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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 nieuws uit en over 
onze prachtige wijk.

Op 5 mei is in park De Driegang weer de kindervrijmarkt georga-
niseerd. Hierop blikken we met trots terug, en krijgt de wijkagent 
weer het woord in onze wijkkrant. De wijkwethouder blikt ook 
terug op de 5-meiviering, deze keer als trotse vader van een van 
de jonge handelaren op de vrijmarkt. Het artikel over de stichting 
Meedoen laat zien dat er veel wijkbewoners zijn die graag iets 
voor hun medemens willen doen. En met de vakanties in aan-
tocht komen veel caravans uit hun winterstalling. Dit levert soms 
de nodige parkeerdruk op in de wijk. Goede communicatie naar 
de buren voorkomt irritaties, en voor alle duidelijkheid hebben 
we de spelregels voor u opgezocht. Kortom, deze wijkkrant staat 
weer bol van leuke en informatieve berichten.

De volgende wijkkrant verschijnt half september. De redactie 
wenst u een heel fijne zomer en we hopen dat u kunt 
genieten van mooi zomerweer, of u nu thuisblijft of er op 
uittrekt naar uw vakantiebestemming.

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

We wensen u veel leesplezier!  l

Lekker buitenspelen  
in De Driegang

Tijdens de nationale 
buitenspeeldag was 
ons wijkpark De 
Driegang een van 
de locaties waar 
SPURD Sport & Spel 
onze kinderen in 
beweging kreeg.

De Buitenspeeldag 
van initiatiefnemers 
Jantje Beton en 
Nickelodeon is de grootste buitenspeelactie van Nederland. 
Tijdens de Buitenspeeldag worden in heel Nederland straten 
afgesloten en plekken omgetoverd tot speelplek. Dit was ook 
het geval in de Purmer-Zuid.

Met veel enthousiasme werd het grote speelpaleis bestormd 
door heel veel kinderen uit de wijk. Een leuk initiatief om 
kinderen meer in beweging te brengen. Omdat dit leuk en 
gezond is.  l

De 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.

5 mei - wat een feest! Het is alweer even geleden, maar op 5 
mei hadden we in de Purmer Zuid een fantastisch feest: de 
vrijmarkt in het park.  
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 Om kwart voor zeven kwam ik met mijn zoon het park binnen-
lopen. Het was al druk, maar we hadden mazzel, want tegenover 
de ingang van De Zuid-Pool was nog een prachtig plekje.

We verkochten van alles: babyspullen (mijn jongste is vijf, 
dus die spullen hebben vijf jaar op zolder gelegen), boeken, 
speelgoed, noem het maar op. Het was een groot succes. Als 
een echte ‘salesman’ bemande mijn zoon het kleed. Af en toe 
sloeg hij de plank mis (tien euro voor een boek lijkt me niet 
helemaal de bedoeling), maar over het algemeen wist hij er 
in de onderhandelingen wel uit te komen. Dat wat over was, 
hebben we op het terrein zelf aan de Noppes gegeven (goed 
geregeld!).

Mijn zoon heeft er 45 euro aan overgehouden. De volgende 
dag moest hij natuurlijk naar de speelgoedwinkel. Hij heeft er 

een Beyblade voor gekocht; 
een heel speciale, heb ik 
me laten vertellen. De rest 
van het geld is keurig in zijn 
spaarpot gegaan. Een goede 
eigenschap, die hij niet van 
zijn vader heeft.

Volgend jaar zijn we weer 
van de partij. Dan ligt al het 
speelgoed waarvan hij dit 
jaar nog geen afscheid kon 
nemen op het kleedje. 
Zie ik jullie dan?  l

Het was weer een gezellige 
dag in het park!

Op 5 mei  was ons wijkpark De Driegang weer het mid-
delpunt van de jaarlijkse Bevrijdingsdag kindervrijmarkt.

Deze zondag kwam het al-
lemaal lekker gemoedelijk op 
gang, maar aan het eind van 
de ochtend was het behoorlijk 
druk met koopjesjagers. De 
kinderen die hun koopwaar 
hadden uitgestald op zeiltjes 
en tafeltjes, hadden het er 
maar druk mee. Spelletjes, 
boeken, games, poppen en 
nog heel veel andere leuke en 
nuttige ‘kinderdingen’ gingen 
grif van de hand. Iets ver-
kocht? Dan werd al snel met 
het verdiende geld weer iets 
ingekocht bij een ander. Over 
het hele park verspreid zagen 
we veel muzikanten, koekjes-
bakkers en nagelstylistes in de 
dop.

Naar schatting van de organi-
satie waren er zo’n 375 à 400 
kinderen die hun spulletjes 
ruilden of verkochten en circa 
7.000 bezoekers. Het is zeker 

een evenement 
dat bekijks 
trekt. Zelfs een 
enkel regen-
buitje - dit jaar 
voor het eerst 
in de twintig jaar dat de kindervrijmarkt plaats-
vindt – schrok niemand af. De kinderen waren er 
duidelijk op voorbereid. Snel werd een zeiltje over 
de verkoopwaar getrokken en even zo snel weer 
verwijderd zodra de regen voorbij was.
Wijkactiviteitencentrum De Zuid-Pool was ge-
opend voor een lekkere warme kop chocolade en 
wat lekkers erbij. Medewerkers van Kinderopvang 
Purmerend waren druk in de weer met het schmin-
ken van de kinderen en bij Spurd Sport & Spel 
konden de kinderen op het springkussen dansen.

De kindervrijmarkt was dit jaar nog een stukje 
extra duurzamer. Dankzij NUON Vattenfall kon 
de organisatie dit jaar zelfs beschikken over 
een zonnepanelenauto en een Green Battery. 
Daarop kon de kindercarroussel draaien en 
het springkussen mee worden opgeblazen, 
dus geen CO2 uitstoot. Ook van de ingerichte 
recyclepunten werd goed gebruikgemaakt. 

Thijs bij zijn stalletje
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Plastic afval werd in 
speciale containers 
gesorteerd, 
overgebleven 
kleding en textiel 
vond zijn weg naar 
de inzameling van 
de Bim-Bam en 
alle overige nog 
bruikbare zaken 
konden worden 
ingeleverd bij de 
kringloop van 
Noppes.

Na afloop ontving 
de organisatie een 
welverdiend applaus 
van de kinderen en 
de nog aanwezige 
bezoekers, en via 

de sociale media zagen we veel bedankjes van buurtbewoners 
langskomen die hun respect betuigden aan de vrijwilligers van 
de Wijkkerngroep Purmer-Zuid en De Zuid-Pool die, samen met 
de mensen van de gemeente, het park zo snel weer schoon en 
netjes maakten.

De redactie van de wijkkrant wil graag Erik en Tineke 
Goldsteen extra bedanken voor het belangeloos beschikbaar 
stellen van hun voortuin aan het park, zodat de vrijwilligers, 
de handhaving en andere hulpdiensten een goed bereikbare 
en zichtbare plek hadden en van daaruit snel op alle plekken 
van het terrein konden komen.
Erik heeft dit jaar nog de volledige regie gevoerd over 
het evenement. Vanaf deze plek spreken we de hoop uit 
dat hij volgend jaar ook weer een centrale rol wil nemen 
in de organisatie van het geheel. Het blijft uniek dat zo’n 
groot evenement zelfstandig door de wijkbewoners, via de 
wijkkerngroep en alle vrijwilligers, wordt georganiseerd.  l

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

Beste wijkbewoners,

De Brantjesstraat /De Goedemeent 
werd recent opgeschrikt door een 
brand. Het bleek dat er een Camper in 

de brand stond in de nacht. De collega’s hebben ter plaatse 
een verdachte aangehouden, een inwoner van Purmerend. 
Later heeft deze verdachte bekend de brand  te hebben 
aangestoken. Nadere details heb ik niet.

Voor de rest komen er meldingen binnen van de nodige 
overlast van bromfietsers (gele plaat), die misbruik maken 

van de fiets- en snorfietspaden. Vaak gaat het hier om 
bromfietsen van maaltijdbezorgers. Er wordt met regelmaat 
controle op uitgevoerd. Het is toch een bekeuring van 95 
euro, exclusief administratiekosten. Dat is zonde van het 
geld, dat je beter aan leukere zaken kunt uitgeven.
Ook over het Purmerbos komen klachten over scheurende 
bromfietsen, fikkie steken en crossbrommers/motoren.
Vaak worden ook stapels folders aangetroffen, die worden 
gedumpt door de ‘bezorgers’. Kortom, wel vangen, maar 
niet rondbrengen. Handhaving kan vaak zien welke wijk en 
dus welke bezorger hiervoor verantwoordelijk  is. Mogelijk 
kunnen de ouders er ook iets van vinden als hun kroost een 
folderwijk heeft, maar wel erg snel klaar is met rondbrengen. 
Ik ken een jongeman die nu al drie folder wijken heeft, dit met 
veel plezier doet en daarmee ook de nodige centjes verdient. 
Dus kom op, jongelui, pak een wijk, je bent gezond bezig en 
verdient er ook nog een leuk centje mee.

Ik weet even niet of de volgende wijkkrant na de 
vakantieperiode is, dus alvast voor wie het aangaat, een 
prettige en veilige vakantie gewenst en allen weer gezond 
terug. Tot een volgende keer,

Peter Dijks, wijkagent Purmer-Zuid.

U kunt de wijkagent bereiken via 0900-8844, via www.politie.nl 
of via twitter: @pol Purmerzuid.  l

Caravans en Campers 
in onze wijk

De zomervakantie 
staat weer voor de 
deur - en daarmee 
komen ook weer 
de caravans en 
campers uit hun 
winterstalling.

In de zomer trekken 
veel bewoners van 
onze wijk er op uit 
met hun caravan 
of camper. Deze wordt dan vaak enige dagen voor de 
vakantie uit de stalling gehaald, zodat die nog even goed 
kan worden nagekeken, schoongemaakt en ingepakt. Dit 
is uiteraard prima en betekent ook het begin van een leuke 
vakantieperiode.

Maar soms ontstaan er irritaties bij medebewoners, omdat 
een caravan of aanhanger langere tijd in de wijk blijft staan, 
waardoor er op meerdere plekken een hogere parkeerdruk 
is. Zoals in alle situaties is communicatie met de buren het 
toverwoord om deze irritaties te voorkomen. daarnaast heeft 
de gemeente in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) 
regels opgenomen met duidelijke richtlijnen voor 
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 het parkeren van caravans en campers in woonwijken, 
zodat duidelijk is wat wel en niet is toegestaan. Onderstaand 
plaatsen we deze verordening voor u.

We wensen alle caravan- en camperbezitters (en uiteraard 
alle overige wijkbewoners) een heel mooie zomer en hopen 
dat u na uw reis weer veilig thuiskomt.

Algemene Plaatselijke Verordening Purmerend
Artikel 86: Caravans en dergelijke

1  Het is verboden een woonwagen, kampeerwagen, 
caravan, camper of ander dergelijk voertuig dat voor 
de recreatie dan wel anderszins uitsluitend of mede 
voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebezigd 
op de weg te plaatsen of te hebben langer dan op:

  A: drie achtereenvolgende dagen in de periode van 
1 november tot 1 maart;

  B: acht achtereenvolgende dagen in de periode van 
1 maart tot 1 november.

2  Het is verboden een magazijnwagen, aanhangwagen, 
keetwagen of ander dergelijk voertuig dat uitsluitend 
of mede voor andere dan verkeersdoeleinden wordt 
gebezigd op de weg te parkeren langer dan op drie 
achtereenvolgende dagen.

3  Het college kan ontheffing verlenen van het in het 
eerste en tweede lid gestelde verbod.

4  Het in het eerste en tweede lid gestelde verbod geldt 
niet voor zover de Verordening Opschriften en opslag 
Noord-Holland of de Caravan- en tentenverordening 
Noord-Holland van toepassing zijn.

5  Paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht 
is van toepassing op een aanvraag voor een ontheffing 
als bedoeld in het derde lid.

Stichting Meedoen Purmerend
Wist u dat er in de Purmer-Zuid een stichting bestaat 
die actief is om eenzame mensen bij elkaar te brengen 
en een fijne dag te bezorgen? Eind 2017 heeft Maria 
Deen de Stichting Meedoen Purmerend opgericht. Nu, 
zo’n anderhalf jaar later, heeft de stichting al meer dan 
zeshonderd mensen erg blij gemaakt door hen, tegen 
een kleine vergoeding, een leuk dagje uit te bezorgen.

De stichting heeft, samen met de Zorgcirkel, een eigen 
rolstoelbus met de naam Maria Deen Bus, die wordt beheerd 
door de stichting. De bus biedt plaats aan maar liefst acht 
personen of vier grote rolstoelen. De stichting heeft de 
bus verkregen door een aantal gulle sponsors en door de 
medewerking van de omroep MAX. Iedere maand organiseert 
de stichting een ruim aanbod aan uitstapjes en er is voor elk 
wat wils.

Neem dus gerust eens een kijkje op de website  
www.stichting-mee-doen-purmerend.nl en zie wat ze u 

allemaal kunnen bieden. Naast de talloze uitstapjes die 
ze iedere maand organiseren, zijn ze ook druk bezig het 
activiteitenaanbod uit te breiden. 
Om al deze activiteiten voor de doelgroep betaalbaar te 
houden, is de stichting continu op zoek naar donateurs, 
sponsors of anderen die haar, op welke wijze dan ook, willen 
ondersteunen en willen helpen om eenzame mensen in 
Purmerend uit hun isolement te halen door ze in contact te 
brengen met anderen.
Via de website www.stichting-mee-doen-purmerend.nl  kunt u 
zich aanmelden via het contactformulier. Natuurlijk kunt u ook 
telefonisch contact met de stichting opnemen. Dit kan via de 
voorzitter, Maria Deen, telefoonnummer 06-10503640.  l

Nieuws van De Zuid-Pool
Tijdens de zomervakantie stoppen 
de meeste activiteiten tijdelijk, deze 
editie geen nieuws.  

Na de schoolvakantie heten de 
vrijwilligers van het wijkcentrum u 
weer van harte welkom!  l

Prettige vakantie!



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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