbewoners vernemen we dat ze al goed
gebruikmaken van de WhatsApp van de gemeente.
Ze hebben dan direct contact met iemand van de
gemeente, en die reageert vaak ook meteen terug.

Ervaart u een gevaarlijke situatie? Heeft u last van
overhangend groen op de openbare weg of is de
afvalcontainer vol? Stuur dan even een WhatsApp-bericht
naar de gemeente via 06-222 46 060.
Maak eventueel een foto van de situatie.

l
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Van de wijkagent
Beste wijkbewoners,
We zijn inmiddels al in februari beland,
maar dat neemt niet weg dat ik hoop
dat iedereen gezond mag blijven en
zich veilig zal voelen.
Onder de wijkagenten zijn enkele
verschuivingen van wijk geweest. Ook
is er een aantal nieuwe wijkagenten bij
gekomen. De Purmer-Zuid blijft nog
steeds ‘mijn wijk’ voor de komende paar jaar. U kunt me nog
steeds bereiken via 0900-8844 of via www.politie.nl.
Even terugblikkend: de vuurwerkperiode zit er gelukkig
weer op. Die gaf helaas toch weer veel overlast voor mens
en dier. Zo werd onze wijk opgeschrikt door een auto- en
een woningbrand, waarschijnlijk als gevolg van vuurwerk.
Vuurwerk blijft een enorme aantrekkingskracht hebben.
Buiten het handhaven ligt er nog steeds belangrijke taak voor
de ouders om in gesprek te gaan met hun kroost en op de
gevaren en de overlast te wijzen.
Ik vraag u ook om echt niet te fietsen op het winkelcentrum
Meerland. Ik krijg hierover nog steeds veel klachten, al moet ik
wel opmerken dat fietsen op het plein niet leeftijdgebonden is.
De komende tijd ga ik mijn twitter weer wat meer gebruiken.
Sommige wijkagenten hebben een facebook-pagina van hun
wijk in het leven geroepen. Ik zie daar voor de Purmer-Zuid
nog niet zoveel voordeel in. Ik kan zelf gebruikmaken van
de facebook-pagina van Politie Purmerend. Ik word wel wat
triest van de reacties die ‘men’ (zij denken anoniem) plaatst
bij de facebook-berichten van de politie.
Het is dus nog steeds onverminderd belangrijk om 112 te
bellen bij iedere verdachte of noodsituatie. Wilt u aangifte
doen? Bel eerst even 0900-8844 en laat uw aangifte vooral
inplannen. Dit kan overigens ook in een andere gemeente als
u dat beter uitkomt. We hebben dan veel meer tijd om het
een en ander goed met u door te nemen.
Peter Dijks, wijkagent Purmer-Zuid.
Twitter: @Pol_Purmerzuid.

l
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Micro-voetbalveld
in De Driegang
Bij de gemeente is het verzoek van een wijkbewoner
binnengekomen om een micro-voetbalveld in wijkpark
De Driegang te realiseren. Om te zien of andere
wijkbewoners deze wens delen, heeft Clup Welzijn onder
de omwonenden van het park een onderzoek uitgevoerd.
Uit het onderzoek blijkt
dat een groot deel van de
ondervraagden onderkent dat
het huidige voetbalveld niet
altijd goed bespeelbaar is
en dus verbetering behoeft.
Grootste probleem is de
drainage van het park.
De respondenten hebben
daarnaast punten naar
voren gebracht waaraan
ook aandacht moet worden
besteed. Zo mag het niet
leiden tot verkeers- en/of geluidsoverlast. Daarnaast wordt
opgezien tegen een kooiconstructie. Dit is vanwege de
verwachte geluidsoverlast, maar ook omdat dit het open
aanzicht van het park te veel zou doorbreken.
De kerngroep staat voor een groen park dat aantrekkelijk is
voor alle wijkbewoners. Groen opofferen voor steen is geen
optie, maar slim omgaan met bestaande voorzieningen,
zoals combineren van een microvoetbalveld met het huidige
basketbalveldje, hoeft geen belemmering te zijn, zolang rekening
wordt gehouden met de opmerkingen van de omwonenden.
Heeft u suggesties of opmerkingen? Laat het ons weten:
kerngroep.purmerzuid@gmail.com.

l

Compliment voor kinderdisco
De gemeente reikt elk jaar het Lokaal Compliment uit.
Dit jaar was de kinderdisco in De Zuid-Pool een van de
genomineerden voor de prijs.
Met een gedeelde derde
prijs krijgt de kinderdisco de
waardering waarop ze recht
heeft. Al bijna 25 jaar beleven
veel wijkbewonertjes plezier
aan de disco. De kinderen
van 25 jaar geleden brengen
inmiddels hun eigen kroost
naar de kinderdisco, en dit is
toch wel heel bijzonder.
Gefeliciteerd, vrijwilligers van
de kinderdisco, en dank voor
jullie inzet voor de wijk!
l
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Dringende oproep: redactieleden gezocht!
In de aanhef van deze wijkkrant hebben we het al
aangegeven: er hebben zich helaas geen nieuwe
redactieleden gemeld. We maken nu nog enkele
noodedities, in de hoop dat wijkbewoners zich alsnog
melden om iets voor onze wijkkrant te doen en dat de
Wijkkrant Purmer-Zuid kan blijven verschijnen.

bewoners en voor bewoners, alsnog blijft verschijnen of
wilt u anderszins reageren, mail dan vooral naar kerngroep.
purmerzuid@gmail.com of wijkkrant.purmerzuid@hotmail.com. l

Opgewekt in Purmerend
Opgewekt in Purmerend zet zich in als stichting voor
verduurzaming in de stad. Op dit moment zijn er twee
nieuwe projecten die van start gaan: Zon Op De Kraal
en onze Energiebesparing Bijeenkomsten.

Zon op de Kraal is een zonnepanelenproject waarbij ruim
440 zonnepanelen worden geplaatst op sporthal De Kraal
in de Weidevenne. Ook bewoners van de Purmer-Zuid
kunnen deelnemen aan dit project door het kopen van
certificaten. Met deze aankoop krijgt u een korting op uw
energiebelasting.
‘Iets voor de wijkkrant doen’ is misschien wat vaag,
en daarom enige uitleg. De wijkkrant is ‘voor en
door wijkbewoners’. De krant wordt dan ook volledig
samengesteld door vrijwilligers die onder meer kijken of
aangeboden artikelen interessant zijn om te plaatsen.
Soms schrijven we zelf een stukje naar aanleiding van een
onderwerp dat de wijk aangaat of maken of zoeken we
daarbij een foto. Verder speuren we de sociale media af naar
zaken over de Purmer-Zuid. Al deze informatie belandt bij de
eindredactie, die een selectie maakt en de artikelen op een
rijtje zet.
Daarna wordt de kopij geredigeerd op zinsbouw en
taalfouten. De teksten komen dan terug naar de redactie
om de voorgestelde wijzigingen al dan niet te accepteren en
eventueel foto’s toe te voegen. Ten slotte komt de kopij in
het circuit van zetten, drukken en verspreiden. Dit is allemaal
uitbesteed.
Met veel plezier hebben we een kwart eeuw jaar lang
berichten ‘voor en door wijkbewoners’ gedeeld via
deze wijkkrant, maar door verhuizing zoeken we nieuwe
correspondenten, redacteuren, webbeheerders en fotografen.
Ondanks de vele positieve berichten en de hoge waardering
van de wijkbewoners is het ons tot nu toe helaas niet gelukt
bewoners te werven die de wijkkrant willen voortzetten.
We zoeken vooral mensen die nieuwsgierig zijn en nieuws en
berichten willen vergaren, en mensen die het leuk vinden om
daar iets moois van te maken.
Mocht u er aan willen meewerken dat de wijkkrant, de best
gelezen gratis publicatie van Purmerend, samengesteld door

De maandelijkse Energiebesparing Bijeenkomsten staan
steeds in het teken van energiebesparing. U krijgt er tips en
voorbeelden om energie in huis te besparen.
Voor meer informatie: www.opgewektinpurmerend.nl.

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 en Rob Moederzoon.
Ontwerp: Werkom Business Post & Printing.
Met dank aan: Fred Berga, Gerjan Stolp.
E-mail: wijkkrant.purmerzuid@hotmail.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.

