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

In de vorige krant hebben we daarom onder andere aandacht 
besteed aan het parkeren. We ontvangen geregeld klachten van 
bewoners over parkeerincidenten en we lezen in de sociale me-
dia hoe wijkbewoners reageren als tegen deze parkeerincidenten 
handhavend wordt opgetreden. Om constructief te zijn vroegen 
we u als wijkbewoners te komen met suggesties en ideeën. We 
ontvingen hierop helaas echter louter en alleen klachten over 
het parkeerwangedrag ‘van de buren’. Om die reden ‘parkeren’ 
we dit onderwerp voorlopig. Voor goede suggesties en ideeën 
maken we echter altijd graag ruimte in de wijkkrant.

In deze krant vindt u weer veel leuke dingetjes uit de wijk, zoals 
drones in het park, een sponsorloop waaraan onze wijkbewoner-
tjes hebben deelgenomen en een expositie van wijktalenten.

Veel leesplezier!

Drones in wijkpark  
De Driegang
Onlangs leek ons mooie wijkpark wel een 
helikoptervliegveld. De drones vlogen af en aan en 
manoeuvreerden keurig tussen de bomen en struiken 
door, om vervolgens zoemend op het gras te landen.

Stichting Kinderopvang Pur-
merend (SKOP) organiseert 
in het kader van Het jaar 
van de Techniek workshops 
met drones programmeren, 
en hierbij hoort natuurlijk 
ook het leren vliegen met 
deze tuigjes. De opvang is 
gevestigd in De Zuidpool, en 
daarom is het park natuurlijk 
een ideale plek om het eens 
uit te proberen.
“Techniek en de digitale wereld maken een groot deel uit 
van de toekomst van onze kinderen. Het is van groot belang 
om kinderen al op jonge leeftijd met techniek kennis te laten 
maken. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en willen graag 
nieuwe dingen leren door te proberen en te ontdekken. Met 
dit thema combineren we educatie en spel”, aldus Corine 
Laurant van de kinderopvang.

De workshops worden gegeven door Rob Klaucke. Voor elke 
leeftijdscategorie ontwikkelde hij voor SKOP een passend pro-
gramma, zodat ieder kind zijn of haar talenten kan ontdekken.  l

Snel een melding doen?
Van veel wijkbewoners vernemen we dat ze al goed 
gebruikmaken van de WhatsApp van de gemeente. Ze 
hebben dan direct contact met iemand van de 
gemeente, en die reageert vaak ook meteen terug.

Ervaart u een gevaarlijke 
situatie? Heeft u last van 
overhangend groen op 
de openbare weg of is de 
afvalcontainer vol? Stuur dan 
even een WhatsApp-bericht 
naar de gemeente. Dit kan 
via 06-222 46 060. Maak 
eventueel een foto van de 
situatie. l
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Steiger winkelcentrum 
Meerland
In de wijkkrant van maart hebben we bericht over deze 
steiger en wijkbewoners gevraagd om met ideeën en 
suggesties te komen, omdat de steiger aan groot onder-
houd toe is. Opmerkelijk genoeg hebben we geen enkele 
reactie ontvangen, en dit zijn we niet zo gewend. De 
Purmer-Zuid kenmerkt zich over het algemeen doordat 
wijkbewoners heel betrokken zijn bij hun woon- en leef-
omgeving en hierover dan ook vaak iets kwijt willen.

Nog even in het kort de situatie: langs het water achter de 
snackbar op het Meerland ligt een houten steiger, die in 
slechte staat verkeert en aan onderhoud toe is. 
De wijkkerngroep heeft de gemeente geadviseerd de steiger 
niet te verwijderen, omdat deze toch geregeld wordt gebruikt 
door kinderen die met kano’s en bootjes varen, en soms ook 
als vissteiger. De steiger brengt daarbij ook wat afwisseling 
tussen het steen en beton van de kades en het plein en ten 
slotte: bij water hoort een aanlegplaats.

De gemeente heeft met direct omwonenden en ondernemers 
gesproken over de wensen voor een nieuwe steiger. Hun 
suggesties zijn meegenomen in het ontwerp. De steiger wordt 
vervangen door twee kleinere steigers. Daarnaast komt er 
veel groen, wat de beleving van het gebied bevordert. Ook 
krijgen de steigers zitelementen. De wijkkerngroep kan zich 
hier goed in vinden.  l

Op de tekening is te zien hoe de steigers er uit komen te zien.

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.

Heeft u de wijkkrant niet ontvangen? Laat dit dan alstublieft 
weten aan de verspreider. Dit kan via het telefoonnummer 
en het e-mailadres dat is vermeld in het colofon, verderop 
in deze krant. U kunt ook een exemplaar ophalen bij 
wijkcentrum De Zuid-Pool of de snackbar op het Meerland. 
Wilt u ook de wijkkranten uit andere wijken lezen, dan kan dit 
digitaal via www.wijkkrantenpurmerend.nl.  l

Avontuurlijke en natuurlijke  
De Driegang
Het idee om het huidige speeltuintje in wijkpark De 
Driegang, achter De Zuidpool, opnieuw in te richten, 
krijgt steeds meer vorm. Het moet vooral avontuurlijker 
en natuurlijker worden. Draagvlak onder de wijkbewo-
ners is hiervoor essentieel.

De wijkkerngroep ontving louter positieve reacties. Via 
facebook lieten ruim tweehonderd wijkbewoners weten het een 
heel leuk idee te vinden. Van de scholen en de kinderopvang 
kregen we ook positieve geluiden te horen, en SPURD Sport 
& Spel liet weten dat het past in het beleid om kinderen meer 
uitdaging te bieden. Ook de gemeente staat zeer positief 
tegenover het plan en wil het zeker helpen realiseren.

Mochten er wijkbewoners zijn die dit echt geen goed plan 
vinden, dan willen we ook hen de kans geven hun zorgen of 
opmerkingen te uiten. Dit kan via kerngroep.purmerzuid@
gmail.com.

Wilt en kunt u meehelpen aan de ontwikkeling van de 
natuurlijke speeltuin, dan juichen we dit natuurlijk van harte 
toe. Neem dan alstublieft contact op met de Wijkkerngroep 
Purmer-Zuid via e-mail: kerngroep.purmerzuid@gmail.com. l

Foto: BSO de Zuidpool - Kinderopvang Purmerend
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Stuur dan een berichtje naar kerngroep.purmerzuid@gmail.com.

Heeft u de wijkkrant niet ontvangen? Laat dit dan alstublieft 
weten aan de verspreider. Dit kan via het telefoonnummer 
en het e-mailadres dat is vermeld in het colofon, verderop 
in deze krant. U kunt ook een exemplaar ophalen bij 
wijkcentrum De Zuid-Pool of de snackbar op het Meerland. 
Wilt u ook de wijkkranten uit andere wijken lezen, dan kan dit 
digitaal via www.wijkkrantenpurmerend.nl.  l

Avontuurlijke en natuurlijke  
De Driegang
Het idee om het huidige speeltuintje in wijkpark De 
Driegang, achter De Zuidpool, opnieuw in te richten, 
krijgt steeds meer vorm. Het moet vooral avontuurlijker 
en natuurlijker worden. Draagvlak onder de wijkbewo-
ners is hiervoor essentieel.

De wijkkerngroep ontving louter positieve reacties. Via 
facebook lieten ruim tweehonderd wijkbewoners weten het een 
heel leuk idee te vinden. Van de scholen en de kinderopvang 
kregen we ook positieve geluiden te horen, en SPURD Sport 
& Spel liet weten dat het past in het beleid om kinderen meer 
uitdaging te bieden. Ook de gemeente staat zeer positief 
tegenover het plan en wil het zeker helpen realiseren.

Mochten er wijkbewoners zijn die dit echt geen goed plan 
vinden, dan willen we ook hen de kans geven hun zorgen of 
opmerkingen te uiten. Dit kan via kerngroep.purmerzuid@
gmail.com.

Wilt en kunt u meehelpen aan de ontwikkeling van de 
natuurlijke speeltuin, dan juichen we dit natuurlijk van harte 
toe. Neem dan alstublieft contact op met de Wijkkerngroep 
Purmer-Zuid via e-mail: kerngroep.purmerzuid@gmail.com. l

Wijkinformatie
Van de wijkagent.
De zomermaanden staan voor de 
deur en we kijken weer uit naar de 
vakantieperiode. Lekker er op uit, 
naar andere steden, streken, landen. 
Zelf ga ik altijd in het voor- en/of 
naseizoen, zodat de collega’s met 
kinderen in het hoogseizoen kunnen.

De vakantieperiode is dan ook de tijd 
dat er weer veel woningen tijdelijk 
onbewoond zijn. Zorg er daarom voor 

dat je een sleutelhouder hebt en dat de mensen in de buurt 
hun ogen open houden.

De afgelopen periode zijn er wel weer de nodige zaken 
gebeurd in de Purmer-Zuid. Zo zijn er nog steeds veel (buren)
ruzies en echtelijke twisten. Ook is er een jongeman actief 
die het nodig vind om bepaalde intieme vragen aan vrouwen 
te stellen. Je kunt dan wel zeggen: vragen staat vrij, maar 
dat gaat hier niet op. Ook is het gebeurd dat hij bij het langs 
fietsen een dame een tik op een bepaalde plaats heeft 
gegeven, iets wat absoluut ongewenst is. Al deze zaken zijn 
bij ons gemeld en er is een duidelijk signalement van deze 
jongeman op zijn fiets afgegeven.

Ik schrijf dit stukje in de wetenschap dat ik zelf de volgende 
dag op vakantie ga. Begin juli zal ik me weer inzetten voor 
onze wijk (en ook voor de andere delen van ons werkgebied).
Voor een ieder fijne vakantie gewenst en kom allen weer 
veilig en gezond terug.

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

Verkeerssituatie Persijnlaan 
nog niet optimaal
De verkeerssituatie op de Persijnlaan, ter hoogte van 
de Molentocht, wordt door omwonenden al geruime 
tijd als onveilig aangemerkt. In het afgelopen jaar is 
er veel gesproken tussen bewoners en gemeente, is 
er onderzoek gedaan en zijn er verkeersmaatregelen 
uitgewerkt die de veiligheid moeten verbeteren.

De conclusie van de onderzoeken laat zien dat er niet structureel 
te hard wordt gereden. Iedereen is het er over eens dat het een 
tamelijk drukke weg is, met daarin ook een onoverzichtelijke 
bocht. Omdat fietsers en voetgangers deze weg moeten 
oversteken als ze bijvoorbeeld naar het winkelcentrum, de 
scholen of de apotheek moeten, zijn verkeersmaatregelen 
dringend gewenst. Deze maatregelen worden dan ook 
uitgevoerd, maar bij het ter perse gaan van deze wijkkrant 
beschikken we helaas nog niet over meer details.

De wijkkerngroep maakt zich er wel zorgen over dat, 
naar nu toch wel enigszins is gebleken, een gevaarlijke 
verkeerssituatie ruim anderhalf jaar overleg nodig heeft om 
tot resultaten te leiden. Ze zal dit proces dan ook nog eens 
met de wijkwethouder doorspreken.  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. Er zijn al veel 
mooie wijkinitiatieven ondersteund met een kleine financiële 
bijdrage. Denk hierbij aan de huur van het springkussen 
tijdens de Bevrijdingsdag kindervrijmarkt, het busje voor 
de Molentocht, materialen voor het realiseren van de 
hondenontmoetingsplek en diverse buurtfeestjes.

Op de website van de gemeente vindt u meer informatie.  l
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Opkikkerdag op De Delta
Onlangs liepen de kinderen van obs De Delta zo hard 
als ze maar konden. Voor het goede doel – langdurig 
zieke kinderen – waren ze best bereid de hitte te 
trotseren.

De school deed mee aan een 
sponsorloop voor Stichting 
Opkikker. Deze bezorgt 
gezinnen met een langdurig 
ziek kind een onvergetelijke 
opkikkerdag. Een deel van 

de sponsoropbrengsten wordt door de school gebruikt voor 
nieuwe tablets en laptops, die de kinderen tijdens de lessen 
kunnen gebruiken.

Dit gecombineerde doel zorgde er voor dat de leerlingen erg 
gemotiveerd waren om zoveel als maar mogelijk rondjes te 
rennen. Maar omdat het heel heet was die dag, werd besloten 
de looptijd in te korten. Intussen kregen de kinderen wel extra 
drinken en plakjes komkommer uitgereikt.  l

Wij wensen alle bewoners van 
de Purmer-Zuid een fijne en 
rustige zomer

Na de zomer 
zijn er weer 
volop cursus-
sen, inloop-
activiteiten 
en sportieve 
instuiven in 
wijkactivitei-
tencentrum 
De Zuidpool.
Wijkbewo-

ners die zelf een cursus of bijeenkomst willen organiseren 
met en voor andere wijkbewoners kunnen daarvoor ook te-
recht bij De Zuidpool. Neem hiervoor contact op met beheer.
zuid-pool@mail.com  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.

Expositie van creativiteit  
uit de wijk
De Schilderswerkplaats, waarvan een grote groep 
wijkbewoners lid is, vindt al vele jaren een vast 
onderkomen in wijkactiviteitencentrum De Zuidpool. 
Met een expositie in zorgcentrum De Molentocht laten 
ze ons nu ook meegenieten van de mooie dingen die 
ze het afgelopen jaar hebben geschilderd.

De gezellige schildersclub die elke week in De Zuidpool 
bijeenkomt om samen te schilderen en te tekenen, houdt 
gedurende de maanden juli, augustus en september een 
expositie. Deze vindt plaats in De Molentocht, Persijnlaan 99 
in de Purmer-Zuid.

Er wordt een zeer gevarieerd en verrassend aanbod getoond 
van met hart en ziel gemaakte kunstwerken. De warme, 
onderlinge sfeer tussen de leden vindt zijn weergave in de 
getoonde kleur en passie.  l
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