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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 de nieuwste wijkkrant, nummer 7 van 2020, de vijfde
krant in het coronatijdperk en tevens laatste krant van dit jaar. Het
jaar 2020 gaat de geschiedenisboeken in als het jaar van de coronapandemie. Onze inwoners hebben nu twee intelligente lockdowns meegemaakt en de komende feestdagen kunnen dit jaar
minder uitbundig worden gevierd dan alle voorgaande jaren. De
mensen wordt geadviseerd niet op vakantie te gaan in de kerstvakantie en de restaurants kunnen dit jaar met de feestdagen geen
gasten ontvangen (althans, dit is de regel ten tijde van het maken
van deze krant). De redactie van de wijkkrant hoopt dat u dit jaar
eens extra kritisch om u heen kijkt en de eenzame bewoners van
onze wijk een beetje extra aandacht kunt geven.
Gelukkig zijn er ook nog leuke initiatieven. Zo hebben de bewoners van de Moeder Theresastraat hun huis allemaal met dezelfde
verlichting versierd en de straat een feestelijke uitstraling gegeven.
De komende jaarwisseling wordt ook geheel anders.
Er is een eenmalig vuurwerkverbod afgekondigd om de ziekenhuizen en reguliere zorg te ontlasten; laten we hopen dat ook onze
wijkbewoners verstandig omgaan met deze maatregel.
De redactie hoopt u in het nieuwe jaar weer van veel nieuws te
kunnen voorzien over onze wijk en dat De Zuid-Pool alle evenementen, clubs en bijeenkomsten weer kan oppakken.
Rest ons u fijne feestdagen te wensen en een goed begin
van 2021. Blijf gezond, denk om uzelf en uw familie, vrienden
én buren.
Wist u dat u de wijkkrant ook digitaal kunt lezen?
Op www.wijkkrantenpurmerend.nl/purmer-zuid/ kunt u alle
wijkkranten terugvinden van de laatste jaren om nog eens op uw
gemak digitaal te lezen.
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Wilt u in 2021 meer betrokken zijn bij uw wijk en vindt u het leuk
om samen met ons de wijkkrant samen te stellen? Stuur dan
een mail naar wijkkrant.purmerzuid@hotmail.com en we nemen
contact met u op.
De redactie ontvangt geregeld berichten van onze wijkbewoners
over het bezorgen (of juist niet) van de wijkkrant. Dit is en blijft
een bron van ergernis voor iedereen. U kunt de verspreider van
de krant, Rodi Media, een mail sturen en verzoeken u alsnog een
krant te sturen via verspreiding@rodi.nl.
Heeft u een tip voor onze wijkkrant? Mail die naar wijkkrant.
purmerzuid@hotmail.com.
De redactie wenst u veel leesplezier!
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Afvalpas milieustraat
Tussen half en eind november is er een nieuw pasje op uw deurmat gevallen. Met deze afvalpas opent u vanaf 15 december de
slagboom die bij de ingang van de milieustraat staat. Komt u na
deze datum zonder afvalpas naar de milieustraat, dan zijn de
medewerkers onverbiddelijk en krijgt u geen toegang meer.
De milieustraat is toegankelijk voor inwoners uit de gemeenten
Purmerend, Beemster, Neck en Waterland. Ieder huishouden
van onze wijk (en alle overige wijken) ontvangt daarom een
afvalpas. Heeft u al een afvalpas die u gebruikt voor de
(ondergrondse) afvalcontainer, dan is die ook voor toegang tot
de milieustraat en ontvangt u geen nieuwe pas.

Betalen
Het afgelopen jaar heeft de gemeente gemerkt dat ook
inwoners uit andere gemeenten en dat bedrijven hun afval
brengen. Alleen de inwoners van bovengenoemde gemeenten
betalen hiervoor de afvalstoffenheffing. Dit betekent dat bij
meer afval de kosten voor onze inwoners hoger worden.
Daarom is besloten de toegang tot de milieustraat alleen
mogelijk te maken met een pasje. Bovendien mogen alleen
particulieren hier hun grof afval brengen. Bedrijven mogen
geen gebruik maken van de milieustraat; zij moeten zelf voor
de afvoer van hun afval zorgen. Mocht u gaan verhuizen, dan
dient u de pas over te dragen aan de nieuwe bewoner, want
de pas staat geregistreerd op
uw huisadres.
Heeft u nog geen afvalpas
ontvangen? Neem dan contact
op met het KCC van de
gemeente via telefoonnummer
0299-452452.
l
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Onderhoud bruggen gestart
In wijkkrant nummer 3
van dit jaar berichten we
u over de slechte staat
van de kleine houten
bruggen in onze wijk.
Op sociale media verschenen
toen berichten van bewoners
die zich in de kou voelden
gezet door de gemeente,
omdat een aantal bruggen
nodig moest worden
onderhouden, gerepareerd of zelfs vervangen. De gemeente
had tot die tijd immers nog geen actie ondernomen. De
wijkmanager had dit nieuws opgepikt en de diverse afdelingen
van de gemeente gevraagd deze situatie op te lossen.
Medio oktober heeft de gemeente de werkzaamheden opgepakt
en een aannemer de opdracht verstrekt de noodzakelijke
reparaties uit te voeren. De direct aanwonenden van het
Leenderbos zijn blij dat nu eindelijk actie is ondernomen en de
brug is hersteld.
l

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.
Herwaardering
Tegen de tijd dat u deze column leest, zit het jaar er
bijna op. En in een jaar waarin het coronavirus zich
over de wereld heeft verspreid, talloze mensen het leven heeft
gekost en economieën onder zware druk heeft gezet, is de neiging groot om te zeggen: een jaar om snel te vergeten.
Die neiging krijg je niet alleen van de ellende die het virus zelf
met zich meebrengt, maar ook van wat het in sommige mensen
naar boven haalt. Want ik zie korte lontjes, weinig begrip voor de
ander. En een bij een zeer kleine groep steeds sterker wordend
geloof dat de overheid het slechtste met ons voor heeft, vaak
gevoed door complottheorieën. Het feit dat depressiviteit en
eenzaamheid groeien – met name onder jonge mensen - komt
niet als een verrassing, maar is wel zeer zorgelijk.
Maar mensen die mij kennen weten: ik haal vaak de goede
dingen uit een situatie. Ik ben van nature positief ingesteld. Ik
kan deze hele wijkkrant volschrijven over de mooie initiatieven
die er in onze stad en regio zijn geweest om - ondanks alle
maatregelen - de verbinding te zoeken. Om elkaar te helpen en
te steunen. Maar vooral vind ik het belangrijk te noemen dat ik in
onze samenleving echt een herwaardering van de publieke sector
zie. De waardering voor de mensen in de zorg, de politiemensen,
de leerkrachten en degenen die het vuil ophalen is enorm. Dat
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zegt iets over de stand van ons land. We zien de waarde van het
collectief. We zien dat we dingen niet alleen kunnen. We zien dat
we mensen nodig hebben die zich voor dat collectief inzetten.
Dat, als het puntje bij paaltje komt, dát de mensen zijn op wie we
allemaal leunen.
Juist daarom stel ik voor dat we dit jaar helemaal niet vergeten.
Dat we de slechte herinneringen aan dit jaar, ook als straks
het vaccin zijn werk doet en het leven weer normaler wordt,
gebruiken voor momenten van bezinning. Zodat we naar elkaar
blijven omzien. Zodat de waardering voor de publieke sector, de
smeerolie van onze samenleving, structureel is. Zodat iedereen
weet: hoe moeilijk het ook wordt... in Nederland hebben we een
ijzersterk collectief waarop we kunnen bouwen.
l

Vuurwerkverbod ‘Oud en Nieuw’
De verkoop en het afsteken van vuurwerk wordt de
komende jaarwisseling eenmalig verboden. Dit gebeurt
om extra druk op de al zwaarbelaste zorg en de
handhaving van de openbare orde te voorkomen.
De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat en minister Grapperhaus
van Justitie en Veiligheid ingestemd met dit tijdelijke verbod.
“Afgelopen voorjaar hebben we met ons allen geklapt voor
de mensen in de zorg, en komende jaarwisseling helpen we
hen en onze handhavers door eenmalig geen vuurwerk af te
steken”, aldus de staatssecretaris. De minister vulde dit aan
met: “Oud en Nieuw is altijd al een buitengewoon drukke
avond en nacht voor onze hulpdiensten, maar nu zeker
vanwege het coronavirus. Daarom komt het kabinet met een
vuurwerkverbod voor dit jaar. Laten we onze zorgverleners,
politieagenten, brandweer en boa’s als samenleving helpen.”

Noodzaak
Vanuit de noodzaak om de werkdruk in deze pandemie rond de
jaarwisseling niet verder te laten oplopen is vanuit de zorg, politie
en burgemeesters verzocht om een tijdelijk vuurwerkverbod.
De laatste jaarwisseling belandden zo’n 1300 mensen in
ziekenhuizen en op huisartsenposten met vuurwerkletsel. Het
handhaven van de openbare orde wordt tijdens jaarwisselingen
op veel plekken in het land bemoeilijkt door incidenten rond
vuurwerk. Het kabinet heeft zich daarom gebogen over een
tijdelijk verbod en de gevolgen hiervan voor de vuurwerkbranche.

Vergoeding
Omdat de oorzaak van het tijdelijke verbod ligt in covid-19 kunnen
mensen uit de vuurwerkbranche
in elk geval gebruikmaken van
bestaande compensatiemaatregelen voor ondernemers. Als in 2021
de vuurwerkverkoop weer van start
gaat, kunnen de bestaande vuurwerk voorraden alsnog worden
verkocht.
l
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Corona, niet alleen maar ellende
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1 november de delicatessenzaak over te nemen en om te
dopen tot De Smikkeltuin.

Door de bizarre
coronapandemie zijn
er dit jaar al twee
gedeeltelijke lockdowns
geweest in ons land.
Hierdoor zijn veel mensen
direct geraakt door
besmetting, verplichte
quarantaine, ontslag of
verplicht thuiswerken
zonder enig sociaal
contact. Geen goede
berichten dus, maar
tussen alle ellende door
ontstaan toch soms ook
lichtpuntjes.
Zo hebben de bewoners van de Moeder Theresastraat in het
voorjaar, tijdens de eerste lock-down, het initiatief genomen
tot het aanmaken van een buren-app zodat alle buren via deze
toepassing elkaar op de hoogte kunnen houden van het wel en
wee in hun straat. Zo ontstonden ‘koffiemomenten’ in de voortuin
(zoals normaal op het werk rond de koffieautomaat) en werd de
‘VrijMiBo’ (vrijdagmiddagborrel) geïntroduceerd. En werden er
ook evenementen bedacht voor Koningsdag, en nog veel meer,
en dat allemaal corona-proof op anderhalve meter afstand.

In amper tien dagen is de winkel omgetoverd tot een geheel
nieuwe zaak met een moderne, warme uitstraling, en op
11 november heeft die de deuren geopend en kunnen alle
klanten er weer terecht. Hans verwacht dat de klant zich
direct thuis zal voelen, zeker ook omdat winkelmanager
Bianca voor velen een bekend gezicht is: ze kennen haar van
haar werk bij De Druiventuin.

Assortiment
Het assortiment van de vorige eigenaar is gebleven en zelfs
uitgebreid met een groter aanbod aan buitenlandse kazen,
de zoutlijn van Sal de Ibiza, worsten van Louwman uit de
Jordaan, chocolade van Cosmos uit Purmerend, diverse oliën
en een mooi wijnassortiment. De grote collectie noten wordt
ter plekke gebrand en stokbrood vers afgebakken, wat een
heerlijke geur in de winkel geeft. Daarnaast biedt de zaak een
aantal heerlijke patés en salades.
Bij de binnenlandse kazen hebben ze de bekende
Stompetoren en hun eigen merk, Lutjewinkel, in diverse
varianten. Daarnaast kunnen de klanten er terecht voor
kerstpakketten en relatiegeschenken, op maat gemaakt.
De producten sluiten mooi aan op het assortiment van de
naastgelegen slijterijDe Druiventuin.
De redactie feliciteert de eigenaren en wenst ze succes op
‘ons’ Meerland.
De Smikkeltuin is gevestigd op winkelcentrum Meerland, Van
Burgplein 18.
l

Hoogtepunt
Al deze lichtpuntjes hebben nu geleid tot een volgend
hoogtepunt, want alle buren in de Moeder Theresastraat hebben
nu samen dezelfde kerstverlichting aangebracht aan hun huis.
Omdat niet iedereen op een hoge ladder durft te staan, is ook
deze actie samen uitgevoerd. Hierdoor is een veel hechtere
verbinding ontstaan tussen alle buren, die soms al jaren naast
elkaar wonen. Het is een mooi voorbeeld van licht in de duisternis
van deze donkere tijden.
Met dank aan Wendy Kattouw.

l

Nieuws van het Meerland
Eind oktober heeft delicatessenwinkel
Kaas van Faas zijn deuren gesloten op
het Meerland. Hierdoor zou het aanbod
van ons winkelcentrum een fikse deuk
oplopen. Immers, het winkelpand van
de gestopte drogisterij Piet staat nog
geregeld leeg en wordt soms tijdelijk gebruikt door Deen
zelf voor onder andere een kerstmarkt, en La Lupine,
de lingeriewinkel, heeft er afgelopen voorjaar een aantal
maanden tijdelijk gebruik van gemaakt. Een leeg winkelpand
staat armoedig, maar gelukkig heeft Hans Steevers van
de naastgelegen slijterij De Druiventuin besloten om per
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Spurd in de
kerstvakantie
Dit jaar hebben we nog meer PurVak
in de kerstvakantie. Op maandag 21
tot en met donderdag 24 december en maandag 28 december
tot en met donderdag 31 december is er overdag PurVak. De
AvondPurVak voor de jongeren is beide weken van maandag
tot en met woensdag. Houd www.purvak.nl in de gaten om op
de hoogte blijven. Ook deze kerstvakantie is de PurVak weer in
sporthal De Vaart aan het Koggenland.
Buiten de kerstvakantie is er ook SpurdFun. Dit is de naam voor
naschoolse activiteiten voor kinderen van vier tot en met twaalf
jaar en jongeren (dertien-+). Vanwege corona is aanmelden voor
de activiteiten verplicht. De locaties in de Purmer zijn gymzaal
Zuivelpad (maandag van 14.30 tot 15.45 uur) en sporthal De
Vaart (woensdag van 15.00 tot 17.00 uur). Voor jongeren is er op
donderdag zaalvoetbal in sportzaal De Kraal van 19.00 tot 20.30
uur, en speciaal voor meiden is op maandag van 19.00 tot 20.00
uur een Girls Only-activiteit in gymzaal Gangeslaan. In verband
met corona is de maximale leeftijd voor deze twee activiteiten
tijdelijk zeventien jaar.
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het aan de politie. Ook zal een bank u nooit om persoonlijke
gegevens vragen, en zeker niet om uw pincode, zoals onlangs
bij bewoners in de wijk is geprobeerd. Neem in zo’n geval gelijk
contact op met de bank en doe ook hier melding van bij de politie.
Helaas blijven ook de meldingen van overlast, veroorzaakt
door het afsteken van vuurwerk door de jeugd, onverminderd
binnenkomen. Wellicht dat het aanstaande vuurwerkverbod met
Oud en Nieuw voor enige verlichting kan zorgen. Het blijft lastig
om de jeugd op heterdaad te betrappen, maar blijft u vooral
melding doen. In de tussentijd surveilleert de politie samen met
de collega’s van handhaving langs bekende jeugdlocaties in de
wijk om preventief te werk te gaan.
Dit zal overigens het laatste jaar zijn dat Oud en Nieuw wordt
gevierd op het politiebureau aan de Waterlandlaan. In de eerste
helft van 2021 verhuizen we naar de nieuwe locatie aan de
Component in de Baanstee, waar momenteel hard wordt gewerkt
aan het nieuwe bureau.
Van mijn kant wens ik u heel fijne dagen en een veilige jaar
wisseling, en voor volgend jaar: nieuwe ronde, nieuwe kansen!
Groet van uw wijkagent!
Josh Rutumalessy.

JeugdSportPas.
Wil je graag gaan sporten, maar weet je nog niet welke sport
je leuk vindt? Probeer dan vijf keer een sport uit met de
JeugdSportPas. Deze JSP is bedoeld voor leerlingen van
groep 1 tot en met 8. Aanmelden voor de tweede periode
kan tot en met zondag 3 januari 2021 via www.sportpas.nl/
purmerend. Bij vragen of voor meer informatie kun je mailen naar
jeugdsportpas@spurd.nl.
l

l

prettige feestdagen

De wijkagent aan het woord
De redactie geeft elke editie graag
het woord aan onze wijkagent.
Beste wijkbewoner,
We lopen bijna tegen het eind van dit kalenderjaar aan, 2020 lijkt echt voorbij te zijn
gevlogen. Als deze wijkkrant bij u op de mat
valt, staan de feestdagen alweer voor de
deur en hebben we inmiddels afscheid genomen van de goedheiligman – al zal deze editie van december nog lang in het geheugen gegrift blijven staan, vanwege de corona-ontwikkelingen.
Voorzichtig gloort er licht aan de horizon, hoorde ik onze ministerpresident onlangs tijdens een persconferentie mededelen.
Maar toch is het nog alle hens aan dek, aangezien de huidige
lockdown zeker tot januari van kracht blijft.
Let u vooral op lieden die minder goede bedoelingen hebben
en die in deze coronatijd misbruik maken van het feit dat steeds
meer bewoners zich op de digitale snelweg begeven. In heel
Purmerend, en zeker ook in onze wijk, merk ik dat het aantal
aangiften van whatsappfraude, in vergelijking met het vorige jaar,
aanzienlijk is toegenomen. Vertrouwt u het niet, bel dan altijd na
met degene die u probeert via whatsapp te bereiken, en meldt

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.
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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