
WIJKKRANT
PURMEREND PURMER-ZUID

V o o r  e n  d o o r  b e w o n e r s 6
N O V E M B E R  2 0 1 8
9 e  j a a r g a n g

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

Wat hebben we een heerlijke, mooie en lange zomer 
gehad. Het is dan ook vast aan de warmte toe te 
schrijven dat wijkbewoners zo lauw hebben gereageerd 
op de vorige wijkkrant. De redactie is gewend om veel 
reacties van bewoners te ontvangen, maar dit keer was 
het aantal helaas erg beperkt. Wilt u toch nog eens 
nalezen wat er allemaal in de afgelopen edities stond, 
kijk dan op www.wijkkrantenpurmerend.nl.

Het vorige nummer was dubbeldik. Nu ontvingen we niet 
zo heel veel informatie uit de wijk. Gebeurt er dan helemaal 
niets? Natuurlijk wel, maar als het nieuws niet naar de 
redactie komt, dan gaat de redactie het halen. Zo krijgt u 
toch weer een mooie wijkkrant in de bus.
Veel leesplezier!  l

De wijk barst van het talent
Wie heeft hem inmiddels niet gezien of van hem gehoord? 
Deze markante wijkbewoner was wekenlang te horen en 
te zien op de Nederlandse televisie: Georges Lotze.

Georges is een sympathieke zestigjarige wijkbewoner, een 
levensgenieter van Joegoslavische afkomst en opgegroeid met 
muziek. Zijn passie en talent hiervoor brachten hem in de finale 
van ‘The Voice Senior’, een talentenjacht voor zestigplussers.
Georges vertelt: “Ik kom uit een echt muzikale familie, 

(bron: RTL)

waar om de week wel een feestje was. Accordeon, viool, gitaar, 
alles werd uit de kast gehaald.” Het is dus niet gek dat Georges 
al sinds zijn twaalfde gitaar speelt. Van muziek heeft hij nooit zijn 
werk gemaakt. In plaats daarvan is hij jarenlang taxichauffeur ge-
weest. Naast zijn muzikale passies heeft Georges nog een heel 
grote hobby, namelijk: eten, altijd en overal!

Met het bekende nummer ‘September Mom’ van Neil Diamond 
wist Georges in de voorronde alle stoelen van de juryleden te 
laten draaien en kreeg hij een staande ovatie van zowel het 
publiek als de juryleden. Hij mocht door en besloot aan te sluiten 
bij het team van Marco Borsato. Dit bleek een uitstekende keuze 
te zijn, die hem uiteindelijk naar de finale bracht.

Het bereiken van de finale van ‘The Voice Senior’ was voor 
Georges op zichzelf al een geweldige belevenis. Ondanks dat hij 
graag wilde winnen, zag hij het niet als een wedstrijd: “Iedereen 
heeft immers al zó veel meegemaakt. We gunden het elkaar al-
lemaal, hebben elkaar gesteund en gaven elkaar advies.”

In de finale zong Georges opnieuw een nummer van Neil 
Diamond, ditmaal ‘I am I said’. Dit deed hij opnieuw overtuigend, 
maar helaas werd een ander talent uiteindelijk de winnaar van 
‘The Voice Senior’. 
Goed gedaan Georges; de wijk is trots op je! l
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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 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

Van de wijkagent
Beste wijkbewoners,

Nu ik dit schrijf, zijn de dagen al een 
stuk korter. Qua weer hebben we niet te 
klagen gehad. Mijn septembervakantie 
viel deze keer niet zoals vorig jaar in 
het water, maar wegens overlijden van 
een familielid moest ik deze vakantie 

jammer genoeg wel al na een week afbreken. Inmiddels zit ik 
nu weer volledig ‘in de wijk’, zoals wij dat noemen.

Ik zal u niet vermoeien met de waarschuwing dat u voor uw 
eigen veiligheid in het verkeer goede verlichting moet voeren, 
want dit moet nu wel een keer bekend zijn.

Ik zag overigens de landelijke campagne voor fietsers die 
zonder licht gaan rijden in het donker langskomen: zorg dat 
je een donorcodicil hebt, want daarmee redt je levens! Dit 
is  een wel erg harde oproep, maar hopelijk schrikken de 
mensen daar wel wakker van.

De donkere dagen houden ook in dat de politie weer 
meedoet aan het donkeredagenoffensief. Dit betekent dat 
we veel controles uitvoeren en toezicht houden tijdens de 
donkere uren in de wijken en winkelgebieden.

Ik schrijf dit begin oktober, maar de meldingen over 
vuurwerkoverlast komen nu al uit heel Purmerend binnen. 
Daarbij zit overigens ook vuurwerk afsteken dat door 
sommige bewoners als normaal wordt beschouwd, zoals ter 

opluistering van feestjes, verjaardagen en jubilea. Dit is niet 
normaal en niet toegestaan, dus gewoon niet doen.

Ook de zogenoemde Travellers zijn enkele keren in onze wijk 
waargenomen. Dit zijn Ierse en Engelse mannen, die klus-
sen proberen te krijgen van wijkbewoners, zoals het dak 
repareren, muren waterdicht spuiten, de oprit asfalteren, et 
cetera. Ga niet met die mensen in zee, want ze zijn te duur 
en leveren slecht werk. Ze proberen hun diensten met name 
bij oudere bewoners op te dringen, door hen te overbluffen. 
Nooit op ingaan; gewoon wegsturen die mensen. Let goed op 
elkaar en tot een volgende keer,

Peter Dijks, wijkagent Purmer-Zuid. l

Wijkinformatie

Heeft u meldingen suggesties, ideeën et cetera, laat 
het ons dan alstublieft weten via

kerngroep.purmerzuid@gmail.com

Volg ons en/of retweet: @wkgPurmerZuid

www.purmerzuidpool.nl

facebook Wijkkerngroep Purmer-Zuid

De website is een gezamenlijk initiatief van activiteiten-
centrum De Zuid-Pool en de Wijkkerngroep Purmer-Zuid.  l

Stopt de wijkkrant?
Helaas heeft onze oproep in de vorige wijkkrant voor 
nieuwe redactieleden geen reacties opgeleverd. En 
vers bloed is hard nodig, omdat de huidige redactie in 
verband met verhuizing per 1 januari 2019 stopt.

Erik Goldsteen, eindredacteur van de wijkkrant vertelt: “Het 
is erg leuk om betrokken te zijn bij wat er allemaal in de wijk 
gebeurt en om daarover te schrijven. De wijkkrant verschijnt 
zeven keer per jaar en de redactie beslist zelf over welke 
onderwerpen ze schrijft. Het maakt niet uit hoe oud of jong 
je bent, enthousiasme is het belangrijkste. Het redactiewerk 
kost niet veel tijd, ongeveer een tot twee uur per week. Als 
je niet zeker weet of de wijkkrant iets voor je is, kunt je een 
editie meedraaien, zodat je kunt zien wat het redactiewerk 
inhoudt. En een introductie- of opfriscursus behoort tot de 
mogelijkheden.”

Wijkkrant Purmer-Zuid
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Ben je geïnteresseerd of wil je meer weten? Stuur dan een 
e-mail naar kerngroep.purmerzuid@gmail.com en we hopen
spoedig kennis met je te maken. 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 een 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

Toch nog een keer over het 
parkeren

Het parkeren in sommige straten van onze wijk blijft 
de gemoederen flink bezighouden. Ondanks dat we 
de indruk hebben dat wijkbewoners er onderling over 
het algemeen gezamenlijk wel uitkomen, hebben 
we Handhaving van de gemeente gevraagd om de 
regels en hun visie op het parkeren nog eens met de 
wijkbewoners te delen.

Veel bewoners hebben aan de wijkkerngroep te kennen 
gegeven er de voorkeur voor te hebben om enige 
parkeeroverlast te accepteren en niet voor een stringent 
handhavingsbeleid te zijn. Er zijn ook geluiden van 
bewoners die juist voor bekeuren zijn of die pleiten voor een 
vergunningsstelsel.

De wijkkerngroep gaat er van uit dat de infrastructuur staat 
en dat uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen alleen ten 
koste kan gaan van groenvoorzieningen. Het opofferen van 
groen ten gunste van blik is in de ogen van de kerngroep geen 

goede optie. Hiermee is acceptatie van enige parkeerdruk 
een gegeven. Ook is de wijkkerngroep geen voorstander 
van strenge handhaving en bekeuren, mits er geen sprake is 
van dat gevaarlijke situaties ontstaan voor voetgangers en 
automobilisten. Als bewoners kunnen we er vast onderling wel 
uitkomen en rekening met elkaar houden.

Handhaving laat ons het 
volgende weten:
Beste wijkbewoners,

Zoals bekend geldt er voor de hele wijk Purmer-Zuid een 
parkeerverbod(zone). Dit wordt aangeduid middels borden E1 
van het RVV. Deze borden staan bij alle toegangswegen naar 
de Purmer-Zuid. In een parkeerverbod zone mag uitsluitend 
worden geparkeerd op een daartoe bestemde plaats (meestal 
een aangeduid parkeervak).

Tijdens onze dagelijkse rondes door de wijk zien we geregeld 
auto’s buiten een aangeduid parkeervak geparkeerd staan, 
soms op de weg, soms op een groenstrook en soms op het 
trottoir. Mag dat? Nee, dat mag dus niet!

Wij, en onze collega-handhavers, signaleren echter ook 
dat er in sommige buurten best sprake is van een hoge 
parkeerdruk en er vaak meer auto’s zijn dan parkeerplaatsen. 
Als bewoners, vooral later in de avond, thuiskomen, is er niet 
altijd een parkeerplaats vrij en dan zet men de auto nog wel 
eens buiten een aangeduide parkeerplaats.

Wij proberen gepast met de situatie om te gaan. We 
beoordelen deze en zullen, als het voertuig niet gevaarlijk of 
hinderlijk staat, niet altijd direct tot verbaliseren overgaan. 
We kunnen echter niet tolereren dat voertuigen gevaarlijk 
of hinderlijk worden geparkeerd. Er moet te allen tijde 
voldoende ruimte zijn, zodat calamiteitenvervoer (politie, 
ambulance, brandweer) er gemakkelijk doorheen kan.
Denk daarnaast ook aan het blokkeren van het trottoir 
voor voetgangers, hinderen van overig verkeer op de 
weg of parkeren op een hoek, waardoor het zicht op 
het overige verkeer wordt belemmerd. Een vuilniswagen 
moet ook vrije doorgang hebben als de bakken worden 
opgehaald, waardoor aanbiedplaatsen van bakken tijdens de 
ophaaldagen niet als parkeerplaats kunnen worden gebruikt. 
Ook zien we geen noodzaak om buiten een parkeervak 

Wijkkrant Purmer-Zuid
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te parkeren als er vlakbij voldoende parkeerplaatsen vrij 
zijn. Houd hier dus rekening mee, want in deze situaties 
verbaliseren we zeker.

Als er klachten bij ons binnenkomen over parkeergedrag, 
zullen we hierop reageren door de situatie ter plaatse te 
observeren. We gaan er wel van uit dat bewoners elkaar 
allereerst even zelf aanspreken op een situatie.
We hebben de afgelopen periode weinig meldingen over 
campers, caravans en aanhangers ontvangen. De overlast 
hiervan lijkt dus momenteel erg mee te vallen, en dit is een 
goede zaak.

Ook is het mooi dat er weinig meldingen en signaleringen 
van dumping van (grof)vuil en afval voorkomen. Laten we dit 
zo houden en met elkaar blijven werken aan een schone en 
veilige wijk.

U kunt ons bereiken via telefoonnummer (0299) 452 452.

Met vriendelijke groet,
Uw wijkhandhavers.  l

Bent u een goede gastvrouw of 
gastheer?

Dan is Wijkactiviteitencentrum De Zuid-Pool op zoek 
naar u. Het centrum is een actief middelpunt in de 
wijk. Er worden onder andere cursussen gegeven, 
vergaderingen gehouden en wijkbewoners ontmoeten 
elkaar daar.

Onze gastvrouwen en -heren zijn heel belangrijk bij het 
beheer en de organisatie. Ze doen dit met elkaar en zijn 
allemaal vrijwilliger. Door uitbreiding van de activiteiten en 
de toegenomen toeloop van bezoekers is De Zuid-Pool op 
zoek naar gastvrouwen en -heren die enige uren per week 
aanwezig willen zijn om de activiteiten in goede banen te 
leiden, een kopje koffie of thee te schenken of gewoon 
een praatje te maken met mensen die daar op dat moment 
behoefte aan hebben.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met beheerder 
Guus Visser: mail naar beheer.zuidpool@mail.com of bel met 
06-23900343.  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.

Wijkkrant Purmer-Zuid
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