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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 eerste wijkkrant van 2021, nummer 1. Het
afgelopen jaar sluiten we maar al te graag af en we richten
ons vizier op dit nieuwe jaar met de start van het vaccineren
tegen corona. In Purmerend is een locatie ingericht in
sporthal de Beuk om massaal te kunnen inenten. Op 15
januari is de GGD gestart met ‘prikken’. Als het goed
is, staan de verpleegkundigen en bewoners van ons
zorgcentrum Molentocht vooraan in de rij. Hopelijk is deze
kwetsbare groep ouderen dan beschermd tegen dit nare virus
en kan weer bezoek op de locatie worden toegestaan. In
deze krant hopen we u dit nieuwe jaar veel nieuws te brengen
over en uit onze wijk. Met het afsluiten van 2020 heeft
wijkmanager Zohra Azzouz afscheid genomen van onze wijk.
Ze heeft sinds 1 januari een nieuwe uitdaging gevonden in de
Gors. Voor onze wijk is de gemeente druk met de vacature
en er wordt verwacht dat we per 1 februari een nieuwe
wijkmanager hebben. De redactie hoopt u in de volgende
editie van de wijkkrant de manager te kunnen voorstellen.
Dit nieuwe jaar hebben we de wijkwethouder en de wijkagent
kunnen verleiden hun column in de wijkkrant voort te zetten.
We hopen u daarmee zo breed mogelijk te kunnen blijven
informeren over onze wijk.

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.
Wilt u in 2021 meer betrokken zijn bij uw wijk en vindt u het
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leuk om samen met ons de wijkkrant samen te stellen? Stuur
dan een mail naar wijkkrant.purmerzuid@hotmail.com en we
nemen graag contact met u op.
Heeft u een tip voor onze wijkkrant? Mail die naar
wijkkrant.purmerzuid@hotmail.com.
De redactie wenst u veel leesplezier!

l

Nieuws van
het Meerland
Er gebeurt ondanks alle coronabeperkingen
en lockdowns best veel op ons winkelcentrum
Meerland. Nadat begin november vorig jaar de
delicatessenwinkel de Smikkeltuin zijn deuren heeft
geopend, kunnen onze wijkbewoners vanaf eind
februari kennismaken met nog een nieuwe ondernemer
op ons plein. Op de plek van Drogisterij Piet openen
Edwin Coert en Silvana Pluyter dan hun nieuwe
fietsenwinkel Otto-bikes op het Meerland. Edwin en
Silvana zijn geen onbekenden in fietsland.
In 2008 is Edwin (een geboren en getogen Purmerender)
Otto-bikes gestart op de Overtoom in Amsterdam. Silvana,
die zoals zo veel wijkbewoners is geboren in Amsterdam, is
daar vijf jaar geleden ook ingestapt; daarvoor werkte ze in
de media. Voordat Edwin Otto-Bikes startte, had hij al eerder
een fietsenwinkel in de Mokumse Jordaan en hij zit in totaal
al meer dan twintig jaar in het fietsenvak.

Passie
Sinds twee jaar wonen ze met veel plezier in onze PurmerZuid en zagen ze veel kansen om ook hier in Purmerend hun
passie voor fietsen te gaan uitoefenen. In Amsterdam konden
ze niet meer hun ei kwijt qua collectie, zoals bijvoorbeeld
e-mountainbikes. De markt in Purmerend is anders en een
mooie nieuwe uitdaging. En een winkel op vijf minuten fietsen
van huis is natuurlijk super voor deze ondernemers!
Edwin en Silvana willen echt een fietsbeleving gaan
neerzetten, een winkel waar je rustig en goed geadviseerd
een nieuwe fiets of e-bike komt uitzoeken, onder het genot
van een kopje koffie. Ze hebben mooie en kwalitatief
hoogstaande merken in de collectie, zodat je echt een fiets
voor een langere periode hebt en natuurlijk met plezier bij
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hen terugkomt voor het nodige onderhoud. Omdat Edwin en
Silvana de winkel echt een ‘fietsbeleving’ willen laten worden,
nemen ze het interieur flink onder handen; al sinds begin
januari is er flink verbouwd.
De redactie hoopt dat deze nieuwe winkel bijdraagt aan een
positieve uitstraling van ons winkelcentrum en wenst deze
ondernemers veel succes.
Otto-bikes is gevestigd aan het Van Burgplein 10,
1447 KR Purmerend.

Noot van de redactie: op het moment van het samenstellen
van deze wijkkrant was er nog geen informatie over het
eventueel verlengen van de lockdown maatregelen, waardoor
de opening mogelijk zou kunnen worden uitgesteld.
l

Wijkmanager Zohra Azzouz
zwaait af
Onze wijkmanager,
Zohra Azzouz, heeft
in onze gemeente een
nieuwe functie gekregen
en neemt afscheid van
onze wijk.
Na drieënhalf jaar werkzaam
te zijn geweest in onze
Purmer-Zuid heeft Zohra een
nieuwe uitdaging gevonden.
Sinds 1 februari is ze gestart
als wijkmanager in de Gors.
Dit betekent dat we hier
Zohra Azzouz Bron foto: ‘de weidevenner.nl’
een nieuw gezicht krijgen.
Op 1 februari is Jeffrey Bentvelzen gestart als onze nieuwe
wijkmanager. We hopen hem in de volgende wijkkrant verder
aan u voor te stellen.
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straten voor ontevreden bewoners. Dit zijn maar enkele
voorbeelden die niet direct (of helemaal niet) zijn op te
lossen, maar wel een dagelijkse bron van ergernis zijn voor
de bewoners.

Actief
Zohra merkt op dat veel bewoners van de wijk actief en
betrokken zijn bij het wel en wee in de wijk. Ze refereert
onder meer aan de stichting Mee Doen van Maria Deen,
de HOP in wijkpark de Driegang, de boomgaard en de
Wijkkerngroep Purmer-Zuid.
We vroegen aan Zohra waar ze trots op is in haar periode
als wijkmanager van de Purmer-Zuid. Daar springt bij haar
met kop en schouders de bouw van de appartementen
aan het Drontermeer bovenuit, voorafgegaan door het
participatieproces met de bestaande bewoners. Zohra geeft
aan dat dit proces niet altijd even gemakkelijk is geweest,
maar wel een resultaat heeft opgeleverd waarop iedereen
trots kan zijn. Verder is ’t Baken de eerste basisschool
waarmee de gemeente een schoonmaakconvenant heeft
gesloten en zo iedereen te betrekken bij het schoonhouden
van de leefomgeving. Ook is er, na vragen en opmerkingen uit
de wijk, een start gemaakt om het trapveldje in de Driegang
op te knappen en worden dit jaar de plannen opgepakt om
hetzelfde te doen met het speeleiland en de speeltuinen
in het park.

Nieuwbouw
De scheidende wijkmanager sluit af met de vermelding dat
in onze wijk de komende jaren verder zal worden ingezet
op diverse ‘binnensteedse’ nieuwbouwlocaties, waarvan
opnieuw een goede participatie tussen bewoners en
gemeente een belangrijk onderdeel is.
Zohra vindt het belangrijk de discussie en de mogelijkheden
voor een goede ontmoetingsplek in de wijk op de agenda
te houden. Nu De Zuid-Pool door de coronabeperkingen
tijdelijk is weggevallen als een belangrijke ontmoetingsplek
in de wijk, moet blijven worden gezocht naar een alternatieve
locatie; een mooie uitdaging voor de nieuwe wijkmanager.
De redactie wenst Zohra veel succes in haar nieuwe functie.

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.

Plezier
De redactie heeft de vertrekkende manager Zohra gevraagd
hoe ze haar tijd in de Purmer-zuid heeft beleefd. Zohra heeft
de afgelopen jaren met veel plezier in onze wijk gewerkt.
Ze geeft aan ‘mooie dingen met bewoners en collega’s te
hebben kunnen realiseren’, maar helaas ook wijkbewoners
heeft moeten teleurstellen. Zo is in delen van de wijk de
parkeerdruk erg hoog en zorgt de inrichting van sommige
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Terwijl ik dit schrijf, sta ik op het punt
met de gemeenteraad te spreken
over woningbouw in de PurmerZuid-Zuid. Het gaat om het gebied
zoals weergegeven op het plaatje bij dit artikel. Het is een
plek waar we kansen zien om ongeveer 1500 woningen te
bouwen, op een manier die past bij de rand van de stad:
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een mooie inpassing in het
naastgelegen landschap. Een
mooie wijk waar plaats is
voor iedereen, ongeacht de
grootte van de portemonnee.
We staan pas aan het begin
van dit proces en het gaat
nog jaren duren voordat daar
kan worden gewoond, maar
het belooft een prachtige wijk
te worden.
Op het moment dat deze
column uitkomt, heb ik
waarschijnlijk net het gesprek
met de gemeenteraad over
de woningbouw aan de
Luitje Broekemastraat en
Overzichtskaart Purmer-zuid zuid
Koggenland gehad. Ik heb
daar al eerder over geschreven: samen met nog een aantal
andere kleine locaties in de stad willen we deze plekken
gebruiken voor woningbouw. Al die locaties samen zorgen
voor ruim tweehonderd woningen, waarvan ten minste 136
sociale huur.
Het zijn twee woningbouwontwikkelingen die onze wijk raken,
maar die totaal verschillend zijn. De gesprekken over de
kleine ontwikkellocaties zijn moeilijk. Iedereen begrijpt dat we
woningen moeten bouwen, iedereen voelt de woningnood.
En toch wordt de vraag ‘Waarom bij mij voor de deur?’
logischerwijs vaak gesteld. Het simpele antwoord is: omdat de
woningzoekenden het verdienen dat we alles op alles zetten.
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meer mee te maken, net zoals velen met mij, en ik kijk daarom
ook met hoop en vertrouwen uit naar het komende jaar.
Helaas zijn door de corona de contactmomenten met
bewoners minimaal gebleven. Toch probeer ik ook de
komende periode zo veel mogelijk fysiek in de wijk aanwezig
te zijn. Dat geldt ook voor de collega’s van de afdeling
Handhaving van de gemeente, de vaste wijkhandhavers.
Mocht u ons op straat zien, spreek ons vooral aan als u daar
behoefte aan heeft, op gepaste afstand uiteraard.
In de eerste maanden van het afgelopen jaar bleek er een
piek te zijn in het aantal woninginbraken in de Purmer-Zuid.
Daarom hier mijn oproep om (extra) alert te zijn en 112 te
bellen bij verdachte situaties, en uiteraard bij noodsituaties.
Dat dit kan leiden tot mooie resultaten, is het afgelopen jaar
wel gebleken, nadat er daadwerkelijk inbrekers op heterdaad
werden aangehouden. Daarnaast blijft het uiteraard belangrijk
om vooral aan preventie te doen. Tips en adviezen kunt u
eventueel halen uit onderstaande link: www.politie.nl/themas/
woninginbraak.html.
Als laatste wil ik nog aandacht vragen voor het Sociaal
Wijkteam van de Purmer. Ik heb door mijn aanwezigheid in
de wijk gemerkt dat er voldoende animo is van inwoners voor
contacten met het Wijkteam, zeker in deze tijden van corona.
Dat kan gaan om allerlei zaken, of het nu om vragen op het
gebied van hulpverlening, opvoeding en gezin, financiële
zaken gaat of om de behoefte aan contacten of activiteiten in
de wijk. Medewerkers van het Wijkteam zijn graag bereid uw
verhaal aan te horen. U kunt mij ook contacten; ik verwijs u
dan graag door.
Ik hoop u snel weer op de (nieuwe) normale wijze te zien of te
spreken. Tot die tijd, houd vol!

Maar dit simpele antwoord dekt de lading niet. Het doet
geen recht aan de zorgvuldige afweging van alle belangen
die hoort bij het kiezen van bouwlocaties. Behoud en het
toevoegen van waardevol groen, speelgelegenheden voor
kinderen, waterberging, stedenbouwkundige kwaliteit,
verkeerskundige afwikkeling, parkeerdruk, uitzicht, privacy en
nog vele andere aspecten leggen gewicht in de schaal. Ik ben
blij dat we aan omwonenden hebben kunnen laten zien dat
we die belangenafweging zorgvuldig maken. Dat we het dan
niet altijd eens zijn, is niet erg.
l

Groet van uw wijkagent,
Josh Rutumalessy.

De wijkagent aan het woord

Carex autoreparatiebedrijf aan het Tramplein en
tankstation Avia aan de Kooimanweg moeten ruimte
maken voor nieuwbouw.

De redactie geeft elke editie graag
het woord aan onze wijkagent.
Beste wijkbewoner,
Allereerst wil ik u allen een veilig en vooral
gezond 2021 toewensen. Ik heb er nu, op
het moment van schrijven, een jaar als
wijkagent van de Purmer-Zuid, op zitten.
Ik kan me voorstellen dat het voor eenieder, groot en klein, een
bewogen jaar is geweest, met hoogtepunten, maar zeker ook
vele dieptepunten. Op persoonlijk vlak hoop ik zo’n jaar nooit

Correspondentieadres:
Politie, Noord-Holland, Zaanstreek-Waterland, Groep 4
Postbus 400, 1544 ZG Zaandijk, tel. 0900-8844.

l

Nieuwbouw Avia en Carex
in Purmer-Zuid

Er zijn vergevorderde plannen om aan het Tramplein in het
centrum en aan de Kooimanweg in het wagenweggebied
nieuw(woning)bouw te realiseren. Hiervoor moeten het
autoreparatiebedrijf Carex aan het Tramplein en het onbemande
tankstation van Avia aan de Kooimanweg worden verplaatst.
Wethouder Thijs Kroese (PvdA) en wethouder Eveline Tijmstra
(CDA) zijn in overleg met de vastgoedeigenaar Joh. De Vries
over deze plannen. Beide bedrijven worden in deze plannen
verplaatst naar de locatie op de hoek van de Verzetslaan en de
Jaagweg, naast de KFC en de McDonald’s in de Purmer-Zuid.

Pagina

Duurzaam
Op de locatie aan de Verzetslaan komt dan een onbemand
Avia-tankstation met vier autowasboxen en het Carex-reparatie/onderhoudsbedrijf. Bij elkaar moet het een duurzaam pand
worden, voorzien van een groen begroeide wand, een dak
met houten dragers en zonnepanelen. Bij de parkeerplaatsen naast het pand komen laadpalen voor elektrische auto’s.
Tevens wordt ruimte vrijgehouden voor toekomstige snellaadvoorzieningen voor die voertuigen. De Vries zal het bouwplan
in onze Purmer-Zuid zo snel mogelijk uitvoeren. Pas als dat
klaar is, wordt het Tramplein gerealiseerd. Beide bouwplannen
zijn contractueel aan elkaar gekoppeld. Na instemming door
de gemeenteraad kan het plan worden uitgevoerd.
l

Spurd-nieuws
Het is een raar jaar geweest en we bevinden ons nog
steeds in een vreemde situatie. Gelukkig mogen kinderen tot en met zeventien jaar buiten blijven sporten. De
overheid vindt het namelijk belangrijk dat deze leeftijdsgroep in beweging kan blijven. Spurd probeert hier dit
nieuwe jaar zo veel mogelijk op in te spelen.

Purvak
Spurd organiseert dit jaar ook weer in de schoolvakanties
de Purvak. De eerstvolgende PurVak is die in de voorjaars
vakantie (zaterdag 20 tot en met zondag 28 februari). Hoe
die er precies gaat uitzien, is afhankelijk van de maatregelen
omtrent corona.

Inclusief sporten en bewegen
Aangepast sporten in Purmerend heet vanaf nu ‘Inclusief sporten
en bewegen’. Alle informatie is te vinden op www.unieksporten.nl.

You Fit
Op dinsdag 9 februari start YOU FIT weer. Ben je dertien
tot en met achhtien jaar, beweeg je niet zo veel en wil je zelf
bepalen op wat voor manier je gaat bewegen? Kom dan
naar You Fit! Tijdens twaalf gratis groepslessen probeer je
verschillende sporten uit om te kijken welke sport bij jou past.
Meer informatie vind je op www.spurd.nl/youfit.

JeugdSportPas
Via de JeugdSportPas is het voor kinderen van groep 1 tot en met
8 mogelijk kennis te maken verschillende sporten en de sfeer te
proeven bij een vereniging. Probeer drie, vier of vijf keer een sport
via de Spurd-JeugdSportPas. Op de website staat een groot
overzicht van alle sportcursussen. Aanmelden voor de komende
periode kon tot donderdag 14 januari via www.sportpas.nl/
purmerend. Voor meer informatie kun je mailen naar
jeugdsportpas@spurd.nl of bellen met Olga Does 0299-418100.

Huiselijk geweld
Spurd komt met veel kinderen in contact en we zien het
als onze taak om oplettend te zijn met betrekking tot
signalen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.
Daarom zijn afgelopen jaar twee collega’s opgeleid tot
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aandachtsfunctionaris huiselijk geweld/kindermishandeling.
Ook hebben alle lesgevende collega’s van het zwembad
en onze vakdocenten lichamelijk opvoeding een training
gevolgd hoe ze signalen van huiselijk geweld en/of
kindermishandeling kunnen herkennen en hoe hierbij te
handelen. Heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan
contact op met Aline Slijkerman via a.slijkerman@spurd.nl.
Voor meer informatie: www.spurd.nl.

l

Stadsverwarming Purmerend
introduceert slimme warmtemeter
Al enige jaren heeft u een slimme elektriciteitsmeter
in uw woning hangen waarmee de elektriciteits
leverancier op afstand uw meterstanden kan uitlezen.
Stadsverwarming Purmerend heeft nu in november van 2020
de slimme warmtemeter geïntroduceerd. Ze gaat vanaf nu
van start met het stapsgewijs vervangen van uw huidige
warmtemeter door een slimme warmtemeter. Eind 2026 zijn
alle woningen van zo’n slimme warmtemeter voorzien. SVP
gaat de slimme warmtemeter plaatsen in samenwerking met
leverancier Aurum, die hiervoor een onderdeel van de techniek
levert waarmee de data op afstand kunnen worden uitgelezen.
Met een slimme warmtemeter hoeft u dus niet meer zelf de
meterstanden door te geven. Bovendien maakt de meter, door
de bijbehorende maandelijkse verbruikskostenoverzichten, het
warmteverbruik inzichtelijker. Met dit inzicht en de bespaartips
van SVP kunt u zelf warmtebesparende maatregelen treffen
om op uw warmteverbruik te bezuinigen.
Meer informatie over de slimme warmtemeter kunt u vinden
op: www.stadsverwarmingpurmerend.nl/slimme-warmtemeter
De warmtebespaartips kunt u nu ook al lezen op de site van
SVP: www.stadsverwarmingpurmerend.nl/bespaartips
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.
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.

