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WIJKKRANT
PURMEREND PURMER-NOORD
Voor en door bewoners

Van de redactie
Voor u ligt de zesde wijkkrant van dit jaar. Met veel plezier
kunnen we u melden dat een nieuw redactielid zich heeft
aangemeld: Joke van Loenen. In deze krant stelt ze zichzelf
voor en publiceert ze, voortvarend als ze is, een interview
met onze wijkwethouder Mario Hegger. Verder vindt u onder
andere nieuws over de recente omnibusenquête en over het
‘groen blijven’ van de Purmer.
We wensen u veel plezier toe bij het lezen van de krant.

Zomer voorbij, herfst begonnen

OKTOBER 2020
11e jaargang
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Wijkkerngroep
Purmer-Noord 25 jaar actief
Sinds 1992 zijn de wijkkerngroepen actief in
Purmerend. De Wijkkerngroep Purmer-Noord is van uit
de sociale vernieuwing opgestart om de verloedering
in de Tilburybuurt tegen te gaan.
De gemeente heeft in samenwerking met bewoners en
destijds woningbouwvereniging Pastoors (nu Intermaris)
en Wooncompagnie de kerngroep gevormd. Edwin Färber
is in augustus 1993 gestart als buurtbeheerder in de
Purmer Noord.
In 1995 is wijkbeheer gestart. Toen is een kerngroep
ontstaan voor de hele wijk Purmer-Noord. Zo is de naam
wijkkerngroep ontstaan. Henk Noordhuis is toen begonnen
als wijkbeheerder.
Om die redenen houden we 1995 als startdatum voor
de wijkkerngroep, en dus is 2020 het jubileumjaar.
Op dit moment wordt de wijkkerngroep vertegenwoordigd
door Ed Vredeling, Hans Wessels, Petra Pastoor, Peter
Klappe, Ilona Karregat, Peter Kerpentier en Bianca
Kerpentier.
De wijkkrantredactie bestaat uit Hans Pels, Peter Klappe en
Joke van Loenen.
l

Nu de zomer weer voorbij is en we in de herfst
zijn beland, is het weer tijd om de tuin winterklaar
te maken. Snoei dus de planten terug, haal de
uitgebloeide knoppen van de planten af en verzamel
de bladeren op een hoop om te composteren. Haal
in Baanstee 2 op de Purva compost. Buiten de
Composteerinrichting (HVC), voorbij het hek, ligt een
berg gratis compost.
Voor het transport van de compost: stop het in vuilniszakken
of emmers en neem het mee naar de tuin. Strooi het
ongeveer tien centimeter dik over uw tuin. Laat de herfst en
de regen hun werk voor u doen. Zodra de winter weg is en
het voorjaar zich aandient, haal dan nogmaals compost en
strooi het op dezelfde manier in uw tuin. U zult versteld staan
hoe mooi uw tuin wordt met deze gratis voeding!
l

Op de foto van links naar rechts: Hans Wessels (plv voorzitter),
Bianca Kerpentier secretaris, Petra Pastoor, Ed Vredeling (voorzitter),
Peter Kerpentier, Ilona Karregat en Peter Klappe.
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Interview met wijkwethouder Mario Hegger
De bezoekers van de locatie van het
sociaal wijkteam aan het Gildeplein, waar
het spreekuur met wijkwethouder Mario
Hegger werd gehouden, werden met
koffie of thee ontvangen door wijkadviseur
Mehmet Uygun. Aan de grote tafel was een
geanimeerd gesprek gaande met leden van
de wijkkerngroep en actieve bezoekers en
vrijwilligers; tijd dus om aan te sluiten.
Ik stelde me voor en werd hartelijk welkom geheten door Ed
Vredeling en Hans Wessels van de wijkkerngroep. Het was
een korte, informele kennismaking. We hebben informatie
uitgewisseld en afspraken gemaakt over wanneer en hoe
we met elkaar in contact kunnen blijven. Vanwege corona
verlopen alle overlegstructuren net even anders dan normaal
en zijn alle geplande evenementen afgezegd.
De wachttijd was zeer geschikt om te observeren hoe zo’n
open spreekuur met een wijkwethouder verloopt. Hegger nam
ruim de tijd om naar het verhaal van de mensen te luisteren
en om vragen te stellen en te beantwoorden. Voor de mensen
die hun zorgen, klachten en of problemen voorleggen aan
de wijkwethouder hoop ik dat het resultaat van zo’n gesprek
het begin van een oplossing van de problemen oplevert. Ik
begrijp dat het soms om problemen gaat die al lang spelen en
waarmee tot nu toe (ondanks vele hulpvragen) niets is gedaan.
De eerste vraag is natuurlijk wat de taak en functie van
een wijkwethouder zijn.
“Er is niet zo iets als een taak- of functieomschrijving
voor een wijkwethouder. Elke wijk in Purmerend heeft een
wijkwethouder. Bij voorkeur is dit een wethouder uit het
stadsbestuur die zelf in de wijkt woont, of in elk geval de
wijk goed kent. Iemand die weet wat er speelt en welke
beleidsterreinen extra aandacht behoeven.”
“De benodigde informatie krijgt hij uit de vele contacten die
hij heeft, zoekt, legt en onderhoudt met burgers, winkeliers,
ondernemers. Daarnaast zijn er de reguliere overleggen,
vergaderingen met de Wijkkerngroep Purmer-Noord, de
eerstelijnswerkers van het sociaal wijkteam, het wijkcentrum,
enzovoort. Vanuit die broninformatie signaleert hij de knelpunten
en problemen die niet op zijn beleidsterrein liggen bij collegawethouders. Waar mogelijk en noodzakelijk bemiddelt hij bij
problemen tussen burger en gemeente ambtenaar.”
“Ik wil laagdrempelig bereikbaar zijn voor wijkbewoners en ben
verrast door de opkomst voor het spreekuur van vandaag. Het
gebeurt te weinig en niet structureel, maar gezien de opkomst
blijkt er wel degelijk behoefte aan contact te zijn. Omdat alle
aanwezigen het hiermee eens zijn, wordt afgesproken dat
elke laatste vrijdag van de maand tussen 12.00 en 14.00 uur
de gelegenheid wordt geboden om in gesprek te gaan met
de wijkwethouder. De eerstvolgende keer is op vrijdag 30
oktober. Elk onderwerp is bespreekbaar en zo nodig verwijs ik

door of bemiddel ik naar andere instanties.”
De locatie is nieuw en de ruimte moet nog verder worden
ingericht en geschikt gemaakt voor de beoogde functies.
Een laag budget en dus geldgebrek maakt het er niet
gemakkelijker op. Hopelijk is er een geldpotje te vinden,
zodat iets kan worden gedaan aan het gebrek aan privacy
tijdens deze gesprekken.
Wat is het belang van de Wijkkrant Purmer-Noord?
“De wijkkrant is vooral van belang als informatievoorziening
voor de bewoners. De krant is immers een platform
voor oproepen en/of initiatieven vanuit de wijk of buurt.
De wijkkrant is ook goed bruikbaar voor verslagen van
evenementen die zijn geweest, al dan niet met beeld. Het is
immers altijd leuk om dergelijke zaken terug te zien.”
l

Foute boel: onze
tuinen verstenen
Uit recent onderzoek van het
Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier, uitgevoerd
door Cobra groeninzicht, blijkt
dat 60,6 procent van de tuinen
in Purmerend is versteend.
Purmerend staat hiermee in de
topvijf van de meest versteende
steden in Noord-Holland.
Volgens deskundigen heeft dit nadelige gevolgen voor de
biodiversiteit in de tuin, wordt het riool tijdens hevige buien
overbelast en wordt het heter in je tuin, doordat de stenen
warmte uitstralen.
Ook voor het Hoogheemraadschap is dit een doorn in het
oog. “Dat het klimaat verandert, is geen nieuws meer. We
krijgen te maken met langere, hetere zomers en meer zware
regenbuien. We moeten dus alles uit de kast halen om
deze weersomstandigheden aan te kunnen. Onze stelregel
is veertig procent tegels en zestig procent groen. Als je
graag tegels in je tuin wilt, kies dan voor waterdoorlatende
exemplaren. Het aanbod hierin wordt steeds groter. En
leg de tegels niet te dicht tegen elkaar, zodat het water
tussen de tegels door de bodem in kan zakken. Een groene,
watervriendelijke tuin zorgt voor ontspanning en verkoeling
op warme dagen. En een groene tuin is natuurlijk ook goed
voor insecten, vlinders en vogels.”
In onze Purmer-Zuid is 60,7 procent van de tuinen versteend.
De wijk Weidevenne is koploper in Purmerend met 73,4
procent verstening. De wijk Overwhere heeft met 51,8
procent de minste verstening.
Op de website www.veiligschoonvoldoende.nl/water-in-detuin van het Hoogheemraadschap vindt u tips over wat u kunt
doen met uw tuin om verstening tegen te gaan.
l
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Even voorstellen: nieuw redactielid wijkkrant
enthousiasme inzetten voor een goede informatievoorziening,
interessante artikelen en mooie verhalen over en in onze
wijk en buurten. Natuurlijk kan ik dit alleen in samenwerking
met mijn collega-redactieleden, leden van de wijkkerngroep,
de eerstelijnswerkers in het sociaal wijkteam en de
wijkwethouder.

Neus in de boter
Mijn eerste dag als redactielid viel samen met het
aangekondigde spreekuur van wijkwethouder Mario Hegger
van de Stadspartij, op de locatie van het sociaal wijkteam
(nieuw, tegenover de ingang van de Jumbo aan het
Gildeplein). Er bleek veel belangstelling voor een gesprek met
de wethouder te zijn, dus moest ik aansluiten in de wachtrij.
Dat kwam goed uit, omdat er belangrijke sleutelfiguren uit de
wijk aanwezig waren met wie ik graag wilde kennismaken.
Het interview met Mario Hegger leest u elders in deze krant.l

Met de uitgave van de nieuwste editie van de wijkkrant
wil ik me even voorstellen als nieuw redactielid. Mijn
naam is Joke Soederhuizen-van Loenen en ik ben
sinds enige jaren gepensioneerd gespecialiseerd
maatschappelijk werkende en manager in de
geestelijke gezondheidszorg Amsterdam.
Net als veel bewoners van de Purmer-Noord ben ik geboren
en getogen in Amsterdam. Toen begin jaren tachtig van de
vorige eeuw de Purmer-Noord werd gebouwd kwam, niet
alleen voor ons gezin, maar voor veel Amsterdammers een
huur- of koopwoning met tuin binnen bereik.

Overgang
De overgang van Amsterdam naar Purmerend bracht
grote veranderingen in de dagelijkse routine van ons gezin
teweeg. Onze zoons bleven trouw aan hun oude voetbalclub
de Volenwijckers en ze maakten hun schooljaar af in
de hoofdstad. Dat betekende naast het woon-werk- en
schoolverkeer ook vijf keer per week heen en weer rijden
naar de sporttraining en voetbal wedstrijden in Amsterdam.
We kwamen er al snel achter dat het inwoneraantal van
Purmerend snel steeg, maar dat de infrastructuur niet in
gelijke tred meegroeide. Het gevolg was (is?) dagelijks file
leed en dito stress op de Jaagweg vanwege de uittocht
van de nieuwe Purmerenders op weg naar school, werk,
sportclub, enzovoort.

Tevredenheid
Zo geschiedde het dat ons sociale en werkzame leven
jarenlang georiënteerd bleef op Amsterdam. Inmiddels wonen
we naar tevredenheid al 36 jaar in de Purmer-Noord zonder –
ik spreek voor mezelf - dat ik mijn woonomgeving goed ken.
Dat wil ik graag veranderen en daarom heb ik me aangemeld
als redactielid voor de Wijkkrant Purmer-Noord. Ik zal me met

Even voorstellen: Mehmet Uygun
Ik zal me even voorstellen: mijn naam is Mehmet
Uygun. Ik werk al heel wat jaren met veel plezier als
sociaal werker in de Purmer-Noord. Mij is gevraagd
om vanaf nu in elke wijkkrant iets te vertellen over mijn
ervaringen in de wijk., iets wat ik graag doe.
Wat me de afgelopen jaren veel energie heeft gegeven,
zijn de diverse initiatieven van buurtbewoners. Veel actieve
bewoners hebben meegewerkt aan en meegedacht over
een leefbare en schone buurt, en soms ook over de fysieke
aanpak van speelplekken en groen. Deze bewonersgroepen
hebben in samenwerking met diverse instanties, zoals
gemeente, woningcorporaties, wijkkerngroep en sociaal
wijkteam Purmer mooie projecten uitgevoerd. Dat maakt dat
de Purmer-Noord een fijne wijk is om te wonen en te werken.
Voor de komende edities lijkt het me leuk een aantal van
deze projecten voor het voetlicht te zetten. Het is namelijk
elke keer weer geweldig om te zien hoe iets van een idee
werkelijkheid wordt. Natuurlijk
kan niet alles worden uitgevoerd
zoals gewenst, maar er kan wel
over alles worden gesproken.
Kortom, heeft u een leuk idee
voor uw buurt of straat, of
wilt u iets organiseren, neem
dan contact met me op;
dan kijken we samen wat de
mogelijkheden zijn.
Mehmet Uygun,
sociaal werker Clup Welzijn.
Telefoon 06 15000623, e-mail
m.uygun@clup.nl.
l

Mehmet Uygun
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Purmer-Noord laatste,
maar niet verloren
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Kerstverlichting verdient prijs

De tweejaarlijkse omnibusenquête, waarin de
gemeente allerlei zaken inventariseert, geeft ook
dit keer weer een goed beeld van de kijk van
Purmerenders op de diverse wijken. Wijkwethouder
Mario Hegger benadrukt dat de Purmer-Noord,
ondanks de laagste score van de stad, absoluut geen
verloren zaak is.
‘‘De Purmer-Noord heeft een 7,2
gescoord in de enquête. Dat is een
prima resultaat’’, aldus Hegger.
‘‘In de raad is door één raadslid
de opmerking geplaatst dat de
Purmer-Noord een getto zou
zijn, maar in Purmerend kennen
we dat soort wijken helemaal
niet. Een getto is een wijk met veel
problemen en dito leegstand, kortom,
een wijk die eigenlijk hopeloos verloren
is.’’Overigens neemt de wethouder niemand
iets kwalijk over die opmerking: ‘‘Die is heel voorzichtig
geplaatst, en toen er tegenstand uit de raad kwam, werd er
afstand van gedaan.’’

Met de kerst in het vooruitzicht heeft de Wijkkerngroep
Purmer-Noord (WKGPN) het initiatief genomen om
degene die een mooie, leuke, kerstvoorstelling of
-tuinversiering heeft, die zichtbaar is voor publiek, te
belonen met een bescheiden prijs.
De leden van de WKGPN gaan regelmatig door de wijk
rijden en de versieringen beoordelen. Hierna worden de
beoordelingen bekeken en wordt er een prijs aan verbonden.
In de week voor de kerst worden de prijzen uitgedeeld.
Ook wordt een foto van de winnaar in de wijkkrant geplaatst,
dit uiteraard wel met toestemming van de winnaar.
l

Verbeterpunten
Echter zijn er volgens de wethouder genoeg verbeterpunten
in de wijk. ‘‘Als we kijken naar meldingen van afvaloverlast,
adviseer ik mensen personen aan te spreken op het vuil.
Heeft dit geen resultaat, dan kan er melding van worden
gemaakt via de gemeente-app.’’
Een ander punt van verbetering is de hoeveelheid hardrijders
op de doorgaande wegen in de wijk. ‘‘Ik zou graag in de
toekomst willen zien dat er zogenoemde flexdrempels
worden geplaatst op deze wegen. Een bus kan dan
bijvoorbeeld gemakkelijk doorrijden, maar auto’s moeten
afremmen voor de drempel.’’

Doorsteek
‘‘Toen de wijk in de jaren tachtig van de vorige eeuw werd
gebouwd, is vooral rekening gehouden met fietsers. Eigenlijk
is er daardoor te weinig rekening gehouden met uitvalswegen
voor auto’s.’’ In het verleden stond er wel een extra
doorsteek in de planning. ‘‘Het gaat om het doortrekken van
een weg vanuit de Wheermolen richting de Purmer-Noord,
maar er waren toen uiteindelijk toch andere prioriteiten.’’
Hegger ziet de Purmer-Noord als ‘een sterk, sociaal netwerk
met een diversiteit aan mensen’. ‘‘Het stadsdeel kenmerkt
zich als een mooie wijk: we hebben een aantal mooie
parken, een zwembad en ten slotte veel verenigingen en
voorzieningen.’’ Heggers’ ambitie is duidelijk: “Volgende keer
gaan we voor een hoger cijfer.”
Wesley Dekker

Met toestemming overgenomen van RTVPurmerend

l.

COLOFON
Redactie: Hans Pels, Peter Klappe, Joke van Loenen.
E-mail: wijkkrantpurmernoord@gmail.com
Bezorgklachten: wijkkrantpurmernoord@gmail.com
Drukwerk: Werkom
Contactinformatie
Voorzitter wijkkerngroep: Ed Vredeling, telefoon 06 105 808 23
E-mail wijkkerngroep: www.kerngroeppurmernoord@hotmail.nl
Website www.kerngroeppurmernoord.nl
Wijkwethouder: Mario Hegger, Telefoon 0299 452 452
Wijkmanager: Misja Horsthuis, Telefoon 0299 452 452
Wijkadviseur: Mehmet Uygun, Telefoon 06 150 006 23
E-mail: m.uygun@club.nl
Sociaal Wijkteam, telefoon 0299 452 385
E-mail: www.wijkpuntpurmer@gmail.com
Wijkagenten: Johnny Hagenaar en Kelly Bak,
Telefoon 0900 8844
E-mail: johnny.hagenaar2@politie.nl, Twitter:@PJonhnnypn,
Instagram: wijkagentjohnnyhagenaar
Kelly Bak Telefoon 0900 8844
E-mail: www.politie.nl, instagram:@pol_wijkagent_bak
en via twitter:@pol_bak

