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WIJKKRANT
PURMEREND PURMER-ZUID

 V o o r  e n  d o o r  b e w o n e r s 6
O K T O B E R  2 0 1 9
1 0 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 Wijkkern-
groep van de Purmer-Zuid zich inzet.  l

Van de redactie
In deze wijkkrant vindt u weer veel nieuws uit en over 
onze prachtige wijk.

De herfst heeft nu echt zijn intrede gedaan. Vooral eind septem-
ber en begin oktober hebben extreem natte dagen met hier en 
daar een onweersklap opgeleverd. Vooral wijkpark De Driegang 
ondervindt dan direct last van ondergelopen grasvelden, en ook 
de honden en hun baasjes op de HOP hebben dan te maken 
met natte en modderige velden. Op 5 oktober heeft wijkactivitei-
tencentrum De Zuid-Pool zijn 25-jarig jubileum gevierd; de wijk-
wethouder vertelt dan ook over zijn jeugdherinneringen aan de 
ZuidPool. Verder kunt u lezen over de terugkeer van het Purmer-
Zuidlaantje in onze wijk. Ook zijn we trots dat de oecumenische 
basisschool Het Baken de eerste basisschool is in Purmerend 
die met de gemeente een convenant heeft ondertekend over 
zwerfvuil in de directe omgeving van de school. Ten slotte heeft 
onze wijkagent deze editie weer een bijdrage aan onze wijkkrant 
geleverd. Kortom, onze wijk is volop in beweging.

De redactie wenst u veel leesplezier.

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

Een kwart eeuw Zuidpool
Begin deze maand vierde wijkactiviteitencentrum  
De Zuid-Pool zijn 25-jarig bestaan. Dat deed het 
door een overzicht te geven van alle activiteiten die 
zich er afspelen. De presentaties, mini-workshops en 
demonstraties werden goed bezocht.

Tijdens een kort officieel moment werd gememoreerd hoe  
het wijkcentrum tot stand was gekomen en welke rol het 
speelde bij de leefbaarheid in de - 25 jaar geleden - nieuwste 
wijk van Purmerend.

Interessant in het verhaal was te horen over de grote en 
directe betrokkenheid van de omwonenden en de vele 
vrijwilligers, iets dat niet is veranderd in al die jaren.  
Het zijn nog steeds de gedreven vrijwilligers waarop het 
centrum steunt, evenals de nauwe relatie met omwonenden 
en andere wijkbewoners.

Tijdens deze dag waren er leuke dingen te zien en werden 
verhalen ‘uit de oude doos’ uitgewisseld, maar was het ook 
bijzonder om te zien hoe jonge kinderen het centrum weten 
te vinden. Er was ook veel ruimte om de activiteiten van het 
centrum mee te laten ontwikkelen met de wensen en belang-
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stelling vanuit nieuwe generaties. Veel belangstelling zagen 
we bij de presentaties van de kinderopvang, het rock- & roll 
dansen, de kinder-EHBO, tai chi, et cetera.  
Op de wensmuur zagen we zaken staan als dansen, ‘mannen 
met pannen’, tai chi en yoga in de avonduren, games en spel-
letjes, enzovoort. Wat leuk dat er zoveel belangstelling is om 
elkaar in ‘clubverband’ te ontmoeten!

Op winkelcentrum Meerland kwamen we prinses Ariël tegen 
met enkele begeleiders van Kinderdisco De Zuid-Pool, die 
boodschappen doende voorbijgangers uitnodigden voor 
koffie met gebak bij de jarige Zuid-Pool. Ook waren er bij het 
activiteitencentrum een groot springkussen en een zweefmolen, 
waarvan flink gebruik werd gemaakt.
Deze geslaagde verjaardag werd wel op een heel bijzondere 
wijze afgesloten. Burgemeester Don Bijl kwam bij alle clubjes 
persoonlijk langs en maakte met alle vrijwilligers een kort 
praatje om hen te bedanken voor al hun inzet. 

De jeugd weet het wijkcentrum te vinden.

Workshop reanimatie voor de jeugd.

Demonstraties van de activiteiten.

Rock en roll club swingt er op los.

 Jeu de boules club.

Guus Visser wordt in het zonnetje gezet.
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Ten slotte riep Bijl de supervrijwilliger van De Zuid-Pool naar 
voren, Guus Visser. Hij werd flink in het zonnetje gezet en er 
werd een boekje opengedaan over al het vrijwilligerswerk dat 
Guus in heel Purmerend in vele jaren tijd heeft verricht. Het 
kon dan ook niet uitblijven dat Guus de versierselen van de 
Orde van Oranje-Nassau werden opgespeld.

We feliciteren Guus van harte en vinden het zeer verdiend; 
proficiat!  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, en soms 
ook over zijn avonturen.

Ja, De Zuid-Pool bestaat 25 jaar. 
Als deze krant verschijnt, heeft de open dag van 5 oktober 
al plaatsgevonden en ik durf, hoewel het als ik dit schrijf 
nog september is, te zeggen dat het weer een geslaagd 
evenement is geweest. Dat kun je aan vrijwilligers als Guus 
namelijk wel overlaten. Als ik in De Zuid-Pool kom, is het 
altijd fantastisch geregeld. De vriendelijkheid spat er van af 
en je voelt je meteen thuis.

Mijn mooiste herinnering aan De Zuid-Pool is de kinderdisco 
(sorry, wijkkerngroep, jullie vergaderingen zijn een goede 
tweede). Ik ben van 1986. Het is dus zo rond de start van 
De Zuid-Pool geweest dat ik elke keer weer uitkeek naar 
de kinderdisco. Het was een fantastisch evenement, dat 
nog steeds regelmatig plaatsvindt. Nu, 25 jaar later, krijgen 
mijn kinderen zo langzamerhand de leeftijd om naar de 
kinderdisco te gaan. Ik kan niet wachten!

We mogen als wijk trots zijn op de Zuidpool en haar 
vrijwilligers. Het is een mooie ruimte in het hart van de wijk en 
uitvalsbasis voor veel mooie activiteiten.  l

Terug van weggeweest: het 
Purmer Zuidlaantje

Voor veel Purmer-Zuiders is het een begrip. Het 
Purmer Zuidlaantje, gelegen tussen de busbrug bij   
sporthal de Vaart en de Westerweg bij het Purmerbos. 

Dit fiets- en voetpad doorkruist onze wijk van west naar oost 
en heeft jarenlang geen eigen naam gehad. Vorig jaar echter 
hingen er ineens overal blauwe straatnaambordjes die niet 
door de gemeente waren opgehangen. Omdat het toen nog 
geen officiële straatnaam was en er geen straatnamenbesluit 
over was genomen, moesten de bordjes weer weg. 
Zonder zo’n besluit is de straat namelijk niet bekend in de 
navigatiesystemen van de hulpdiensten, wat gevaarlijke 
situaties kan opleveren (overigens staat dit fietspad al langere 
tijd als ‘Purmer Zuidlaantje’ in Google Maps aangegeven). 
Sinds 1 oktober kunt u de bordjes weer zien hangen. Ze 
zijn teruggeplaatst, omdat het een officiële straatnaam is 
geworden.

Hoe gaat dat nu precies, het bedenken van een naam 
voor een straat? Straatnamen lijken misschien niet zo 
betekenisvol, maar ze vertellen vaak veel meer dan we 
denken. In de Middeleeuwen werden straten naar belangrijke 
herkenningspunten vernoemd. In ieder dorp of stad in 
Nederland vind je wel een Kerkstraat, Marktplein, Dijk of 
andere straat genoemd naar een herkenbaar punt. Later 
werden buurten ontwikkeld waarbij in de namen de plek 
van de buurt of wijk herkenbaar was. Zo is de Purmer-Zuid 
ontstaan uit het gebied waar onze wijk ligt, de Purmer. Ook 
wordt in een wijk weer een onderverdeling gemaakt, waarbij 
de straten een gezamenlijk thema hebben, zoals schilders, 
verzetshelden of componisten. In de Purmer-Zuid vindt u 
allemaal verschillende thema’s.

Als u eens door ons stadscentrum loopt, ziet u ook allemaal 
straatnamen die hun oorsprong hebben in de zestiende en 
zeventiende eeuw. Denk maar aan Padjedijk, Koemarkt, 
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Slotplein of Hoogstraat. Die laatste dankt haar naam aan 
het feit dat dit stukje Purmerend het hoogste stukje van 
ons centrum is; let maar eens op als u daar loopt. Vanaf 
de Kaasmarkt loopt de straat echt een stuk af richting de 
Weerwal.

Er zijn veel ongeschreven regels waaraan een straatnaam 
moet voldoen. Zo moet die gebruiksvriendelijk en 
herkenbaar zijn en is het belangrijk dat je er helder mee kunt 
communiceren. In Nederland vind je ondanks die strenge 
regels toch nog wel vreemde namen, die vaak als oorsprong 
een gebeurtenis of plek uit de geschiedenis hebben.

Bij ons in Purmerend is er een aparte commissie 
Straatnaamgeving. Deze bestaat uit ambtenaren van diverse 
disciplines. De commissie komt samen als er bijvoorbeeld 
iets nieuws wordt gebouwd of als er een specifieke 
vraag over een straat is, zoals in ons geval. Het Purmer-
Zuidlaantje is al lange tijd een officieuze naam, voorgesteld 
door wijkbewoners. In principe krijgen voet- en fietspaden 
geen eigen straatnaam, maar soms kan het handig zijn – 

bijvoorbeeld voor de politie - om toch hiervoor te kiezen. Met 
het besluit dat nu door de commissie Straatnaamgeving is 
genomen, is het Purmer-Zuidlaantje officieel erkend als naam 
voor dit fietspad.

De commissie is onlangs ook bij elkaar gekomen, omdat 
er voor het project Brantjes-oever (in het centrum) nieuwe 
straatnamen moeten komen. Collega’s van stedenbouw 
zorgen dan voor een plattegrond van het project en dat 
de commissie achtergrondinformatie krijgt over de locatie, 
zoals de geschiedenis ervan. Op basis van dat alles komt 
de commissie dan met een advies naar de verantwoordelijke 
wethouder, die vervolgens een besluit neemt. Daarna is een 
straatnaam definitief.  l

Van de wijkagent

De redactie geeft elke editie 
graag het woord aan onze 
wijkagent Peter Dijks. Deze is 
helaas de laatste bijdrage van 
deze wijkagent. We bedanken 
Peter graag voor al zijn positieve 
bijdragen aan onze wijkkrant. 
Geheel belangeloos heeft hij de 
afgelopen jaren zijn columns 
geschreven, waarin hij altijd 
actualiteit en realiteit wist te 
verwoorden, met als doel een 
veilige en sociale wijk.

Peter, dank!

Beste wijkbewoners,

Dit is mijn laatste stukje voor de wijkkrant. Zoals eerder 
gemeld treed ik per 1 december 2019 uit dienst. Mijn 
twitteraccount en het stukjesschrijven draag ik over aan mijn 
opvolger. Wel kom ik hier nog even terug op enkele zaken uit 
de wijk.

Er komen klachten binnen van overlast door jeugd 
waarbij een grijze Canta (zo’n smal klein invalidenvoertuig) 
betrokken is. Deze jongeren houden zich op in de omgeving 
van Hunzebos en wijkpark De Driegang; ze richten daar 
vernielingen aan en veroorzaken geluidsoverlast.

Ik krijg deze meldingen helaas vaak per mail, dus eigenlijk 
achteraf. Het is beter om bij overlast meteen 0900-8844 te 
bellen, zodat mijn collega’s of mensen van Handhaving de 
overtredingen meteen kunnen constateren en de betrokken 
personen aanspreken.
Ik zie ook dat het verbod om een telefoon op de fiets in je 
hand te hebben weer wat aandacht behoeft. In het begin 
werd er aardig rekening mee gehouden, maar ik zie dat dit 
weer wat toeneemt. Laatst zag ik (privé) een vader met zijn 
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kindje voorop op de fiets al slingerend over de weg rijden. Bij 
passeren had hij het drukker met zijn telefoon dan dat hij op 
het verkeer lette. Goed voorbeeld, dacht ik nog.

Zo zie ik nog steeds geregeld bestuurder van een snorfiets hun 
kindje voorop vervoeren in plaats van achterop. Dit is niet alleen 
verboden, maar ook zeer dom en onverantwoord. Je moet er 
niet aan denken wat bij een botsing de gevolgen kunnen zijn.

En nu ik toch aan het zeuren ben: automobilisten, geef 
richting aan in het verkeer bij verandering van richting. Als 
ik zeg tien auto’s rechtsaf zie slaan bij een kruising, geven 
gemiddeld vijf à zes geen richting aan, terwijl het toch een 
kleine moeite is om dat hendeltje bij uw stuur een tikje 
omlaag of omhoog te zetten.

Welnu, iedereen bedankt voor de jaren samenwerking en het 
lezen. Houdt elkaar en de wijk in de gaten en wees lief voor 
elkaar. Het ga u allen goed.

Groeten, Peter Dijks.

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

Basisschool Het 
Baken ondertekent 
schoonmaakconvenant
Op donderdag 26 september hebben wethouder Eveline 
Tijmstra en Leonard van Koningsbruggen, directeur van 
basisschool Het Baken, een schoonmaakconvenant 
ondertekend. Hierin staan afspraken over het 
verwijderen van zwerfafval door de school.

Het Baken is de eerste basisschool met zo’n convenant 
in Purmerend. Bijna alle middelbare scholen in de stad 
hebben dit al gedaan. Tijmstra is blij met de ondertekening: 

“Fantastisch dat Het Baken als eerste basisschool een 
convenant afsluit voor het schoonhouden van de omgeving, 
samen met de kinderen. Hopelijk inspireert het andere 
basisscholen om dit ook te doen. Alleen samen kunnen we 
zorgen voor een schone en leefbare stad.”

Afspraken
Het convenant gaat over het dagelijks verwijderen van 
zwerfafval en het legen en schoonhouden van drie 
prullenbakken in de directe schoolomgeving. Door het 
aangaan van het convenant wordt de school ook op de hoogte 
gehouden van ontwikkelingen op het gebied van zwerfvuil in 
Purmerend. Het convenant wordt afgesloten voor de duur van 
één schooljaar. Bij succesvolle samenwerking kan worden 
besloten het convenant steeds met een jaar te verlengen. Als 
‘tegenprestatie’ levert de gemeente een jaarlijks lespakket 
voor de school en gastlesuren over zwerfafval.

Initiatief
Het initiatief voor dit convenant is gekomen van een 
buurtbewoner, die zich hard heeft gemaakt voor het realiseren 
van een schone schoolomgeving. Omdat dit initiatief past 
in het gedachtegoed van de school over zorgvuldig omgaan 
met de aarde, is dit direct ondersteund door de directie.

Wijkmanager Zohra Azzouz spreekt de schoolkinderen toe.

De wethouder en de directeur hebben de eerste sticker op de vuilnisbak geplakt.

Directeur en wethouder in gesprek met de leerlingen.
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Resultaat
De convenanten die al zijn afgesloten, hebben een merkbaar 
schonere omgeving opgeleverd. Het Clusius College en 
het Da Vinci College zijn op het gebied van duurzaamheid 
inmiddels verder gegaan als Eco-school door het behalen 
een groene vlag. Eco-school is een keurmerk om leerlingen te 
stimuleren tot duurzaam denken en doen.

Oecumenische basisschool Het Baken is gevestigd op het 
Grevelingenmeer 62.

Heeft u een tip voor onze redactie? Mail die dan naar 
wijkkrant.purmerzuid@hotmail.com.  l

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

Stichting Kinderopvang Purmerend stelt het gebouw 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 Stichting PurmerZuidPool.

In deze wijkkrant heeft u al gelezen dat het wijkcentrum 
25 jaar bestaat, maar nog springlevend is. Onderstaand 
publiceren we het volledige activiteitenprogramma.

Programma 2019 - 2020
 Maandag:
10:30 – 12:30 Koersbal
12:00 – 14:00 Jeu de Boules
12:00 – 14:00 Aquarelleren

 Dinsdag:
10:30 – 11:30 SPURD weerbaarheids-training
19:00 – 22:00 Klaverjassen
19:30 – 20:30 Bootcamp Girlpower!
20:30 – 21:30 Bootcamp Girlpower!

 Woensdag:
09:15 – 11:15 Schildersclub (om de week)
11:00 – 12:00 Tai Chi
13:00 – 15:00 Jeu de Boules

 Donderdag:
09:30 – 12:30 Schilderswerkplaats
09:30 – 10:30 Qi Gong
11:30 – 14:00 Koersbal
11:00 – 14:00 Ouderensoos
19:00 – 20:00 Bootcamp Girlpower!

 Vrijdag:
09:00 – 11:30 Crea Hobbyclub
10:45 – 11:45 SPURD ouderen GYM 55+
19:00 – 20:30  Kinderdisco (1x per maand,

hou de sociale media in de gaten)

 Zondag:
14:00 – 16:00 Bingo (Elke laatste zondag van de maand)
14:00 – 16:00  ZoMiPo (Elke 2e zondag van de maand)

(zondagmiddagpodium in de Molentocht) 
8-12-2019, 12-1-2020, 9-2-2020, 8-3-2020)

17:00 – 22:00 Troefcall (1e zondag van de maand)

Als u geïnteresseerd bent in één van de 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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