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Samenwerking obs Pierement
en Kinderopvang
Op de regenachtige woensdagmiddag van
9 oktober heeft Kinderopvang Purmerend in de
openbare basisschool (obs) ‘t Pierement een nieuwe
buitenschoolse opvang (bso) officieel geopend. Deze
bso is het resultaat van een nauwe samenwerking
tussen de school en de kinderopvang.

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
In deze wijkkrant vindt u weer veel nieuws uit en over
onze prachtige wijk. Voor u ligt alweer de laatste
uitgave van 2019.
De redactie heeft u het afgelopen jaar met zeven edities volop
voorzien van nieuws uit en over onze wijk. Tegenwoordig krijgt
u ook veel nieuws via sociale media, maar wij blijven met onze
papieren versie een goede bijdrage leveren aan de nieuwsvoorziening van onze wijkbewoners. En zoals uit diverse onderzoeken
blijkt, wordt de wijkkrant nog steeds door veel bewoners gelezen.
Uiteraard zijn we daar als redactie erg blij mee. Ook in 2020 doen
we dan ook ons best om u via de wijkkrant te voorzien van nieuws
en informatie. De redactie wenst u veel leesplezier.
Daarnaast wenst de redactie u fijne feestdagen en een goed
uiteinde. Wees voorzichtig met vuurwerk, denk om de dieren in
onze wijk met al dat geknal en houd het veilig. Tot volgend jaar!
Heeft u een tip voor onze redactie, mail deze dan naar
wijkkrant.purmerzuid@hotmail.com.
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In samenwerking
met Opspoor is
gebouwd aan een
nieuw kindcentrum.
Opspoor verzorgt
basisonderwijs,
speciaal
basisonderwijs,
speciaal onderwijs
en voortgezet
speciaal
onderwijs in
Purmerend en
omliggende
gemeenten. Op 37
scholen werkt de
organisatie dagelijks
aan de ontwikkeling
van onze
toekomstmakers.
Een kindcentrum is
een voorziening voor
kinderen van nul tot
dertien jaar, waar ze
overdag komen om
te leren, te spelen
en te ontwikkelen.
In een kindcentrum is er een vloeiende overgang tussen
onderwijs en kinderopvang en wordt gewerkt vanuit één team
met één pedagogische visie.
Naast de bestaande peuterspeelzaal Eigenwijs op deze
locatie biedt Kinderopvang Purmerend nu dus ook
buitenschoolse opvang aan in basisschool ‘t Pierement. In de
toekomst zullen mogelijk meer kindcentra ontstaan.
U vindt de nieuwe bso ‘t Pierement in de
Beethovenstraat 62-64.

Wij wensen alle wijkbewoners fijne feestdagen
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Zet je licht aan!
In heel Nederland, en dus ook op diverse plekken in
onze wijk, is op fietspaden in opvallende gele letters
een tekst verschenen met de boodschap ‘Zet je licht
aan!’ Het is een initiatief van ANWB, die het verkeer
veiliger wil maken.
Een derde van
de fietsers heeft
wel werkende
fietsverlichting, maar
gebruikt die niet.
Waarom mensen
hun lampjes niet
aanzetten, kan
simpele redenen
hebben, zoals:
Foto: anwb
ze vergeten het
of vinden het niet
belangrijk genoeg voor een klein stukje fietsen. De ANWB wil
het verkeer echter nog altijd veiliger maken en fietsers er aan
herinneren hun licht aan te zetten.
De praktische uitwerking van dit idee: een sjabloon met de
tekst ‘Zet je licht aan’ en een smiley er achter, die je met
spuitkrijt eenvoudig op de fietspaden spuit. En wat blijkt? In
plaats van vier op de tien hebben zes op de tien fietsers na
het lezen van deze boodschap hun licht ook daadwerkelijk
aan. Deels is dit terug te voeren op de smiley, want die geeft
mensen het gevoel dat hun gedrag wordt beloond.

Simpel
De actie is eigenlijk heel simpel. Sinds 8 oktober kan iedereen
een eigen gratis tagpakket online bestellen of ophalen in een
van de ANWB-winkels. Heb je een setje bemachtigd, dan
zoek je een goede plek om de tags te plaatsen. Gemiddeld
kun je twee tot drie tags plaatsen met één spuitbus krijt. Het
is dus slim om even na te denken waar je de tags wilt zetten.
Geschikte plekken zijn drukke punten waar veel fietsers komen,
zoals bij stoplichten, maar zeker ook in de buurt van scholen. l

Nieuwe dienstregeling
openbaar vervoer Waterland
Op 15 december is de
nieuwe dienstregeling
voor het openbaar
vervoer in Waterland
ingegaan.
Eventuele wijzigingen in
onze wijk en de complete
dienstregeling staan op de
website van EBS: ebs-ov.nl.
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De wijkwethouder
aan het woord
Een vast item in onze wijkkrant
is de column van onze
wijkwethouder Thijs Kroese.
Hierin vertelt hij over zijn
plannen en ambities voor onze
wijk, en soms ook over zijn
avonturen.
Als deze wijkkrant bij u op de mat valt, is het bijna
kerstvakantie. Het is een periode waarin we graag even
terugkijken. Wat is er het afgelopen jaar gebeurd? Wat
hebben we bereikt?
In een van mijn eerste columns heb ik geschreven dat ik een
heel duidelijke politieke opdracht heb. Ik moet er namelijk
voor zorgen dat er zo veel mogelijk woningen worden
gebouwd, met name in het segment waar de druk het hoogst
is: sociale huur. We hebben afspraken gemaakt over welke
woningen er worden gebouwd. Initiatiefnemers moeten
minimaal dertig procent sociale huurwoningen bouwen. Nog
eens dertig procent wordt als ‘doorstroomwoning’ ingezet
om de druk op het sociale segment verder te verlichten.
Doorstroomwoningen zijn middeldure huurwoningen en
betaalbare koopwoningen.
En we zien dat het lukt. Grote projecten van honderden
woningen die de afgelopen periode zijn gestart, zullen
voldoen aan deze norm. Er zitten bovendien nogal wat
projecten ‘in de pijplijn’. Zo voegen we de komende tijd
duizenden woningen toe aan de voorraad in de stad: zo’n
tienduizend stuks tot 2040 - en als het even kan nog wat
sneller -, zodat iedereen fijn kan wonen in Purmerend.
Ik kijk dan ook uit naar 2020. Het wordt een jaar waarin we
kunnen blijven laten zien dat we, samen met bewoners,
bouwen aan onze prachtige stad.
Ik wens u een fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar toe.

l

Nieuwe bankjes in De Driegang
In oktober is de gemeente begonnen
met het vervangen van de oude,
bekende houten zitbanken in wijkpark
De Driegang en andere groengebieden
in de wijk. Gekozen is voor een modern
ontwerp, met een combinatie van
stalen poten en duurzaam hout. Ook
op het smalle HOP-veld in het park zijn
twee bankjes vervangen, maar op het
grotere HOP-veld staan nog de oude
exemplaren. De redactie hoopt dat de
gemeente alle bankjes vervangt, zodat er eenheid is in de
uitstraling van het park. Een wirwar van verschillende soorten
zitmeubilair staat immers niet mooi.
l
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Bouwprojecten in onze wijk
In het kader van bouwen binnen de stadsgrenzen heeft
de gemeenteraad een aantal besluiten genomen over
binnenwijkse ontwikkellocaties. In september 2019 is
de meerderheid van de raad akkoord gegaan met het
(her)ontwikkelen van een aantal percelen (binnenwijkse
ontwikkellocaties).

project Luitje Broekemastraat
is al een aantal drukbezochte
informatieavonden geweest.
Voor meer informatie over
deze projecten kunt u terecht
op www.purmerend.nl/
projecten2.

Bouw tijdelijke woningen kanaaldijk.
Foto: RegioPurmerend.nl (Rob Klaucke)

De projecten leveren de komende jaren in totaal ongeveer
250 nieuwe woningen en enkele maatschappelijke
voorzieningen op. Het gaat om diverse locaties in Purmerend,
waarvan twee locaties in de Purmer-Zuid: Koggenland en
Luitje Broekemastraat.

Drontermeer.

De gemeente heeft aangegeven deze locaties samen met
de wijkbewoners te bekijken
en samen af te stemmen over
de bouwprojecten. Van eerdere
projecten, zoals bij het Drontermeer, heeft de gemeente
geleerd van een aantal fouten
in aanloop naar de bouw.
Daarom zoekt ze nu bewust de
participatie van de bewoners
op. Voor onder andere het

Verzachten
Naast bovenstaande bouwprojecten is de gemeente gestart met
het realiseren van tijdelijke woningen. Het gaat om vier locaties
in de stad. Met dit initiatief hoopt de gemeente de druk op de
woningmarkt te verzachten. De tijdelijke woningen zijn bedoeld
voor inwoners van Purmerend, die om welke reden dan ook op
korte termijn tijdelijke huisvesting nodig hebben. De definitieve
voorwaarden en manier van toewijzen wordt nader uitgewerkt
en later moment gecommuniceerd.
Op 18 november is gestart met de bouw van de eerste
tijdelijke woningen aan de kanaaldijk. In de Purmer-Zuid is
één locatie in voorbereiding. Aan de rand van de Gors is de
locatie Verzetslaan (bij de McDonald’s) aangewezen, waar in
principe 108 tijdelijke woningen kunnen worden gerealiseerd.
Voor meer informatie over deze projecten kunt u terecht op
www.purmerend.nl/tijdelijkewoningen.
l

Nieuwe parkeerregels Centrum ingegaan
Met ingang van vrijdag 1 november zijn de
parkeerregels in de binnenstad veranderd. Om
verrassingen en bekeuringen te voorkomen sommen we
de nieuwe parkeerplekken en - tijden hier voor u op.
Parkeren is al langere tijd een belangrijk aandachtspunt van
de gemeente. Met de nieuwbouwplannen voor het Centrum
verdwijnt een aantal belangrijke parkeerlocaties. Zo is de
parkeerplaats op het voormalige Brandtjes-terrein is door
de bouw van een nieuw appartementencomplex verdwenen,
komen de parkeerplaatsen op de Schapenmarkt grotendeels
te vervallen en zijn veel parkeerplekken in de stad vervangen
door laad- en losplaatsen. De komende jaren neemt de
parkeerdruk in de binnenstad alleen nog maar toe, doordat
er veel woningen worden bijgebouwd. De gemeente heeft
daarom een pakket maatregelen vastgesteld, dat moet
voorkomen dat de binnenstad dichtslibt met auto’s.

De belangrijkste veranderingen zijn: betaald parkeren geldt
van maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 21.00 uur,
het tarief op straat is verhoogd naar € 2,50 per uur, parkeren
in de parkeergarage is goedkoper (€ 1,60 per uur) en de
parkeergarages Claxonate en Eggert zijn 24 uur per dag
open.
Kijk voor meer informatie op www.purmerend.nl/bereikbarestad. l

Samenhang
De maatregelen zijn uit drie delen opgebouwd, die nauw met
elkaar samenhangen. De gemeente wil beter gebruikmaken
van de parkeermogelijkheden die er al zijn, parkeerplaatsen
die verdwijnen compenseren door een nieuwe parkeergarage
en zorgen dat er minder behoefte is aan parkeerplekken
door alternatieven te stimuleren, zoals openbaar vervoer en
fietsgebruik.

Wij wensen alle wijkbewoners fijne feestdagen
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Nieuws van de Zuid-Pool
Activiteitencentrum De Zuid-Pool is een centrale plek
in de Purmer-Zuid voor alle wijkbewoners. Er worden
veel creatieve, actieve en educatieve activiteiten en
workshops georganiseerd.
Stichting Kinderopvang Purmerend stelt het gebouw open
voor wijkgerichte maatschappelijke activiteiten. Het beheer,
in het kader van deze activiteiten, wordt geheel verzorgd
door vrijwilligers, onder leiding van gastheer Guus Visser. De
verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid die dit met zich
meebrengt, zijn ondergebracht in Stichting PurmerZuidPool.

De Pietendisco op 22 november
was weer een groot succes

Wij wensen alle wijkbewoners fijne feestdagen
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Tijdens de feestdagen is de Zuidpool gesloten
tot 6 januari 2020. De vrijwilligers wensen u fijne
feestdagen en een goede jaarwisseling toe!

Programma 2019 – 2020
 Maandag
10.30 – 12.30 uur: Koersbal
12.00 – 14.00 uur: Jeu de boules
12.00 – 14.00 uur: Aquarelleren
 Dinsdag
10.30 – 11.30
19.00 – 22.00
19.30 – 20.30
20.30 – 21.30

uur:
uur:
uur:
uur:

SPURD weerbaarheidstraining
Klaverjassen
Bootcamp Girlpower!
Bootcamp Girlpower!

 Woensdag
09.15 – 11.15 uur: Schildersclub (om de week)
11.00 – 12.00 uur: Tai chi
13.00 – 15.00 uur: Jeu de boules
 Donderdag
09.30 – 12.30 uur:
09.30 – 10.30 uur:
11.30 – 14.00 uur:
11.00 – 14.00 uur:
19.00 – 20.00 uur:

Schilderswerkplaats
Qi gong
Koersbal
Ouderensoos
Bootcamp Girlpower!

 Vrijdag
09.00 – 11.30 uur: Crea hobbyclub
10.45 – 11.45 uur: Spurd ouderengym 55+
19.00 – 20.30 uur: K
 inderdisco (eenmaal per maand,
houd de sociale media in de gaten)
 Zondag
14.00 – 16.00 uur: Bingo (laatste zondag van de maand)
14.00 – 16.00 uur: Z
 oMiPo (zondagmiddagpodium
in de Molentocht)(elke tweede zondag
van de maand: 12-01-2020, 09-02-2020,
08-03-2020)
17.00 – 22.00 uur: Troefcall (eerste zondag van de maand)
Als u geïnteresseerd bent in een van deze activiteiten, kom
dan eens langs op het tijdstip van die activiteit en laat u
informeren over de mogelijkheden door de vrijwilligers of
mail naar info@purmerzuidpool.nl. De vrijwilligers van het
wijkcentrum hopen u vaak te zien!
l
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Vrijwilligers onmisbaar
voor Purmerbos
De gedichten en kunstwerken raken langzamerhand
overwoekerd door het
groen, en het ontbreekt
Staatsbosbeheer aan geld
en ’handjes’ om het onderhoud fatsoenlijk te verrichten, vertelt boswachter Jamie Jenner. Vandaar dat nu
een beroep wordt gedaan
op vrijwillige krachten.

Boswachter met vrijwilligers.

Wethouder Eveline Tijmstra nam op woensdag 30 oktober
samen met Jenner, Bakker en de eerste vrijwilligers een
kijkje in het Purmerbos om met eigen ogen te constateren
dat het aanpakken van het Phoenixpad echt nodig is. Minder
geld en middelen hebben als gevolg dat de kwaliteit van het
Purmerbos achteruitgaat, constateert de boswachter, en
zonder enthousiaste vrijwilligers lukt het niet meer.

Aangemeld
De eerste vrijwilligers hebben zich gelukkig al aangemeld. Toen
Staatsbosbeheer het plan bedacht, stonden er al meteen twee
in de startblokken. De afgelopen weken meldden zich al vier
nieuwe vrijwilligers, onder wie iemand die een groenopleiding
volgt en alvast ervaring wil opdoen in het Purmerbos. Maar er
mogen nog wel wat meer handjes bijkomen, want er is aardig
wat werk te verzetten. "Groene vingers zijn niet echt nodig",
zegt boswachter Jenner.
De belangrijkste taak is zoals gezegd het onderhoud aan
het Phoenixpad, met zijn route van poëzie en beeldende
kunst. "In het groeiseizoen raken de gedichten helemaal
overwoekerd. Staatsbosbeheer heeft er zelf niet meer de
handen voor, en ook niet de financiën, om ze leesbaar te
houden. We willen de vrijwilligers letterlijk met de snoeischaar
op pad sturen. Het is de bedoeling dat we speciale dagen
organiseren voor het onderhoud en dat de vrijwilligers
onder begeleiding van een boswachter aan het werk gaan.
We hopen op mensen die minimaal vier maal per jaar
beschikbaar zijn voor zo’n dag."

Opknappen
Mochten zich genoeg vrijwilligers aanmelden, dan kunnen ook
andere onderhoudsklusjes in het Purmerbos worden verricht.
Er is immers genoeg te doen, zegt Jenner. "Denk hierbij maar
aan snoeien en wandelpaden opknappen en ophogen. In het
kabouterbos hebben de kabouters door de weersinvloeden
bovendien geen gezichtjes meer. Ook dat willen we graag
verhelpen, maar het zijn zaken waaraan we nu niet toe komen.
Een groep van vijftien vrijwilligers zou heel mooi zijn."
Belangstellenden kunnen een e-mail sturen naar Inga Tessel
via i.tessel@staatsbosbeheer.nl voor meer informatie.

Wij wensen alle wijkbewoners fijne feestdagen
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Houd inbrekers buiten de deur
De donkere dagen zijn alweer ruim een
maand aan de gang. Daarom is het weer
de hoogste tijd om tips te geven over hoe
inbrekers buiten de deur te houden. Inderdaad, dit is een herhaling van een herhaling, maar deze hints voor oplettendheid
kunnen niet vaak genoeg worden gegeven.
•Z
 org voor goed hang- en sluitwerk van ramen en deuren.
Vraag advies aan een erkend Keurmerk Veilig Wonenbedrijf. Meer informatie vindt u op Politiekeurmerk.
• Sluit ramen en deuren goed af; vergeet vooral het nachtslot
en het wc-raampje niet.
• Laat geen sleutels aan de binnenkant van sloten zitten en
verstop ze niet buiten onder deurmat of bloempot.
• Doe geen adreslabel aan uw sleutelbos.
• Sluit binnendeuren en kostbaar meubilair niet af; u voorkomt
hiermee extra schade als er wél wordt ingebroken.
•Z
 et uw fiets/brommer altijd op slot, ook als deze binnen staat.
• Zorg voor voldoende buitenverlichting en weet dat er vaak
aan de achterkant van woningen wordt ingebroken.
• Berg waardevolle papieren en sieraden goed op en laat ze
niet in het zicht liggen (huur bijvoorbeeld een bankkluisje).
• Graveer postcode en huisnummer in waardevolle spullen.
• Maak foto’s van antiek, schilderijen en sieraden voor de
verzekeringsmaatschappij.
• Zet ladders, vuilcontainers en andere dingen waarop kan
worden geklommen weg.
Registreer uw waardevolle spullen eenvoudig dankzij
het www.purmerend.nl/sites/default/files/registratiekostbaarheden-2012.pdf.
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Inzamelen vuurwerkafval en
kerstbomen voor extra zakgeld
Ook dit jaar organiseert de
gemeente weer een inleveractie voor vuurwerkafval en
kerstbomen.
Naast een extra zakcentje voor
onze jonge wijkbewoners is het
natuurlijk geweldig dat ze helpen
om onze straten, buurten en wijk
schoon te maken, nadat we met
veel plezier het oude jaar hebben
uitgeknald.
Voor onze wijk betekent dit dat de gemeente op twee aparte
dagen het vuurwerkafval en de kerstbomen inzamelt.
• Op donderdag 2 januari 2020 is het vuurwerkafval in te
leveren van 09:00 tot 15:00 uur
• Op vrijdag 3 januari 2020 kunnen de kerstbomen ingeleverd
van 09:00 tot 15:00 uur
De locatie waar dit gebeurt: Koggenland, parkeerterrein naast
sporthal de Vaart

Wat kun je verdienen?
De gemeente betaalt € 0,25 per kilo vuurwerkafval en € 0,50
per kerstboom.
Voor de veiligheid van de medewerkers met betrekking tot
de grote hoeveelheden contant geld en voor de bescherming
van de kinderen werkt de gemeente dit jaar met een
kwitantie/ophaalbewijs zodat de kinderen achteraf het geld
krijgen en niet met al het losse geld over straat hoeven.
l

l

Hout stoken: denk aan de buurt
Het is weer winter, de tijd voor het aansteken van
houtkachels en -haarden.
De redactie heeft een e-mail van een wijkbewoner ontvangen
met daarin een aantal tips om het stoken ook aangenaam
te houden voor de buurt. Houtrook is namelijk ongezond en
omwonenden kunnen overlast ervaren.
Zo is het belangrijk dat u minstens één keer paar jaar uw
schoorsteen laat vegen door een erkend vakman. Maak
een houtvuur aan met aanmaakblokjes en kleine houtjes
en verstook alleen droog, onbehandeld hout. Ook is
van belang dat u een houtvuur vanzelf laat uitbranden.
Bij ongunstige weersomstandigheden blijft rook langer
hangen. Stook daarom niet bij windstil of mistig weer. Het
RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft
onlangs een stookalert ontwikkeld. Als de weersverwachting
ongunstig is of de luchtkwaliteit slecht, verstuurt het RIVM
dit stookalert. Zo weet u wanneer u een dikkere trui moet
aandoen. U kunt zich voor het stookalert aanmelden op:
www.rivm.nl/stookalert.
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: Rob Moederzoon en Erik Goldsteen.
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.
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