
Pagina 1

WIJKKRANT
PURMEREND PURMER-ZUID

 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
In deze wijkkrant vindt 
u weer veel informatie 
over onze prachtige wijk. 
We hebben de winter 
achter ons gelaten en de 
zomertijd is al enige tijd 
geleden ingegaan.

De natuur is ontwaakt en alle 
bloemen, bomen en planten 
komen weer in bloei. 
Ook de gemeente is druk 
met het groen in onze wijk. 
De gemeente geeft deze keer 
in een aparte, zelfstandige 

bijlage gelijktijdig met onze wijkkrant een groenspecial uit. 
Deze special is een algemene bijlage voor heel Purmerend, 
maar u vindt er ook informatie over het groen in onze wijk.

Uiteraard vindt u in deze uitgave weer een column van  
onze wijkwethouder Thijs Kroese en van onze wijkagent  
Peter Dijks.

Leuke initiatieven belichten we graag in de wijkkrant. Deze 
editie hebben we een artikel over een wijkbewoonster die 
zich geheel belangeloos heeft ingezet heeft voor onze wijk en 
haar bewoners door geld in te zamelen om een extra AED te 
kunnen plaatsen in de omgeving van de Westerweg.

In de wijkkerngroep zijn diverse onderwerpen actueel. Zo 
is een werkgroep druk met het voorbereiden van plannen 
en ontwerpen voor een natuurspeelplaats in wijkpark De 
Driegang, tussen de Zuid-Pool en de HOP. Verder is de 
wijkmanager volop in overleg over een goed voetbalveld in 
De Driegang. Het is goed om te zien dat veel wijkbewoners 
zich hierbij betrokken voelen. Voor de HOP ‘tussen de meren’ 
zijn de bewoners in gesprek met de gemeente, ondersteund 
door adviezen van een werkgroep vanuit de wijkkerngroep.
Wilt u ook meer betrokken zijn bij uw wijk, de wijkkerngroep 
is altijd op zoek naar wijkbewoners die willen meedenken 
over allerlei onderwerpen die in onze mooie wijk spelen. 
U kunt contact opnemen met de wijkkerngroep via e-mail: 
kerngroep.purmerzuid@gmail.com.

In de media leest u over mogelijke bouwplannen op 
diverse locaties in onze wijk. Zo gaat eerdaags het project 
Drontermeer van start en zijn er bouwplannen voor zowel 
sociale huurwoningen als koopwoningen in het gebied De 
Vurige Staart, tussen de Jaagweg en de ringvaart naast de 
McDonald’s. Onze redactie houdt deze ontwikkelingen voor u 
in de gaten en besteedt in de komende edities ruim aandacht 
aan deze plannen. Woningbouw is immers noodzakelijk om 
de krapte op de woningmarkt aan te pakken.

We kunnen voor onze wijkkrant trouwens nog steeds nieuwe 
redactieleden gebruiken, mensen die zich betrokken voelen 
bij onze wijk en willen meehelpen aan onze informatieve 
wijkkrant. We verwelkomen u van harte in ons redactieteam. 
Mail ons en vraag om meer informatie of meld u aan.

Heeft u een tip voor onze redactie, mail deze dan naar 
wijkkrant.purmerzuid@hotmail.com.

We wensen u veel leesplezier!  l
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Extra AED in onze wijk

We stellen u graag voor aan een betrokken wijkbewoon-
ster, die voor haar buurt een actie heeft opgezet en geld 
heeft ingezameld om een extra AED-pakket voor de 
omgeving van de Westerweg te kunnen aanschaffen.

Martine, die in het dagelijks leven beroepsmatig hulpverlener 
en burgerhulpverlener is, heeft via de site buurtAED.nl een actie 
gestart om via vrijwillige donaties uit de buurt voldoende geld 
in te zamelen om een buurt-AED te kunnen aanschaffen. Zo’n 
dertig donateurs hebben geld geschonken, waarmee de AED 
is aangeschaft. Martine heeft deze actie opgestart, omdat ze 

als burgerhulpverlener ooit 
werd opgeroepen voor een 
reanimatie letterlijk drie huizen 
verderop en de dichtstbijzijnde 
AED te ver weg was, waardoor 
haar hulp te laat kwam.

Een AED (Automatische 
Externe Defibrillator) 
kan iemand met een 
hartstilstand een elektrische 

schok geven, waardoor het hart weer gaat kloppen. Actieve 
burgerhulpverleners, die via een app een melding krijgen voor 
hulp bij reanimatie via het noodnummer 112, weten exact de 
locaties van alle AED’s en kunnen deze pakketten oppikken op 
hun route naar de patiënt.

Nooddiensten als politie, brandweer en ziekenauto 
hebben een aanrijdtijd van maximaal tien minuten. 
Burgerhulpverleners kunnen soms sneller bij de patiënt zijn 
en direct starten met reanimeren.

Met een AED is de overlevingskans bij reanimatie 23 procent, 
zonder AED is die slechts 9 procent.

In onze omgeving zijn ruim negentig burgerhulpverleners 
actief, alleen het aantal AED’s is nog niet voldoende dekkend. 
Een deel van de AED’s in de wijk zijn ’s avonds en in het 
weekend niet of beperkt bereikbaar (sporthal, supermarkt), en 
een buurt-AED draagt bij aan een 24-uurs bereik.

In de Purmer-Zuid zijn meer buurt AED’s beschikbaar dankzij 
particuliere initiatieven, maar er is nog ruimte voor uitbreiding.

Het AED-pakket dat Martine dankzij deze actie heeft kunnen 
aanschaffen, moet nu alleen nog op een goed bereikbare plek 
worden opgehangen. Er is een locatie gevonden, alleen moet de 
gemeente hieraan nog haar goedkeuring geven en ondersteunen 
bij een deugdelijke montage. We hopen dat de gemeente 
voortvarend handelt, zodat deze AED spoedig ‘online’ is.

We vinden Martine een kanjer!

Als u meer informatie wilt over een buurt-AED, kunt u de 
volgende sites bezoeken: www.buurtaed.nl,
www.hartstichting.nl en www.hartslagnu.nl  l

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.

Hart voor de wijk
Een stad leunt op mensen die zich zonder 
eigenbelang inzetten voor anderen, voor de 
groep als geheel. Zonder vrijwilligers geen 
sportclub, geen festiviteiten als Reuring en 
geen Sinterklaasintocht.

Datzelfde geldt voor een wijk. De Purmer-Zuid is bedeeld 
met veel vrijwilligers die zich voor de wijk inzetten. Voor velen 
van u zal dit niet goed zichtbaar zijn. De activiteiten die ze 
verrichten, lijken vanzelfsprekend, maar dat zijn ze niet, verre 
van zelfs.

Urenlang, vaak in de avond en na werktijd, spannen die 
mensen zich in om dingen voor elkaar te krijgen. De 
5-meiviering in het park, deze krant, de HOP in het park, 
de facebookpagina van onze wijk die wordt beheerd... Het 
zijn allemaal zaken die door vrijwilligers zijn geregeld en 
georganiseerd, en ik noem ze hier lang niet allemaal. Elke 
keer weer steken mensen hun nek uit en steken ze tijd en 
energie in onze wijk. Daarvoor mogen we ze dankbaar zijn.

Zo af en toe verschijnt in deze krant of op facebook een 
oproep voor meer vrijwilligers. De volgende keer dat u 
zo’n oproep leest, wilt u dan niet meteen doorbladeren 
of -scrollen? Neem liever even de tijd om stil te staan bij 
de vraag: wanneer heb ik (of mijn familie) voor het laatst 
kunnen genieten van activiteiten die georganiseerd zijn door 
vrijwilligers?

Misschien dat het u over de streep trekt om straks samen 
met andere mensen mooie dingen te doen voor onze wijk – 
met hart voor de wijk!  l

Wijkkrant niet overal bezorgd
Helaas is het tweede nummer van 2019 van onze 
wijkkrant niet overal bezorgd. Hierdoor heeft een 
aantal wijkbewoners onze leuke en informatieve 
berichten niet kunnen lezen. Een gedeelte van onze 
wijk krijgt zelfs al langer helemaal geen wijkkrant meer 
in de bus.

Rodi Media, verantwoordelijk voor het drukken en 
verspreiden van onze krant, heeft moeite die bij alle 
wijkbewoners in de brievenbus te bezorgen.

De wijkkrant wordt geheel door vrijwilligers van onze wijk, 
voor onze wijk gemaakt, en de redactie doet haar best om de 
wijkkrant zo informatief mogelijk te maken.
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In de afgelopen periode is onze wijkkrant verschenen op 
sociale media, gedumpt als zwerfvuil in de wijk, en ook het 
Purmerbos is gebruikt als dumpplek. We balen hier vreselijk 
van en schamen ons voor deze vorm van vervuiling, waar we 
als redactie zelf niets tegen kunnen doen. We hebben Rodi 
verzocht maatregelen te nemen om herhaling te voorkomen. 
We stoppen immers veel vrije tijd in deze wijkkrant, en dan 
is het verschrikkelijk 
als die niet bij 
de bewoners 
terechtkomt.

Mocht u geen 
wijkkrant ontvangen, 
stuur dan direct 
een klacht naar 
Rodi Media: www.
rodimedia.nl/contact/
bezorgklacht/. Stuur ons ook even een mailtje, zodat we de 
reactie van Rodi kunnen volgen.

De wijkkrant is ook gratis af te halen bij activiteitencentrum 
De Zuid-Pool en bij cafetaria Family op winkelcentrum 
Meerland. Als u de wijkkrant digitaal wilt lezen, dan kunt u 
deze downloaden op www.wijkkrantenpurmerend.nl en dan 
de link ‘PURMER-ZUID’ kiezen.  l

Van de wijkagent
De redactie geeft iedere editie graag het 
woord aan onze wijkagent Peter Dijks.

Beste wijkbewoners,
Ik kom nog even terug op het zogenoemde 
inloopspreekuur. Omdat ik veel samenwerk met 
Josh, de wijkagent van de Purmer-Noord, heb ik in 
overleg met hem besloten aan te schuiven bij zijn 
maandelijkse spreekuur. Dit wordt gehouden op 
de eerste donderdag van de maand van 13.00 tot 

15.00 uur in de Tilburykamer, gevestigd aan de Overlanderstraat 
132. Dat is voor de Purmer-Zuid via het Slotermeer onder de 
weg door, de Purmer-Noord in, en dan voorbij de flats rechts. 
Door onze krachten te bundelen, zullen we trachten beiden, of 
in elk geval één van ons, aanwezig te zijn.

Verder hebben zich weer enkele wijkbewoners aangemeld 
voor het Ogen en Oren-project. Welkom; daar zijn we weer 
zeer blij mee.

Ik krijg nog vaak klachten over parkeeroverlast. Er is nu 
eenmaal weinig ruimte, maar laten we met ons allen proberen 
op de juiste wijze te parkeren. Desnoods betekent dit even 
een stukje lopen. Weet dat de afdeling Handhaving van de 
gemeente met regelmaat in onze wijk te zien is. Die houdt 
zich onder andere met het juist parkeren bezig.
Verder wordt ons hoofdbureau aan de Waterlandlaan 252 
te zijner tijd gesloten en komt ons nieuwe bureau in de 
Baanstede aan de Component te staan. Het duurt mogelijk 

nog enkele jaren voordat het pand gereed is om van daaruit 
te gaan werken.

Tot een volgende keer, Peter Dijks, wijkagent Purmer-Zuid.
Twitter: @pol_Purmerzuid.

U kunt de wijkagent bereiken via 0900-8844 of www.politie.nl.  l

Gemeente vervangt deel oude 
houten bruggen

In Purmerend liggen een kleine vierhonderd vaste 
bruggen, waarvan ongeveer de helft in hout is 
uitgevoerd. Veel van deze bruggen zijn in de jaren 
zeventig en tachtig van de vorige eeuw en bij de 
ontwikkeling van onze wijk gerealiseerd. Een aantal 
van deze bruggen heeft inmiddels het einde van de 
levensduur bereikt. Dit 
jaar is de gemeente 
daarom begonnen om 
in totaal 23 bruggen te 
vervangen, waarvan drie 
in de Purmer-Zuid.

De oude houten bruggen 
worden vervangen door 
composietbruggen. Deze 
kenmerken zich door de 
lange levensduur (meer 
dan honderd jaar) en lichte 
constructie, waardoor ze 
eenvoudig te plaatsen zijn. 
Door de lichte constructie 
kan een zware fundering ook 
achterwege blijven. Het is 
zelfs mogelijk zo’n brug in 
de toekomst te verplaatsen 
naar een nieuwe locatie.

Aannemingsbedrijf De Boer 
& De Groot BV is in februari 
gestart met de eerste brug, 
de laatste staat gepland 
voor juli. Per brug is er een 
uitvoeringstijd van zo’n 
anderhalf tot twee weken. 
In deze periode wordt de 
oude brug gedemonteerd, 
de nieuwe aangebracht 
en de verharding, berm 
en beschoeiing rond de 
brug opgeknapt. Bij enkele 
bruggen worden ook kabels 
en leidingen verlegd. In de 
weken voor de     
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 brugvervanging zijn
kabel- en leidingbedrijven
aan het werk om de oude
brug kabelvrij te maken.

De 23 bruggen zijn hoofd-
zakelijk voetgangers- en 
fietsbruggen, waardoor er 
op één brug na geen om-
leidingen nodig zijn voor 
gemotoriseerd verkeer. Per 

brug worden aankondigingsborden geplaatst en de direct 
aanwonenden krijgen een bewonersbrief toegestuurd. Twee 
voetgangersbruggen aan de Clara Visserstraat, ter hoogte 
van de Luitje Broekemastraat en de Jan Bijhouwerstraat, zijn 
in april vernieuwd. Naast de bruggen ter hoogte van de Clara 
Visserstraat staat ook die op het fietspad tussen Brantjesstraat 
en Westerweg in de planning.  l

Nieuws van De Zuid-Pool
 Activiteitencentrum De Zuid-Pool 
is een centrale plek in de Purmer-
Zuid en voor de wijkbewoners. 
Er worden veel creatieve, actieve 
en educatieve activiteiten en 
workshops gehouden.

Stichting Kinderopvang Purmerend stelt het gebouw De Zuid-
Pool open voor wijkgerichte, maatschappelijke activiteiten. 
Het beheer, in het kader van deze activiteiten, wordt geheel 
verzorgd door vrijwilligers, onder leiding van gastheer Guus 
Visser. De verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid die 
dit met zich meebrengt, zijn ondergebracht in een stichting, 
Stichting PurmerZuidPool.

In deze rubriek hebben we alle activiteiten opgenomen die in 
het wijkcentrum plaatsvinden.

Programma 2018 – 2019

 Maandag
10.30 – 12.30 uur: Koersbal
12.00 – 14.15 uur: Jeu de boules
12.45 – 14.15 uur: Aquarelleren

 Dinsdag
10.30 – 11.30 uur: SPURD weerbaarheidstraining
19.00 – 22.00 uur: Klaverjassen
19.30 – 20.30 uur: Bootcamp Girlpower!
20.30 – 21.30 uur: Bootcamp Girlpower!

 Woensdag
09.15 – 11.15 uur: Schildersclub (om de week)
11.00 – 12.00 uur: Tai chi
13.00 – 15.00 uur: Jeu de boules

 Donderdag
09.30 – 12.30 uur: Schilderswerkplaats
09.30 – 10.30 uur: Qi gong
11.30 – 14.15 uur: Koersbal
11.30 – 14,15 uur: Ouderensoos
19.00 – 20.00 uur: Bootcamp Girlpower!

 Vrijdag
09.00 – 11.30 uur: Crea hobbyclub
10.45 – 11.45 uur: SPURD ouderengym 55+
19.00 – 20.30 uur: Kinderdisco (eens per maand)

 Zondag
14.00 – 16.00 uur: Bingo (laatste zondag van de maand)
14.00 – 16.00 uur: ZoMiPo (zondagmiddagpodium in de
Molentocht; houdt de sociale media in de gaten voor het
eerstvolgende ZoMiPo)
17.00 – 22.00 uur: Troefcall (eerste zondag van de maand)

Als u geïnteresseerd bent in een van deze activiteiten, kom 
dan eens langs op het tijdstip van die activiteit en laat u 
informeren over de mogelijkheden door de vrijwilligers, of 
mail naar info@purmerzuidpool.nl.

De vrijwilligers van het wijkcentrum hopen u vaak te zien!  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 en Erik Goldsteen.
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.
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