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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
Voor u ligt alweer de vierde editie van de wijkkrant
van dit jaar. Onze krant komt uit in een periode van
onzekerheid. De overheid laat voorzichtig de teugels
wat vieren en diverse bedrijfstakken kunnen weer
voorzichtig aan de slag.
Tijdens het afgelopen pinksterweekend mocht de horeca
weer open. De gemeente denkt mee met de ondernemers,
wat resulteerde in een Koemarkt die volledig is omgetoverd
tot één groot terras.
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Ook in deze wijkkrant nummer 4 zijn sommige berichten
mogelijk alweer achterhaald door de actualiteit, maar de
redactie probeert u toch een volledige krant te bezorgen.
Heeft u een tip voor onze redactie, mail die dan naar wijkkrant.
purmerzuid@hotmail.com. We wensen u veel leesplezier!
l

Clup en sociaal wijkteam
blijven paraat
Tijdens de coronacrisis is het lastig om op een
normale manier te functioneren. Dit geldt zeker
ook voor de medewerkers van Clup en het sociaal
wijkteam, die altijd nauw contact onderhouden in de
wijk met de bewoners. Toch zijn de medewerkers van
Clup langzaamaan weer meer in de wijk te vinden.
Er wordt zo veel mogelijk per telefoon of met beeldbellen
gecommuniceerd, maar als de situatie er om vraagt, dan
spreken de medewerkers ook daadwerkelijk af met mensen.
Hiervoor heeft Clup een aantal plekken ingericht (onder
meer bij de Inval en Wijkplein Where) om de mensen op een
veilige manier te ontvangen met anderhalve meter afstand
en de nodige hygiënemaatregelen. Ook wordt er buiten
afgesproken, bijvoorbeeld in het park of bij iemand in de tuin,
om zo ook de nodige afstand te kunnen bewaren.

Aanspreekpunt

In onze wijk gebeurt niet veel, maar tijdens de afgelopen
periode was wel goed merkbaar dat de bewoners het
wijkpark goed wisten te vinden. Het park werd veel drukker
bezocht dan normaal. Helaas resulteerde dit ook in enkele
incidenten, waarbij de handhaving moest optreden. In de
afgelopen periode zijn in totaal negentig meldingen gedaan
van overlast in het park. Handhaving spreekt over een
hotspot in onze wijk, en dan met name het basketbalveld in
het park. Er is in eerste instantie veel gewaarschuwd, maar
uiteindelijk zijn ook bekeuringen uitgedeeld.

In de Purmer-Zuid was Stacey Esajas het
aanspreekpunt voor Clup. Stacey heeft
Clup echter verlaten en nu zijn de werkzaamheden opgepakt door Nancy Ettes
en Franciska Toering. Nancy en Franciska
zijn al enige tijd actief in de Purmer-Zuid,
maar als de versoepelingen van de maatregelen dit weer toestaan, intensiveren ze
de contacten met verschillende groepen,
initiatieven, organisaties, instellingen en
bewoners. Nancy gaat zich vooral richten
op de jeugd (kinderen en tieners) en Franciska op de volwassenen in onze wijk.

Op 5 mei bleef het dit jaar erg stil in ons park; het
jubileumjaar 75 jaar vrijheid kon helaas niet uitbundig
worden gevierd. De redactie hoopt dat alle versoepelingen
van de coronamaatregelen niet resulteren in een tweede
besmettingsgolf en dat onze inwoners een rustige en mooie
zomerperiode tegemoet gaan.

Voor meer informatie kunt u terecht op
de website www.clup.nl. U kunt ook
telefonisch contact opnemen: 0299480630. Clup Welzijn is bereikbaar van
maandag tot en met vrijdag van 09.00
tot 16.00 uur.
l

Franciska Toering

Nancy Ettes
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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 de hele stad.
Werk je thuis of
slaap je op je werk?
Werken in coronatijd is moeilijk.
Dit geldt natuurlijk voor iedereen
die met de handen werkt, maar ook voor mensen in
kantoorruimtes. Dat is lastig om alle voor de hand liggende
redenen: haperende software bij het videobellen en het feit
dat alle vergaderingen – zeker met veel mensen tegelijk –
aanzienlijk langer duren. Dat zien we ook bij de vergaderingen
van de gemeenteraad: de raad is in staat een prima debat
te voeren (en dat is knap!), maar het neemt wel meer tijd in
beslag dan normaal.
Er zijn echter ook fundamentelere zaken die aan het licht
komen. Voor veel mensen is het thuis werken – zeker in deze
mate – nieuw. Iemand die al langer thuis werkt en een baan
heeft zonder vaste tijden, weet dat daar risico’s aan verbonden
zijn. Want wanneer stopt je werkdag? Pak je je telefoon, met
werk-e-mail, terwijl je op de bank zit te netflixen? Toch nog
even dat ene mailtje beantwoorden? Of juist andersom: het
overleg start pas over tien minuten, dus ik kan nog wel even
boodschappen doen/de was ophangen/stofzuigen. Iemand
op twitter omschreef dat mooi: ‘Werk je thuis of slaap je op je
werk?’ Het is moeilijk de balans te bewaren.
Iets anders waar we als gemeente tegenaan lopen, is dat het
contact met de stad veel beperkter mogelijk is. Participatie
over bouwontwikkelingen wordt erg moeilijk. Hetzelfde geldt
voor gesprekken om te achterhalen welke zorg of begeleiding
iemand nodig heeft.
Hoe dan ook, ik hoop iedereen binnenkort weer gewoon te
kunnen zien. Want hoe goed we het ook regelen met Zoom,
Jitsi, MS Teams, StarLeaf, et cetera, het kan echt niet tippen
aan een gewoon overleg, waarbij je elkaar in de ogen kunt
kijken - zeker niet met de stad.
l
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lockdown was er veel onduidelijkheid en het winkelend
publiek hield zich nog niet goed aan de onderlinge afstand
van anderhalve meter. Hierna heeft het marktteam samen
met de marktmeester maatregelen getroffen om verstoringen
te voorkomen. De marktopbouw is aangepast en veel ruimer
opgezet en er wordt regelmatig gecontroleerd. Er zijn borden
geplaatst bij het begin van de markt en er wordt met tape
op straat duidelijk gemaakt waar mensen kunnen wachten.
De ruimte tussen de winkelpanden en marktondernemers
is (waar mogelijk) van drie vergroot naar vijf à zes meter. De
richtlijnen van het RIVM en de CVAH (Centrale Vereniging
Ambulante Handel) worden strikt opgevolgd.
De burgemeester heeft bepaald dat vanwege de veiligheid met
betrekking tot het bestrijden van het coronavirus de marktondernemer de aanwijzingen van het marktteam moet volgen. Er komt
echter ook een stukje eigen verantwoording bij van de bezoeker.
Samen met de afdeling handhaving probeert men de mensen
zoveel mogelijk vriendelijk op de regels te wijzen.
De markt op het Meerland wordt ingevuld door de vaste
vergunninghouders. Eerst wilden alleen de ondernemers in de
foodsector gebruikmaken van de mogelijkheid op de markt te
staan, maar nu er versoepeling is van de regels en het mooier
weer wordt, melden steeds meer ondernemers zich om hun
plek weer in te nemen. Dit is echter niet altijd mogelijk en
soms krijgt de ondernemer dan een vervangende plaats
toegewezen.

Nieuws van
het Meerland
Op ons winkelcentrum Meerland heeft de coronacrisis
voor veel verandering gezorgd. De supermarkten
hebben aangepaste openingstijden en gedragsregels
en de overige winkels ontvangen hun klanten op
gepaste afstand en met beschermende maatregelen.
Gelukkig zijn alle winkels ondertussen wel weer open.
De warenmarkt op woensdag op het Meerland is meermaals
onderwerp van discussie geweest. De eerste week na de

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

l
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De wijkagent aan het woord

testen. Via telefoonnummer 0800-1202 kun je een afspraak
maken. Maak echter alleen een afspraak als je echt klachten
hebt die passen bij het virus, want zonder klachten heeft de
test geen zin. Meer informatie over de coronatest lees je op
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/
testen/afspraak-maken.

De redactie geeft elke editie graag het
woord aan onze wijkagent.
Geachte lezers,
Inmiddels zijn we in de maand juni beland en merk
ik dat het openbare leven beetje bij beetje weer op
gang komt. Sinds 1 juni zijn de coronamaatregelen
die in eerste aanvang waren getroffen versoepeld
en kon het publiek een terrasbezoek nog net benutten onder
zomerse omstandigheden. Al met al blijft het een fase waarin
we met ons allen alert moeten zijn en we er vooral voor elkaar
moeten zijn. Een ronde door de wijk, en daarbij getuige zijn van
het toezingen van onze medebewoners van de Molentocht door
verschillende zangers, doet me erg deugd.
Wat me minder deugd doet is de toename van het aantal
bromfietsdiefstallen in de wijk de afgelopen periode. Coronatijd
of niet, lieden met minder goede bedoelingen hebben het helaas
nog altijd voorzien op andermans eigendom. Wees daarom
scherp op verdachte situaties in de straat en meld deze gelijk
aan de politie, zodat de heterdaadkracht wordt vergroot.
De zomervakanties staan er ook weer aan te komen, al zullen de
meeste bewoners deze op een andere manier invullen dan ze
gewend zijn. Mocht u uw woning in verband met de vakantie voor
enige tijd onbewoond achterlaten, zorg dan voor de nodige maatregelen. In de tussentijd waakt de politie over uw eigendommen.
Voor nu een goede gezondheid en veiligheid toegewenst,
waar u zich de komende periode ook mag bevinden.
Uw wijkagent,
Josh Rutumalessy.

Nieuws in het kort
Waterlands Archief open vanaf 2 juni
Sinds dinsdag 2 juni is de studiezaal van het Waterlands
Archief weer geopend voor het publiek. Wel is het nodig
om van tevoren voor een bezoek een afspraak te maken
en archiefstukken te reserveren. Dit kan per e-mail, info@
waterlandsarchief.nl, of telefonisch 0299- 411530. Om
coronabesmetting tegen te gaan is een aantal maatregelen
genomen. Naast de algemene hygiëneregels is bezoek
op afspraak de belangrijkste. Regulering van het
studiezaalbezoek is namelijk nodig om de anderhalve meter
afstand in de studiezaal te kunnen bewaren. Verder worden
bezoekers geacht alleen te komen en zo veel mogelijk
een eigen laptop te gebruiken. Zie voor informatie over de
openstelling van de studiezaal www.waterlandsarchief.nl.

Coronatest in Purmerend
Op 5 juni is de GGD in Purmerend gestart met het
grootschalig testen op corona. Er kunnen maximaal zestig
personen per uur worden getest. Dit zorgt voor extra
verkeersdrukte rond de brandweerkazerne en bij de rotonde
van de Gorslaan/Purmerweg. Sinds 1 juni kan iedereen met
klachten die passen bij het nieuwe coronavirus zich laten
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IC’s Dijklander ziekenhuizen coronavrij
Begin juni lagen op de IC’s van het Dijklander ziekenhuis
geen coronapatiënten meer. Er lagen er nog wel enkele
coronapatiënten op de verpleegafdelingen, maar het is een
goede ontwikkeling dat er geen nieuwe gevallen bijkomen. Hoe
het de komende weken gaat, blijft vooralsnog onduidelijk. Begin
juni werd de bezoekregeling van het ziekenhuis aangepast.
Patiënten op de intensive care mogen één bezoeker per dag
ontvangen, evenals patiënten in isolatie. Op de reguliere
verpleegafdelingen mogen patiënten dagelijks twee bezoekers
ontvangen en gelden de normale bezoektijden en maximale
bezoekduur. Meer informatie is te vinden op de site van het
ziekenhuis: www.dijklander.nl/praktische-informatie/op-bezoek.

Tankstation Total De Purmer weer geopend
Na ruim vijf weken van intensieve verbouwing is op 28 mei
het tankstation aan de Verzetslaan in de Purmer-Zuid
weer geopend. Het station heeft een grondige technische
verbouwing ondergaan en is weer klaar om onze inwoners te
voorzien van brandstof. In de shop kun je ook terecht voor
diverse etenswaren en onderhoudsartikelen.
l

Gratis jeugdvergunning voor
jonge sportvissers
Jaarlijks maken zo’n 200.000 kinderen in
Nederland kennis met sportvissen via vriendjes,
familie of een visles op school. Via de website
van hengelsportvereniging Afdeling XI Purmerend
kunnen beginnende sportvissers een gratis online
jeugdvergunning downloaden.
Met deze jeugdvergunning kunnen kinderen tot veertien
jaar meteen naar de waterkant, waar ze met één hengel en
gewone aassoorten zoals brood, deeg en maden mogen
vissen. Na het registreren krijgen ze bovendien vier keer per
jaar gratis het ‘Stekkie Magazine’ thuisgestuurd, gemaakt
voor beginnende sportvissers, en worden ze geïnformeerd
over leuke verenigingsactiviteiten. Op de jeugdvergunning is
aangegeven in welke wateren mag worden gevist.

Enthousiast
Kinderen die na hun eerste visavonturen enthousiast raken en
bijvoorbeeld met kunstaas op roofvis of met twee hengels op karper willen vissen, kunnen tot hun veertiende jaar via www.vispas.
nl de jeugdvispas van Afdeling XI Purmerend aanschaffen. Vanaf
hun 14e jaar hebben ze namelijk de normale vispas nodig. Met de
jeugdvispas of vispas mag je in zo’n 85 procent van al het viswater
in Nederland vissen, waaronder het verenigingsviswater.
l
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A10 Noord en A8
deze zomer afgesloten
Deze zomer start het
groot onderhoud aan twee
belangrijke verkeersaders
aan de noordkant van de
hoofdstad. Rijkswaterstaat
sluit hiervoor de A10 Noord
in beide richtingen en de
A8 richting Amsterdam. De
extra reistijd kan oplopen
tot meer dan een uur.
Vrijwel de hele zomer staat er groot onderhoud gepland aan de
A10 Noord en de A8. Deze wegen moeten gedurende meerdere
weken in één richting worden afgesloten om nieuw asfalt te
kunnen aanbrengen, voegen te vervangen en de afvoer van
regenwater te verbeteren. De twee richtingen van de A10 Noord
worden na elkaar aangepakt, maar overlappen deels met de
afsluiting van de A8. De werkzaamheden zijn gepland tussen
3 juli en 11 augustus. Dit betekent veel extra reistijd voor onze
inwoners van de Purmer-zuid.

4

en alle activiteiten en clubs zijn door alle beperkende
maatregelen gestopt. Ook na de versoepeling van de
maatregelen kunnen we het wijkgebouw nog niet in, omdat
de kinderopvang onder de voorwaarden van het RIVM zijn
werk moet kunnen doen zonder dat de medewerkers extra
zwaar worden belast door externe bezoekers in het centrum.
Toch proberen we ondanks deze moeilijke omstandigheden
de contacten met de bewoners van de Purmer-Zuid te
behouden. Onze vrijwilligster Christina Rouw kwam met
het idee om bijvoorbeeld een bingo op locatie te doen met
bewoners van de 55+-flats. Het idee is zo’n bingo buiten te
organiseren, aan de voorzijde van de flats, zodat iedereen
voor de eigen deur kan zitten, en zo een aantal bingoronden
te doen met leuke prijzen. Ook wordt gedacht aan een
Zomipo (zondagmiddagpodium) op buitenlocaties in plaats
van bij de Molentocht.
Heeft uzelf nog ideeën voor een leuke activiteit? Laat het ons
dan vooral weten.
Blijf gezond, met vriendelijke groet,
Guus Visser, Voorzitter Stichting Purmer Zuid-Pool.

l

Rustig
De grootschalige werkzaamheden zijn in de zomer gepland,
omdat het dan relatief rustig is op de wegen. Ook is zo veel
mogelijk rekening gehouden met andere werkzaamheden en
evenementen. Desondanks waarschuwt Rijkswaterstaat voor
geluidsoverlast en ernstige verkeershinder op de snelwegen en
stedelijke wegen in Amsterdam en Zaanstad. Het verkeer moet
rekening houden met extra drukte en vertraging oplopend tot
meer dan een uur. Ook in de dagen voorafgaand aan de volledige
afsluiting kan er hinder zijn door voorbereidende werkzaamheden.
De coronamaatregelen hebben impact, ook op het werk van Rijkswaterstaat. Het is de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat de
kritieke infrastructuur (wegen, vaarwegen en het watersysteem)
draaiende te houden. Daarom gaan bovenstaande onderhoudswerkzaamheden vooralsnog door als gepland.
Voor informatie omtrent de exacte wegafsluitingen en de omleidingsroutes kunt u terecht op de website ‘van A naar Beter’.
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.

Nieuws van de Zuid-Pool
Activiteitencentrum De Zuid-Pool is een centrale plek in de
Purmer-Zuid en een centrale plek voor de wijkbewoners.
Er worden normaliter veel creatieve, actieve en educatieve
activiteiten en workshops gehouden.
Ook de Stichting Purmer Zuid-Pool gaat gebukt onder de
coronacrisis. De 5-meiviering is in haar geheel afgeblazen

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.

