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WIJKKRANT
PURMEREND PURMER-ZUID
Vo o r e n d o o r b e w o n e r s

Samen sterk
voor de wijk
De Purmer-Zuid, een
prachtwijk om in te wonen
•
•
•
•
•
•

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

11e jaargang

2

Ook het Purmerbos kenmerkte
zich door omgewaaide bomen
en ondergelopen gebieden. In
het bos staat een grondwatermeter, waaraan kan worden
afgelezen hoe (on)diep het
grondwater onder je voeten zit.
Eind februari stond het grondwaterpeil op tien centimeter van de
oppervlakte. Dit is een te hoog
niveau, want een grondwaterpeil
tussen veertig en honderdtwintig centimeter is normaal. In de
winter is dit niet een direct probleem, maar als de waterstand
te hoog blijft, is dit schadelijk
voor de bomen in het bos.
Voor meer informatie over grondwaterstanden kunt u de site
www.waterindepeiling.nl bezoeken.
l

Voor u ligt alweer de tweede editie van de wijkkrant van
dit jaar. Het begin van 2020 was onstuimig, en daar gaan
we uiteraard op in. Daarnaast hebben we voor u weer veel
interessant nieuws uit de wijk verzameld. Ook in deze editie
krijgt de wijkwethouder het woord en verder stelt het sociaal
wijkteam zich aan u voor. Dit jaar vieren we in Nederland 75
jaar bevrijding. Ook in Purmerend wordt daaraan in de loop
van het jaar aandacht besteed. Uiteraard vieren we op 5 mei
onze bevrijding met de kindervrijmarkt in wijkpark de Driegang.
Heeft u nog ideeën om extra aandacht te besteden aan
driekwart eeuw bevrijding, neem dan contact op met het KCC
van de gemeente of met de wijkkerngroep.
Heeft u een tip voor onze redactie, mail die dan naar
wijkkrant.purmerzuid@hotmail.com.
We wensen u veel leesplezier!

MAART 2020
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Natte voeten in de stad
Het begin van 2020 bracht ons storm en heel veel regen.
Overal in onze wijk waaide er ergens wel een pan van
het dak en er stonden overal regenplassen in de wijk.
Vooral wijkpark De Driegang leek meer op een Aziatisch
rijstveld dan op een park. Voetpaden stonden volledig
blank, de HOP-veldjes voor de honden waren veranderd in
modderbaden en de speeltoestellen alleen bereikbaar via
diepe plassen water.

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 de hele stad.
Drontermeer: bijna is het zo ver!
Het is bijna zo ver: nog even wachten en dan worden de
sociale huurwoningen aan het Drontermeer opgeleverd. De
afgelopen periode heeft Wooncompagnie hard gewerkt om
de bouw zo snel mogelijk af te ronden. Het resultaat mag er
zijn, want de woningen zijn prachtig.
In februari heeft Wooncompagnie een kijkdag georganiseerd
voor omwonenden en toekomstige bewoners. Die was een
groot succes. Mensen kregen de kans elkaar te leren kennen
en de woningen konden van binnen worden bekeken.
In een eerdere column schreef ik over het participatieproces
dat we hebben doorlopen rond de bouw van de woningen op
het Drontermeer. Ook deze ‘burendag’ past daar weer mooi in.
We ontwikkelen als stad. We bouwen woningen en die zijn
heel hard nodig. Dat levert soms wel spanningen op in onze
samenleving, maar we blijven als gemeente altijd gesprekken
voeren om die weg te nemen. Bij het project Drontermeer is
dit in elk geval gelukt!
l
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De wijkagent aan het woord
De redactie geeft elke editie graag het woord aan onze
wijkagent.
Beste lezers,
Ik ben nu enkele maanden onderweg in
de Purmer-Zuid en word al geregeld op
straat herkend door bewoners. Dat heeft
uiteraard vooral te maken met het feit
dat de wijkkrant goed wordt gelezen.
Helaas is de wijk ook de afgelopen
maanden bezocht door lieden met
minder goede bedoelingen en zijn er enkele woninginbraken
dan wel pogingen daartoe geweest. Mede door meldingen
van oplettende bewoners zijn vrij snel enkele jonge inbrekers
op heterdaad betrapt en aangehouden. De recherche is druk
doende met het onderzoek naar deze verdachten. Hieruit
blijkt maar weer dat melden loont. Ik doe hierbij dan ook de
herhaalde oproep om alert te blijven en bij verdachte situaties
direct 112 te bellen.
De aanwezigheid van camera’s blijkt een goed hulpmiddel te
zijn bij de opsporing van strafbare feiten. Dat is inmiddels ook
weer gebleken uit de onderzoeken naar de woninginbraken.
Ook heb ik in mijn prille periode als wijkagent van de PurmerZuid op basis van goede camerabeelden al een herkenning

mogen opmaken van een verdacht persoon in de wijk. Ook dit
onderzoek loopt.
In het kader van veiligheid en leefbaarheid in de wijk zoekt
de politie ook regelmatig de samenwerking op met de
afdeling handhaving van de gemeente. Elke wijk kent zijn
vaste wijkhandhavers. We plannen eens in de zoveel tijd
een gezamenlijke dienst in en trekken dan samen de wijk in.
Spreekt u ons vooral aan, of het nu om een parkeerprobleem
gaat of over de komende viering van 5 mei in het Driegangpark.
Dit is een mooi bruggetje naar een evenement waarvan ik van
mijn voorganger heb begrepen dat het een begrip is in de wijk.
Dit werd ook bevestigd tijdens het recente overleg van de
wijkkerngroep in de Zuid-Pool. Daar heb ik kennis mogen
maken met de leden van de groep en mezelf mogen
presenteren. Ook hier staat niets een prettige samenwerking
in de weg.
Ik heb nog vele kennismakingen te goed, zowel met bewoners
als met instanties, en hierop kom ik zeker in een volgens stukje
terug. Voor nu alvast een prettig weerzien!
Josh Rutumalessy,
wijkagent Purmer-Zuid.
U kunt de wijkagent bereiken via 0900-8844 of via
www.politie.nl.
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Sociaal wijkteam presenteert zich
De redactie heeft Francisca Toering gevraagd een artikel
te schrijven voor deze wijkkrant over het sociaal wijkteam,
waar ze medewerker is. Wat is het wijkteam, waarvoor kun
je er terecht en waar en hoe kom je in contact?

professionals, vrijwilligers, actieve bewoners, noem maar op.
Als je benieuwd bent wanneer het volgende wijknetwerkuurtje
is, kijk dan voor meer informatie op de website van het
sociaal wijkteam (zie onderaan dit artikel).

Wijkteam Purmer vormen we met elkaar: buurtbewoners en
medewerkers van diverse organisaties (gemeente, politie,
Spurd, Clup Welzijn, woningcorporaties, zorg, et cetera).
Een voorbeeld van hoe we het samen het wijkteam vormen
is dat we met enige regelmaat een concrete (hulp)vraag van
een buurtbewoner op bijvoorbeeld de facebookpagina’s ‘Wij
Purmer-zuiders’ en ‘Elkaar helpen Purmerend’ plaatsen. Op
die manier brengen we mensen in contact met betrokken
buurtbewoners. Dit kan gaan om ‘Ik zoek iemand om mee
te wandelen’, ‘Kan iemand helpen het onkruid in mijn tuin
te verwijderen?’, ‘Wie kan me begeleiden bij een bezoek
aan het ziekenhuis?’ tot aan ‘Ik zoek iemand met wie ik
de Nederlandse taal kan oefenen’ Je ziet aan de positieve
reacties dat in Purmer-Zuid een grote betrokkenheid is naar
elkaar en welwillendheid om elkaar te ondersteunen en te
helpen als iemand dat nodig heeft.

Oplossingen

Wijknetwerkuurtje
Medewerkers van het wijkteam hebben regelmatig overleg
met elkaar of komen samen tijdens het wijknetwerkuurtje,
dat eens in de vijf weken wordt georganiseerd. Tijdens
deze bijeenkomst ontmoet je andere mensen die actief
en betrokken zijn in en bij de Purmer. Iedereen is welkom:

In het wijkteam zoeken we samen met u naar antwoorden
en oplossingen die passen bij uw persoonlijke situatie. Zo
kunt u bij het wijkteam terecht met vragen over contacten in
de wijk, sport en activiteiten, inkomen en (vrijwilligers)werk,
wonen, zorg en hulpmiddelen, opvoeding en gezin, school
en, opleiding, geld en regelzaken.
Als u zorgen of problemen heeft, dan denkt iemand van het
wijkteam graag met u mee. Samen met hem of haar gaat u
aan de slag. Wat kunt u zelf, welke hulp is er uit uw omgeving
en wat is nog meer nodig? We maken samen een plan en
werken zo stap voor stap aan oplossingen.

Ideeën
Wilt u de buurt leuker maken of activiteit organiseren? Ook
ideeën over uw wijk kunt u bespreken in het wijkteam.
Bijvoorbeeld als u iets wilt organiseren voor uw straat of buurt.
Of als u ideeën heeft over activiteiten, sporten of verenigingen.
Medewerkers van het team denken graag met u mee en kunnen
u ondersteunen bij het organiseren van activiteiten. Doe mee!
Wilt u iets betekenen voor anderen in uw wijk? Bent u een
betrokken bewoner? In het wijkteam bespreken we graag wat
uw ideeën en mogelijkheden zijn.
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Nieuws uit het Purmerbos
Contact
Op maandag en woensdagochtend van 09.00 tot 11.00 uur is
er een spreekuur in Buurtcentrum Gildeplein, Overlanderstraat
650, op vrijdagochtend van 09.00 tot 11.00 uur in De
Tilburykamer, Overlanderstraat 132. De eerste donderdag
van de maand is er spreekuur van de wijkagent van 13.00 tot
15.00 uur in De Tilburykamer. Deze spreekuren zijn zowel voor
inwoners van de Purmer-Noord als de Purmer-Zuid. Ook kunt
u ons bellen of een e-mail sturen om een afspraak te maken.
Telefoon 0299 480 630, e-mail purmer@swtpurmerend.nl.
Kijk voor de meest actuele informatie op
www.swtpurmerend.nl/purmer
l

In een voorgaande editie van de Wijkkrant PurmerZuid (nummer 7 van vorig jaar) kon u lezen dat
Staatsbosbeheer een beroep doet op vrijwilligers voor
diverse onderhoudsklussen in het Purmerbos.

Nieuws van het Meerland

Wilt u ook meehelpen? Meld u zich dan aan via
www.staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer/vacatures/
vrijwilligers/vrijwilligers-beheer-purmerbos.

Ons enige winkelcentrum in de Purmer-Zuid is druk
bezig de uitstraling voor het winkelend publiek te
verbeteren. Zo is begin januari de bestrating met
stoomreinigers schoongemaakt en heeft de gemeente
de twee bloembakken aan de kant van Meerland aan
de straatzijde opnieuw gevuld.
In het pand van
drogisterij Piet heeft
nu La Lupine, een
speciaalzaak in
damesondermode,
zijn deuren geopend.
De winkel zit er in
principe tot eind juni
van dit jaar. Daarna
moet de eigenaar
weer op zoek naar
een nieuwe huurder,
maar gelukkig staan
er het eerste halfjaar
geen winkelpanden
leeg op het
Meerland.
Het PostNL-pakketpunt is ondertussen al enige tijd geleden
overgenomen door de dierenwinkel op het Meerland,
Faunaland Meines. Gelukkig kunnen we hierdoor nog steeds
pakketjes in onze eigen wijk ophalen en afgeven.

Op zaterdag 15 februari was het zo ver: de eerste klusdag
was een feit. Het weer werkte prima mee en onder het
genot van een heerlijke vers bereide kop snert gingen de
vrijwilligers aan de gang.
Onder begeleiding van de boswachter is er opgeruimd
en gesnoeid, zijn bankjes ‘gepoetst’ en hebben de vele
‘kabouterpaaltjes’ een opknapbeurt gekregen.
Kortom, het was een productieve dag, waarbij veel goed
werk is verzet in een leuke sfeer en een mooie omgeving.

Groene vingers zijn niet noodzakelijk, maar enthousiasme
is uiteraard welkom. De eerstvolgende vrijwilligersdag is op
zaterdag 18 april.
Heeft u nog een tip voor onze redactie? Mail die dan naar
wijkkrant.purmerzuid@hotmail.com.
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Goede actie van de gemeente
U kent vast wel het gezegde over ambtelijke molens.
Normaal draaien die niet zo snel, maar in dit geval is
niets minder waar.
Een inwoner van onze wijk zocht contact met het KCC
(klantcontactcentrum) van de gemeente over een gevaarlijke
situatie op de Mahatma Gandhistraat bij de kruising met
de Persijnlaan. Daar werden kriskras fietsen geplaatst door
wijkbewoners die vanaf dat punt verder met het openbaar
vervoer richting Amsterdam reizen. Geregeld vielen die
fietsen om en blokkeerden zo het voetpad.
De medewerkers van ‘werken in wijken’ hebben de situatie
ter plaatse beoordeeld en advies uitgebracht aan de
wijkmanager en de afdeling handhaving. Die hebben op hun
beurt weer contact gelegd met afdeling uitvoering van de
gemeente.

Wist u trouwens dat u bij Cafetaria Meerland een wijkkrant
kunt afhalen? Dus mocht de bezorging uw brievenbus
hebben overgeslagen, dan kunt u daar alsnog een
exemplaar vinden.

De oplossing was snel gevonden: op de plek waar de vele
fietsen stonden of op de grond lagen, zijn nu drie ‘fietsnietjes’
geplaatst, waardoor de wijkbewoners hun fietsen beter en
veiliger kunnen parkeren. Dit was een snelle actie met een
prima resultaat, want het voetpad is weer vrij.

Heeft u een tip voor onze redactie? Mail die dan naar
wijkkrant.purmerzuid@hotmail.com.

Heeft u een tip voor onze redactie? Mail die dan naar
wijkkrant.purmerzuid@hotmail.com.

l

l
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Nieuws van
Activiteitencentrum De Zuid-Pool is een centrale
plek in de Purmer-Zuid en een centrale plek voor
wijkbewoners. Er worden veel creatieve, actieve en
educatieve activiteiten en workshops georganiseerd.

Het hofje van de Purmer-Zuid
In de Purmer-zuid vindt u op het Mergelland nog een echt hofje.
Op zondag 9 februari heeft de Stichting Purmer Zuidpool een
lunch georganiseerd voor bewoners van dit hofje. De lunch was
bedoeld om de bewoners de gelegenheid te geven elkaar beter
te leren kennen. De aanwezigen waren erg enthousiast over de
uitgebreide lunch en het was heel gezellig. Jammer was wel dat
de uiteindelijke opkomst wat lager was dan verwacht. Het initiatief
voor deze lunch kwam van
mevrouw De Ridder, een van
de bewoners van het hofje.
Voor de bewoners is er
regelmatig op zondag een
koffieochtend in de Zuid-Pool,
en wel van 11.00 tot 12.30
uur, altijd voor de gezelligheid
en soms met een thema. Alle
bewoners van het hofje worden
hiervoor uitgenodigd.

ZoMiPo in de Molentocht
Iedere tweede zondagmiddag van de
maand verzorgt De Stedelijke Werkgroep Clup Welzijn in samenwerking
met De Zuid-Pool een optreden in
verzorgingscentrum Molentocht. In
april wijkt de dag af, omdat het ZoMiPo
dan wordt georganiseerd op maandag
13 april, tweede paasdag. Annelies
Ephraim op dwarsfluit en Saskia van der Struik achter de piano
verzorgen voor u dan Wiener Melange. Ze nemen u mee op een
lentetour langs muzikale schatten van het romantische, oude Wenen, met onder andere muziek van Beethoven, Brahms, Lanner,
Mozart, Schubert, Stolz en Johan Strauss jr.
Datum: maandag 13 april 2020 (tweede paasdag).
Locatie: Molentocht, Persijnlaan 99.
Tijd:
14.00 – 16.00 uur.
Kosten: € 4,- per persoon, inclusief een kopje koffie of thee.

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

Spurd-weerbaarheidstraining
Klaverjassen
Bootcamp Girlpower!
Bootcamp Girlpower!
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 Woensdag
09.15 – 11.15: Schilderclub (om de week)
11.00 – 12.00: Tai chi
13.00 – 15.00: Jeu de boules
 Donderdag
09.30 – 12.30: Schilderwerkplaats
09.30 – 10.30: Qi gong
11.30 – 14.00: Koersbal
11.00 – 14.00: Ouderensoos
19.00 – 20.00: Bootcamp Girlpower!
 Vrijdag
09.00 – 11.30: Crea hobbyclub
10.45 – 11.45: Spurd-ouderengym 55+
19.00 – 20.30: K
 inderdisco (eenmaal per maand; houd de
sociale media in de gaten)
 Zondag
14.00 – 16.00: Bingo (laatste zondag van de maand)
14.00 – 16.00: Z
 oMiPo (elke tweede zondagmiddag van de
maand in de Molentocht)
In april is het ZoMiPo op maandag13 april (tweede paasdag) in
de Molentocht. Er is dan een optreden van Wiener Melange.
17.00 – 22.00: Troefcall (eerste zondag van de maand)
Als u geïnteresseerd bent in een van de 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

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.

