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WIJKKRANT
P U R M E R - Z U I D

 V o 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
• 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
Voor de redactie was het heel leuk om de positieve 
waardering en felicitaties van veel trouwe lezers te 
mogen ontvangen ter gelegenheid van het 25-jarig 
bestaan van de Purmerendse wijkkranten.

De verspreiding van de vorige wijkkrant is helaas in een 
gedeelte van de wijk niet overal goed gegaan. In sommige 
straten werd abusievelijk de krant van de Purmer-
Noord verspreid. Veel bewoners konden gelukkig een 
exemplaar ophalen bij wijkactiviteitencentrum De Zuid-
Pool of bij de lunchroom op winkelcentrum Meerland. 
Anderen downloadden de krant van de website www.
wijkrantenpurmerend.nl. Als u nog eens een berichtje terug 
wilt lezen, dan kan dit ook op deze site.

De wijkkerngroep heeft ons laten weten dat op de oproep om 
hulp bij de organisatie van de Bevrijdingsdag kindervrijmarkt 
helaas geen reacties zijn ontvangen. Daarmee is het de vraag 
geworden of het evenement in 2019 nog kan doorgaan. In 
ieder geval treft u in deze krant een verslag aan van de zeer 
succesvolle kindervrijmarkt van dit jaar.

Op het artikel over de natuurlijke speeltuin in wijkpark 
De Driegang hebben we veel positieve reacties van 
wijkbewoners gekregen. Ook de scholen De Delta en ’t 
Pierement hebben toegezegd het initiatief te ondersteunen. 
De wijkkerngroep gaat binnenkort dan ook met de 
geïnteresseerden om de tafel.

Wijkbewoners blijken ook geïnteresseerd te zijn in de bouw-
plannen voor onze wijk. De gemeenteraad heeft het col-
lege gevraagd de bouwplannen voor de hele stad verder te 
concretiseren en dit naar de raad terug te koppelen. Hierin 
worden ook de plannen voor de wat langere termijn meege-
nomen. Wij zijn erg benieuwd wat dit voor de Purmer-Zuid 
gaat betekenen en houden u op de hoogte als er iets te 
melden valt.

Sinds het verschijnen van de vorige wijkkrant ontvingen de 
Wijkkerngroep Purmer-Zuid en de redactie van wijkkrant 
diverse vragen en opmerkingen over onderwerpen die we 
graag met onze wijkbewoners delen. 

U kunt hierover dan ook meer lezen in deze nieuwe wijkkrant.

Veel leesplezier!  l

Bevrijdingsdag kindervrijmarkt
Op zaterdag 5 mei was het weer feest in wijkpark 
De Driegang. De bevrijding werd opnieuw uitbundig 
gevierd met een gezellige kindervrijmarkt.

Het mooie weer zorgde 
ervoor dat er al vroeg enorme 
reuring was in en rondom 
het park. Er werden op het 
hoogtepunt van de markt ruim 
500 kleedjes geteld. 
Het aantal bezoekers moet de 
10.000 hebben aangetikt.
We zagen dat de 
kinderen weer van alles 
te koop aanboden. Mooie 
kinderboeken, spelletjes, 
poppen. Ballen, dvd’s, 
puzzels en ook heel veel 
kinderkleding.

Om twee uur werd 
de Bevrijdingsdag 
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kindervrijmarkt beëindigd en werden de Bevrijdingsdag 
festiviteiten voorgezet op de Koemarkt.

Om half vijf lag het park er weer netjes en rustig bij alsof er 
helemaal niets was gebeurd. Dit mede dankzij de inzet van 
de vele vrijwilligers van de wijkkerngroep, De Zuid-Pool, 
Bim-Bam en buurtgenoten. Dank daarvoor en ook aan de 
gemeente Purmerend, Stichting Kinderopvang Purmerend, 
Noppes en SPURD Sport & Spel die de kindervrijmarkt op 
alle manieren hebben ondersteund. 

Of de Bevrijdingsdag kindervrijmarkt in 2019 ook doorgang 
zal vinden is nog zeer de vraag. De huidige organisatoren 
stoppen er mee wegens verhuizing. Dus nieuwe ‘trekkers’ zijn 
van harte welkom: kerngroep.purmerzuid@gmail.  l

Samen duurzaam bezig zijn
Wie kent niet de gele zakken van de stichting Bim-
Bam? Vijf keer per jaar worden ze huis-aan-huis 
rondgebracht, zodat u ze kunt vullen met uw oude 
textiel, kleding en/of schoeisel. Bim-Bam is ook vaste 
partner van de wijkkerngroep tijdens de Bevrijdingsdag 
kindervrijmarkt in wijkpark De Driegang.

Wat gebeurt er eigenlijk met al het ingezamelde textiel en 
schoeisel? Bim-Bam geeft uitleg: “Het ingezamelde textiel 
gaat naar een sorteerbedrijf. Dat sorteert en verhandelt de 
ingezamelde materialen op een duurzame wijze. Ze halen er 
uit wat geschikt is voor tweedehandskledingwinkels of voor 
export naar Afrika of Oost-Europa.”

En wat gebeurt er met wat niet geschikt is? “Overig 
textiel wordt gebruikt voor poetslappen voor garages of 
machinefabrieken, als vulling voor matrassen, de productie 
van dekens, vilt voor geluidsisolatie of garens voor 
vloerbedekking. Textiel dat apart wordt ingezameld, hoeft dus 
niet tegen hoge kosten samen met het restafval te worden 
verbrand. De recycling van een kilogram textiel bespaart 
zo een uitstoot van 3,4 kilogram CO2. Dit staat gelijk aan 
achttien kilometer autorijden. 

Het ingezamelde textiel wordt dus gerecycled en brengt 
ook nog geld op. Waar gaat dat naartoe? “Het geld komt 
beschikbaar voor het onderhoud van kerkgebouwen en voor 

goede doelen, zoals de Voedselbank Purmerend, Hospice 
In Vrijheid, ‘stille hulp’ en caritasprojecten binnen en buiten 
Nederland.”

Bim-Bam is een vrijwilligersorganisatie. Nieuwe vrijwilligers 
zijn van harte welkom. Meer informatie: www.bim-bam.nl.  l

Correspondenten gezocht

De redactie doet er alles aan om 
een interessante wijkkrant voor 
alle bewoners samen te stellen. 
Graag willen we daarom ons 
netwerk van correspondenten in 
de wijk uitbreiden.

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.   l

Overeenkomst bouw 
Drontermeer getekend

In de vorige wijkkrant deed 
de participatiegroep van 
omwonenden uitgebreid 
verslag van de bouwplan-
nen aan het Drontermeer. 
Onlangs ondertekenden de 
gemeente en Wooncom-
pagnie de overeenkomst 
voor de bouw van dertig 
sociale huurwoningen.

Voor de ontwikkeling van het plan is intensief samengewerkt 
met een betrokken participatiegroep, waarin buurtbewoners, de 
gemeente en Wooncompagnie zijn vertegenwoordigd. Wethouder 
Hans Krieger is erg blij met dit project. De samenwerking met de 
buurt en Wooncompagnie was geweldig en de nieuwe bewoners 
zullen op deze mooie plek in Purmer-Zuid meer dan welkom zijn.”

De sociale huurwoningen zijn bedoeld voor één- en 
tweepersoonshuishoudens, waarnaar volgens Stefan van Schaik, 
directeur-bestuurder van Wooncompagnie, veel vraag is: “In 
Purmerend zijn veel woningzoekenden. Om die reden willen 
wij als corporatie in de gemeente versneld extra woonruimte 
beschikbaar maken. Dit nieuwbouwproject is onderdeel van onze 
plannen.”

Buurtbewoners konden voor het realiseren van de woningen 
stemmen op twee varianten. Ze kozen voor een zogenoemd 
parallelmodel. Dit betekent dat de dertig woningen in twee 
rijen tegenover elkaar worden gebouwd. Een volgende stap is 
het maken van plannen voor de openbare ruimte.   l
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Van de wijkagent

Beste wijkbewoners, 

Nu ik dit stukje schrijf, hebben we 
net Koningsdag achter de rug en 
staat de 5-meiviering in park De 
Driegang op stapel. Het weer belooft 
in ieder geval mee te werken.

Over de wijk zijn enkele dingen te vertellen. Zo ben ik bij een 
oudere dame geweest die via een 06-nummeradvertentie 
contact had opgenomen met iemand die iets aan haar 
tuin kon doen. Die joviale meneer wilde wel even een 
aanbetaling hebben en ze zijn samen naar een pinapparaat 
gereden voor de aanbetaling. Een paar dagen later zocht 
ze ook nog iemand voor het behangwerk. Wederom vond 
ze een 06-advertentie (een ander nummer) en verscheen 
een persoon bij haar – samen met de eerder omschreven 
tuinman. Er kwam een offerte uit waarvan je bijna een 
aanbouw kon laten aanbouwen. De vrouw gaf aan niet in 
zee te gaan met die mannen en wilde haar aanbetaling 
terug. Die werd nu door de mannen omgezet in voorrijd- en 
offertekosten. Kortom, de vrouw was wat geld armer en had 
een deukje in het vertrouwen in de mensheid opgelopen. Een 
wijze les: informeer eerst in je omgeving, bij buren en familie, 
wat het beste is om te doen.

Qua inbraken in Purmerend en dus ook in onze wijk is het 
nu een stuk rustiger. Misschien helpt hier aan mee dat het 
langer licht  is en dat  enkele inbrekers uit Purmerend zijn 
aangehouden.

Blijft het feit dat we alert moeten zijn op onze omgeving. Ik 
kom nog steeds verdachte situatiemeldingen tegen in ons 
systeem, die een dag later bij ons worden gemeld. Had men 
die melding gedaan op het moment dat bijvoorbeeld die 
verdachte personen in de steeg waren aangetroffen, dan 
had er misschien wat meer (inbraak)leed kunnen worden 
voorkomen. Kortom, bel gewoon meteen 112 bij verdachte 
zaken, geluiden en/of personen.

Let goed op elkaar en tot een volgende keer,
Peter Dijks, wijkagent Purmer-Zuid.  l

Parkeren, containers, 
vuilniszakken, grofvuil

Dit zijn drie van de onderwerpen waarop we sinds 
het verschijnen van de vorige wijkkrant veel reacties 
hebben ontvangen. Alle drie hebben ze met enerzijds 
gedrag en anderzijds begrip te maken.

Het valt niet te ontkennen dat het storend is als iemand zijn 
auto regelmatig op de stoep bij een ander voor het raam 
parkeert. Evenmin is het prettig dat een rolcontainer soms 
dagenlang langs de weg blijft staan. En al helemaal storend 

is het dat mensen hun vuilniszakken en ander afval naast de 
ondergrondse containers zetten of soms dagenlang voordat 
het wordt opgehaald hun grofvuil al op straat zetten. Het 
is vuil dat door wind en regen alle kanten opgaat, overlast 
oplevert en de wijk een verloederd aanzien geeft.

Het parkeerprobleem afmeten op die ene auto en op die paar 
extra parkeerplaatsen die je misschien weet te realiseren bij 
jou voor de deur, is niet een oplossing voor de hele straat, 
buurt of wijk. Parkeeroverlast is er op piekmomenten, vaak 
in de avond en de weekienden. Extra parkeerplaatsen 
creëren is veelal niet mogelijk of niet wenselijk ,omdat dit ten 
koste gaat van onze groenvoorzieningen. Meer steen heeft 
daarnaast ook negatieve gevolgen voor de regenwaterafvoer. 
We moeten dus met ons allen aan alternatieven denken. 
Wat te denken om ‘s avonds en in de weekeinden centrale 
parkeerplaatsen voor bedrijfsauto’s in te richten? We zien dit 
in de praktijk al op het Meerland. Dit kan misschien worden 
aangemoedigd door goede toegankelijkheid en wellicht 
bewaking.

Wie heeft ideeën en suggesties over deze zaken, en dan 
niet alleen voor uw eigen probleem, maar juist een buurt- of 
wijkoplossing? Stuur ons vooral een berichtje via kerngroep.
purmerzuid@gmail.com.  l

Gilde Purmerend en Omstreken 
start met Coach4you
Met behulp van een 
subsidie van € 1500,- 
van het Oranjefonds 
is Gilde P&O gestart 
met een nieuw project: 
Coach4you.

Coach4You helpt kinderen in de brugklassen.  Vrijwilligers 
komen iedere week een keer bij hen langs om ze te helpen 
bij de overgang van de basisschool naar de brugklas. 
In Purmerend runnen vrijwilligers van de Stichting Gilde 
Purmerend en Omstreken het project.

De vrijwilligers hebben hiervoor een cursus gevolgd en zijn in 
het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
De leerkrachten van groep 8 en/of de intern begeleiders 
kunnen kinderen aanmelden als die volgens hen extra 
ondersteuning nodig hebben bij de overgang naar de 
brugklas van het reguliere voortgezet onderwijs. Voorwaarde 
is wel dat het kind dit zelf ook wil. De coach komt iedere 
week  een uur bij de leerling thuis en kijkt in het begin vooral 
naar waaraan die behoefte heeft. Hij maakt niet samen het 
huiswerk, maar helpt de leerling bijvoorbeeld bij het plannen 
ervan. Hij helpt de leerling ook een agenda in te richten en 
zich voor te bereiden op een proefwerk. Verder helpt hij bij 
het zoeken naar een rustige plek in huis, waar de leerling 
ongestoord kan werken.  De coach overlegt de met de 
leerling en diens ouders over alle mogelijke schoolzaken. 
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De coach steunt een leerling waar nodig, maar de leerling 
moet het wél zelf doen. Het is de bedoeling dat een van de 
ouders altijd thuis is en de coach langzaam maar zeker weer 
overbodig wordt.

Als het u leuk lijkt aan dit project mee te doen, kunt u 
contact opnemen met coördinator Marjan Hendriks, marjan.
coach4you@gmail.com. Op de website vindt u meer over dit 
onderwerp: www.gildepurmerend.nl.  l

Opschoondag ook in de 
Purmer-Zuid

De wijkkerngroep is een 
actieve Supporter van 
Schoon en laat dit zien 
door onder andere de 
duurzaamheidsambitie 
tijdens de Bevrijdingsdag 
kindervrijmarkt en bij de 
landelijke Opschoondag, 
die jaarlijks wordt 
georganiseerd.

Leden van de wijkkerngroep 
waren ook dit jaar weer actief 
tijdens de Opschoondag. 

Dit keer werden wijkpark De Driegang en de Verzetslaan 
onder handen genomen. Al met al werd weer een aanzienlijke 
hoeveelheid zwerfafval verzameld en afgevoerd.

Een vriendelijk verzoek van een van de schoonmakers: “Als 
je dan toch je afval niet in de prullenbakken bij de bushaltes 
wilt gooien, gooi het dan niet in de dichte bossages. Daar 
kunnen we niet bij komen tijdens het opruimen. En waarom 
gooi je het vlak naast de bak in plaats van er gewoon in? Het 
is dezelfde moeite!”

Tijdens het opruimen kregen de opruimers veel bedankjes en 
steunbetuigingen, wat ze uiteraard erg waardeerden.  l

Wijkbudget  
voor initiatieven 
wijkbewoners

De gemeente beschikt over een wijkbudget voor 
initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid, veiligheid 
en sociale cohesie in de wijk.

Loopt u al een tijdje met een idee rond en hikt u wellicht aan 
tegen de kosten die met de uitvoering zijn gemoeid, dan kunt 
u een beroep op het wijkbudget overwegen. 

De gemeente heeft al veel mooie wijkinitiatieven ondersteund 
met een kleine financiële bijdrage.  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.

 Vijf jaar ‘Ogen en Oren’
Onlangs vierden de vrijwilligers van Ogen en Oren 
hun vijfjarig bestaan in Purmerend. Sinds 2013 zetten 
ze zich in om de eigen buurt schoon en veilig te 
houden. Ze lopen door de wijk en letten op zaken die 
misschien niet pluis zijn, maar ook op openstaande 
ramen of sleutels die in deuren blijven zitten. Tijdens 
hun wandelingen staan ze geregeld in contact met 
medewerkers van politie en gemeente.

Ogen en Oren begon met dertien enthousiaste Purmerenders 
en groeide in vijf jaar tijd uit tot bijna tweehonderd vrijwilligers. 
Een enorme prestatie, vindt ook burgemeester Don Bijl, die 
bij het jubileum een toespraak hield: “Dit initiatief ontstond 
in een tijd dat er veel inbraken waren in de Purmer-Noord. 
Aanvankelijk dachten veel 
mensen dat het een soort 
burgerwacht zou worden 
die het recht in eigen hand 
zou nemen. De afgelopen 
jaren lieten echter zien dat 
die angst ongegrond was. 
Juist door samen te werken 
met andere instanties laat 
Ogen en Oren zien hoe je je 
effectief kunt inzetten voor 
de veiligheid in je eigen 
buurt.”

Ogen en Oren is ook actief in de Purmer-Zuid. Loopt u 
geregeld een rondje door de wijk of zoekt u een motivatie om 
dit te gaan doen, dan is aansluiting bij Ogen en Oren wellicht 
een optie. Het maakt onze wijk in ieder geval een stuk 
veiliger.  l 


