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2014 door de gemeenteraad is vastgesteld. Groenkoers stelt:
'Uitgangspunt is het duurzaam verbeteren van de kwaliteit
van het groen. Een van de maatregelen om dat te bereiken is
het omvormen van relatief duur te onderhouden beplanting
naar eenvoudiger te beheren groen, passend binnen het
onderhoudsbudget.'

SAMEN STERK VOOR DE WIJK
De Purmer-Zuid, een prachtwijk om in te wonen
•
•
•
•
•
•

Schoon en heel
Toegankelijk en bereikbaar
Veilig en sociaal
Actief en positief
Samen en leuk
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
Wist u dat de wijkkrant al 25 jaar bestaat en dat hij wordt
samengesteld voor en door wijkbewoners? Sinds het verschijnen van de vorige wijkkrant ontvingen de Wijkkerngroep
Purmer-Zuid en de redactie diverse vragen en opmerkingen
over onderwerpen die we graag met de wijkbewoners willen
delen. Zo was er belangstelling voor de voortgang van de
bouwplannen aan het Drontermeer en voor het omploegen
van plantvakken in meerdere straten in de Purmer-Zuid. U
kunt hierover dan ook meer lezen in deze wijkkrant.
Veel leesplezier!
l

Kwaliteitsimpuls groen
Geregeld ontvangt de wijkkerngroep vragen van
wijkbewoners over het omploegen van plantvakken
en het verwijderen van groene struiken. Dit was reden
voor de redactie om navraag te doen bij de gemeente.
We hebben daarbij de gelegenheid te baat genomen
om eens breder naar het groen in onze wijk te kijken.
De kaders voor het beheer van het openbaar groen in de wijk
is vastgelegd in het groenbeleidsplan ‘Groenkoers’, dat in

Uit een enquête onder wijkbewoners blijkt dat de waardering
voor het groen in de Purmer-Zuid wordt beloond met een
6,4. De Purmer-Zuid is daarmee een van de wijken met de
hoogste waardering. Het gemiddelde van Purmerend ligt op
een 6,1. Deze magere voldoende van bewoners wijkt echter
af van de beoordeling door deskundigen. In de Purmer-Zuid
blijken de plantvakken er volgens hen zeer slecht bij te liggen
en is herstel en renovatie noodzakelijk. In dit kader wordt
doorgegaan met het omvormen van plantvakken. Duur te
onderhouden beplanting wordt vervangen door goedkoper
te beheren groen. Daarbij krijgen de vakken planten die
beter passen bij de natuurlijke omgeving, de wensen van de
bewoners, de inrichting van de openbare ruimte en passend
bij het onderhoudsbudget.
In de praktijk betekent dit dat struiken worden verwijderd
en plaatsmaken voor bloemenmengsels of voor gras met
daarin kruidbloemigen, en soms een solitaire boom of
struik. De Clara Visserstraat is hiervan een mooi voorbeeld.
Door de omvormingen zijn Hunzebos, Wethouderslaan,
Frescobaldistraat en Drontermeer nu 'kruidenlocaties'.
Soms worden ook
bomen verwijderd. De
beheerder vertelt: “Huidig
beleid is dat als bomen
worden gekapt, deze
worden gecompenseerd.
Bij voorkeur worden
deze bomen dan in
een groot plantvak of
gazon geplaatst. Daar
hebben ze meer ruimte,
wat de gezondheid van
de bomen ten goede
komt.” Als een boom
in een klein plantvak
ziek of dood is, wordt
deze niet vervangen,
maar blijft het vak wel
groen. “Ombouwen tot
parkeerplaats is zeker
geen uitgangspunt.”

25 jaar wijkkrant in Purmerend
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Ten slotte wijst de wijkkerngroep er nog op dat het
ombouwen van plantvakken ook invloed heeft op de
opruimplicht van hondendrollen. Volgens de APV is er voor
struiken geen opruimplicht, maar bij gras en bloemen geldt
deze wel, en dus ook in de nieuwe plantvakken.
l

Participatie bespaart miljoenen
Volgens de TU Delft kan jaarlijks honderden miljoenen
euro’s aan belastinggeld worden bespaard als omwonenden eerder en beter worden betrokken bij ingrijpende
bouwprojecten in hun buurt. Gemeenten zijn vaak veel
tijd en geld kwijt aan bezwaarschriften van burgers die
zich gehoord noch betrokken voelen. In onze wijk vonden we een mooi praktijkvoorbeeld, waar aanvankelijke
gemeentelijke plannen samen met buurtbewoners werden
omgebogen tot 'een bouwproject met draagvlak'.
Eind 2015 werden de bewoners aan het Drontermeer
geconfronteerd met plannen van de gemeente om veertig
prefab woningen te plaatsen op het huidige hondenveld. Na
enkele maanden wist een afvaardiging van de bewoners de
lokale politiek er van te overtuigen dat deze keuze niet de
juiste is voor hun woonhof. Wel gaven ze aan open te staan
voor gesprekken over de realisatie van sociale huurwoningen,
waaraan een groot tekort is in Purmerend.
Samen met medewerkers van de gemeente en de Wooncompagnie, de woningbouwvereniging die de bouw en het beheer
van de woningen op zich zal nemen, heeft een afvaardiging
van de bewoners gewerkt aan het uitwerken van een plan om
dertig sociale huurwoningen te realiseren. De groep kreeg
hierin de hoogste mate van participatie en zo was er de mogelijkheid een groot stempel te drukken op de inrichting van
het veld en het uiterlijk van de woningen.
De participatiegroep heeft gedurende de gesprekken steeds de
nadruk gelegd op het realiseren van een totaalplan. Dat wil zeggen dat er niet alleen over de woningen werd gesproken, maar
ook over de inrichting van het groen, parkeerplekken en speelvoorzieningen. De gemeente heeft toegezegd dat de bewoners
zeker worden meegenomen in de verdere ontwikkeling.
Onlangs werden alle
bewoners van en
rond Drontermeer
ingelicht over de stand
van zaken. Hiervoor
waren ze uitgenodigd
bij Wijkcentrum
De Zuid-Pool door
wijkwethouder Harry
Rotgans, projectleider
Peter Morsch en een
afgevaardigde van
de Wooncompagnie,
Mascha Bakker. Er werd
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een presentatie getoond van hoe het nu nog lege veld er uit komt
te zien en er werd informatie gegeven over het wijzigen van het
bestemmingsplan. Ook werd een oproep gedaan aan bewoners
om mee te denken over het verder inrichten van de overige
ruimte. Hieraan werd ruimschoots gehoor aan gegeven. De
eerste uitnodiging van de gemeente om in gesprek te gaan met
meerdere bewoners is al verstuurd.
De verwachting is dat de bouw van de sociale huurwoningen in
2019 zal starten.
l

Inzetten voor de wijk
heeft resultaat
Het vorige artikel over het Drontermeer is een mooi
voorbeeld van hoe je met gehoor geven aan en begrip
hebben voor elkaars standpunten de wijk een mooie
impuls kunt geven. We hebben hiervan echter meer
aansprekende voorbeelden uit onze eigen wijk.
Zo is het wijkboomgaardje Groenewoud van verloedering en
ondergang gered doordat wijkbewoners de boomgaard hebben
geadopteerd. De boomgaard is eigendom van de gemeente,
maar planologische ideeën en bezuinigingen hebben er toe
geleid dat de keuze is gemaakt om die aan zijn lot over te laten.
Wijkbewoners hebben de gemeente er van kunnen overtuigen
om gezamenlijk tijd en geld te investeren. Inmiddels is het
boomgaardje letterlijk weer tot volle bloei gekomen.
Wijkcentrum De Zuid-Pool is enige jaren terug door de
gemeente gesloten, omdat er minder maar beter beheerde
voorzieningen moesten komen. De wijkbewoners hadden daar
heel andere ideeën over en bewezen dat het anders moest en
kon. Er staat nu een mooi centrum beheerd door vrijwilligers
met een belangrijke sociale functie. De gemeente faciliteert
voor zo ver nodig, maar zonder grote subsidiebedragen.
Overlast van hondenpoep was de directe aanleiding om daar
eens vanuit een ander perspectief naar te kijken: niet vanuit
overlast, maar vanuit kansen. Nu liggen er door de hele wijk
logisch op elkaar aansluitende uitlaatroutes, zijn er diverse
losloopgebieden gecreëerd en is het aantal plekken waar je
kunt spelen zonder risico op viezigheid aan je schoenen of
kleding met ruim driehonderd procent toegenomen. Kers op
de taart is een ontmoetingsplek voor honden en hun baasjes in
De Driegang. Ook dit plan is volledig door burgers gerealiseerd
en gefaciliteerd door de gemeente.
Enige jaren terug werden de bomen in wijkpark De Driegang
getroffen door de gevreesde kastanje bloederziekte; alle
bomen gingen dood. De gemeente wilde de bomen in eerste
instantie niet vervangen, maar uiteindelijk is er samen met
omwonenden een plan gemaakt, dat er toe heeft geleid dat
het toch een park met bomen is gebleven.
Naast het Drontermeer en bovenstaande burgerinitiatieven
zijn er nog wel meer te noemen, bijvoorbeeld de
verkeerszones bij de scholen en de herinrichting van de
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Bevrijdingsdag kindervrijmarkt

30-kilometerzone tussen Mergelland en Persijnlaan.
In plannen heeft de Wijkkerngroep Purmer-Zuid een centrale
rol gespeeld. De kerngroep is er immers door en voor
bewoners. Ze vormt een afspiegeling van de bewoners, weet
wat er leeft in onze wijk, wat wijkbewoners belangrijk vinden
en is in staat verbanden en contacten te leggen. Zo kunnen
ideeën ontwikkelen tot uitvoerbare plannen. Niet het vanuit
één individueel eigen belangetje handelen leidt tot resultaat
voor de hele wijk, maar juist daarvan loskomen en vanuit het
algemeen wijkbelang denken en handelen. Uiteindelijk zijn we
samen de wijk.
We willen wijkbewoners nu alvast meegeven dat er
ideeën zijn over het realiseren van 1500 woningen tussen
Westerweg, Purmerbos en Verzetslaan, en ook staat
Koggenland in de planning.
Heeft u ideeën of suggesties die de leefbaarheid of de
veiligheid ten goede komen en wilt u die eens met andere
wijkbewoners delen? Laat het ons dan weten.
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Op zaterdag 5 mei is het weer feest in wijkpark De
Driegang. De bevrijding vieren we dan weer met een
gezellige kindervrijmarkt.
U kunt ook meehelpen
er weer een fantastisch
kinderfeest van te maken.
U doet dit zeker door de
vrijmarkt te bezoeken en
spulletjes van de kinderen
te kopen, of door uw (klein)
kinderen te helpen om het
kleedje op de gunstigste plek
neer te leggen.
Er is echter nog een andere mogelijkheid om te helpen: door
bij te dragen aan de organisatie. Door verhuizing van enkele
organisatoren komt de Bevrijdingsdag kindervrijmarkt op 5 mei
2019 namelijk op losse schroeven te staan. Meldt u zich dus
vooral aan; de kinderen uit onze wijk zijn er erg blij mee!
l

Wijkkranten kwart eeuw
op de mat

Van de wijkagent
Beste wijkbewoners,

In 1993 werden in Purmerend wijkkerngroepen opgericht,
die bestonden uit bewoners die zich actief inzetten voor
het wel en wee in hun wijk. Omdat ze behoefte hadden
om op een simpele manier informatie te delen met hun
wijkgenoten, werden de wijkkranten in het leven geroepen.
Destijds gebeurde dit nog in zwart-wit-groen, maar vanaf
2008 in een modernere uitvoering met kleurenfoto’s.
Een aantal kerngroepen is gestopt, maar de wijkkranten zijn
er nog altijd. Het begon dus 25 jaar geleden, en dit was reden
voor een klein feestje. Onlangs genoten alle redacties met elkaar
van een hapje en een drankje in het wokrestaurant op de Koemarkt. Het was
een gezellige
avond, met veel
anekdotes en
herinneringen.
Ook zette Edwin
Färber van de
gemeente de
redacties in
het zonnetje en
bedankte hen
voor hun belangeloze inzet en
betrokkenheid
bij hun wijk en
wijkkrant.
Wilt u meewerken aan de wijkkrant, of heeft u iets te melden
of iets leuks gezien? Stuur dan een berichtje naar kerngroep.
purmerzuid@gmail.com.
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Nu ik dit schrijf, gaat de
buitentemperatuur ongeveer naar
min 9, dus eigenlijk geen weer om
's avonds of 's nachts buiten te
komen. Mocht u toch personen zien
rondscharrelen bij woningen of in de
steeg, schroom dan niet en bel 112,
zodat de collega’s kunnen gaan
kijken of dit allemaal wel klopt.
Er wordt helaas nog steeds ingebroken. De meeste inbraken
vinden plaats in woningen waarvan de bewoners afwezig zijn,
en vaak in het begin van de avond. Het wordt nu weer steeds
later donker, dus dit kan betekenen dat ook de inbraken later
gaan plaatsvinden.
Ik zie en hoor dat de enthousiaste wijkbewoners van de Ogen
en Oren-groep met regelmaat in de wijk op pad zijn. Zij zorgen
ook voor een veiliger wijk.
In maart zijn er
weer gemeenteraadsverkiezingen,
en dat kun je nu
al merken aan de
borden waarop de
diverse partijen
hun kandidaten
tonen.
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 De stemkaarten zijn al verzonden, dus maak gebruik van
uw stem.
Eigenlijk heb ik over de wijk niet zo veel te melden. Wel heb
ik sinds kort een chromebook (laptop), zodat ik ook thuis bij
mensen gegevens kan vastleggen en verhoren of aangiftes kan
opnemen. Met deze laptop kan ik in dezelfde werkomgeving
komen als in het bureau, wat heel handig is als mensen om wat
voor reden dan ook niet naar het bureau kunnen komen. Wel
blijft van kracht dat je voor het doen van aangifte een afspraak
moet maken via 0900-8844.Omdat ik sinds januari van dit jaar
in een groepenrooster ben geplaatst, werk ik meer weekenden
dan voorheen. Dit houdt dan wel weer in dat ik door de weeks
wat minder aanwezig ben voor mijn werk in de wijk.
Let goed op elkaar en tot een volgende keer,
Peter Dijks, wijkagent Purmer-Zuid.

l

Natuurlijke speeltuin De Driegang
Kunnen ravotten in een
natuurlijke speeltuin
in ons eigen wijkpark
De Driegang: dit is de
uitkomst van een peiling
onder wijkbewoners
naar de wensen over
de aanpak van het
speeltuintje in het park.
Een groepje enthousiaste wijkbewoners is onlangs bij elkaar geweest om ideeën uit te wisselen en een plan te maken.
Gekozen is voor het inrichten van een natuurlijke speeltuin, die
past in de parkachtige omgeving en die een speelse eenheid
moet vormen met het speeleiland. Deze natuurlijke wijkspeeltuin
moet een logische schakel zijn tussen de kleinere speeltuintjes op
buurtniveau en de grote stadsspeeltuin De Speelkraam.
Belangrijk is ook dat kinderen weer leren om zich vies te maken,
te hangen en te slingeren, te vallen en weer op te staan. Dit is in
lijn met het landelijke beleid om kinderen opnieuw te laten uitvinden wat spelen is.
Het plan is gepresenteerd aan wijkwethouder Harry Rotgans.
Hij is enthousiast en roept wijkbewoners op om het plan
te ondersteunen. Heeft u ideeën of wilt u ook meehelpen bij
de realisatie van dit speeltuintje? Mail dan naar Kerngroep.
purmerzuid@gmail.com.
l

Steiger bij winkelcentrum
Meerland
Langs het water, achter de snackbar op het Meerland,
ligt een houten steiger. Deze is aan onderhoud toe, wat
een mooie gelegenheid is om naar de toekomst te kijken.
Zomers wordt de steiger geregeld gebruikt door kinderen met
bootjes die er aanmeren, en ook de kanovaarders tijdens de
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Purvak maken er veel gebruik
van. Zo nu en dan zien we
er ook sportvissers die er
hun hengel uitgooien, maar
misschien kan het méér of
moet het anders. We zijn erg
benieuwd naar de ideeën en
suggesties van wijkbewoners
over het gebruik van de
steiger. Laat ons weten wat u
vindt en/of wilt. 		
l

Wrak? weg ermee!
We zien ze allemaal wel eens
staan in de wijk: die verweesde,
soms half gesloopte wrakken.
Het gaat hier om fietsen, soms
gestolen van een treurige eigenaar en soms gewoon gedumpt
omdat iemand er van af wilde.
De afdeling Handhaving van de gemeente heeft ons gemeld dat
enkele wijkbewoners hen hebben bericht dat er op verschillende
plaatsen en al voor langere tijd fietsen staan. De handhavers
gaan dan een kijkje nemen om te zien of ze de eigenaar nog
kunnen achterhalen. Daarbij beoordelen ze ook de staat waarin
de fiets verkeert. Wrakken worden verwijderd en fietsen die er
nog redelijk uitzien, krijgen een sticker met daarop de tekst dat
de fiets binnen veertien dagen moet zijn verwijderd.
Als de fiets er na die tijd nog staat, haalt Noppes deze op.
Daar knappen ze de fiets op, of ze halen er de bruikbare
onderdelen af en verkopen de fiets of de onderdelen.
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: Erik Goldsteen.
Ontwerp: Werkom Business Post & Printing.
Met dank aan: Fred Berga, Gerjan Stolp.
E-mail: kerngroep.purmerzuid@gmail.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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