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Samen sterk 
voor de wijk
De Purmer-Zuid, een 
prachtwijk om in te wonen

• Schoon en heel
• Actief en positief
• Toegankelijk en bereikbaar
• Samen en leuk
• Veilig en sociaal
• 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

Voor u ligt wijkkrant nummer 5. Dit is alweer de derde 
wijkkrant die uitkomt in de Corona tijd. Wat hebben 
we uiteindelijk een heerlijk warme zomer gekregen, 
waarbij het ene hitte-record werd verbroken door het 
volgende record.

Vooral het wijkpark de driegang werd drukbezocht door de 
jeugd, maar ook hele gezinnen zochten daar verkoeling op 
de grasvelden. De HOP (Honden Ontmoeting Plek) werd 
drukbezocht door de hondenbezitters, zowel de honden als 
hun baasjes zochten daar de verkoeling en de schaduw en 
de honden konden heerlijk gebruik maken van het water wat 
de HOP doorkruist. 

De zomervakanties zijn voorbij en de scholen zijn begonnen. 
Er wordt veel geschreven en gediscussieerd over de 
veiligheid op de scholen voor zowel de leerlingen als 
de leerkrachten. Mogelijk zijn er bij het verschijnen van 
deze wijkkrant al nieuwe maatregelen getroffen om deze 
veiligheid beter te waarborgen. Op het moment dat de 
redactie deze wijkkrant aan het samenstellen mogen de 
leerlingen nog zonder mondkapje of andere bescherming 
samen in de klassen zitten. Maar de regering heeft ook 
nieuwe beperkingen aangekondigd als blijkt dat er toch te 
veel besmettingen uit deze situatie ontstaan. De laatste 
wijzigingen zijn vooral bedoeld om besmettingen in de 
privésfeer tegen te gaan.
Gelukkig mochten de sportscholen weer onder strenge 
voorwaarden hun sporters ontvangen, maar de diverse 

activiteiten die de Stichting de Zuidpool normaal organiseert 
zijn tot nu toe nog niet toegestaan.

In de vorige wijkkrant meldden wij de werkzaamheden op de 
ringweg van Amsterdam. Die hebben voor veel oponthoud 
gezorgd maar gelukkig zijn de meeste werkzaamheden nu 
afgerond en kunnen onze inwoners weer normaal gebruik 
maken van deze verkeersader die belangrijk is voor de 
bereikbaarheid van Purmerend. 

En recent heeft de eerste zomerstorm ‘Francis’ ons land 
bezocht. De storm heeft ook in onze wijk voor schade aan 
bomen gezorgd. 

Omgevallen boom in de Bachstraat

De redactie heeft in de voorgaande wijkkranten een oproep 
gedaan voor nieuwe redactieleden. Tot nu toe hebben 
geen reacties ontvangen maar we hopen nog steeds dat 
er bewoners in de wijk zijn die zich meer betrokken willen 
voelen bij hun wijk en daarom graag meewerken aan onze 
informatieve wijkkrant. Stuur een mail naar wijkkrant.
purmerzuid@hotmail.com en wij nemen contact met u op.

Heeft u een tip voor onze wijkkrant? Mail dit naar wijkkrant.
purmerzuid@hotmail.com

De redactie wenst u veel leesplezier!  l
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Nieuwe wijkhandhavers in de 
Purmer-zuid

Deze zomer heeft een 
wisseling van de wacht 
plaatsgevonden bij de 
wijkhandhaving.

Na jarenlang in onze 
wijk werkzaam te zijn 
geweest heeft onze ‘vaste’ 
wijkhandhaver Hein Uitterdijk 

een nieuwe functie gekregen in het centrum van Purmerend. 
Voor hem betekent dit een mooi nieuwe uitdaging. Wij wensen 
hem veel succes in zijn nieuwe functie.
Per 15 juni heeft onze wijk er twee nieuwe wijkhandhavers bij. 
Naast Demi Battem, die al enige tijd werkzaam is in onze wijk, 
is het team uitgebreid met Mark Wassenaar en Jessica Smit. 
Dit betekent dat onze wijk nu extra ondersteuning heeft. Mark 
Wassenaar heeft als extra taakaccent jeugdboa. 
Deze uitbreiding van de wijkhandhavers is onderdeel van een 
uitbreiding bij de dienst Handhaving Purmerend. Zo is het 
totaalaantal handhavers in Purmerend dit voorjaar gestegen 
van 24 naar 31. In de uitbreiding is voorzien om toezicht te 
kunnen houden bij nieuwe parkeergebieden zoals bijvoorbeeld 
in de Kop van West. Daarnaast is er een verdubbeling van de 
jeugdboa’s, buitengewone opsporingsambtenaren, bedoeld 
om de overlast van hangjongeren terug te brengen. Deze 
uitbreiding was al opgenomen in het coalitieakkoord, twee jaar 
geleden gesloten bij het aantreden van het nieuwe college. 
De handhavers zijn nu overdag en alle avonden in de week 
aan de slag in heel Purmerend. Bij specifieke signalen van 
overlast in bepaalde buurten of wijken kunnen ze zelfs extra 
ingezet worden, of bij grootschalige evenementen. De dienst 
Handhaving werkt zowel in heel Purmerend als de Beemster.  l

Bedrijvigheid in onze wijk
Om een wijk leefbaar te houden is het belangrijk dat 
inwoners er zich thuis voelen.

Een van de belang-
rijke redenen die 
een wijk leefbaar 
maakt is de sociale 
verbondenheid. Het 
is goed om te 
zien dat er allerlei 
activiteiten worden 
ontplooid in de wijk. 
Zo hebben wij in de 
wijkkrant al eens de 
‘Little Free Pantry’ 
uitgelicht in de Ma-
libongwestraat. Het 
idee voor deze pan-
try is simpel maar 
doeltreffend, pak 

er uit wat je nodig hebt en/of doneer wat je over hebt. Uiteraard 
zijn daar wel een aantal spelregels aan verbonden want zeker in 
deze Corona tijd moeten de etenswaren wel veilig verpakt zijn. 
En sinds enige tijd is er in de wijk ook een mini-bibliotheek 
bijgekomen in de Beethovenstraat nummer 66.
Leuke initiatieven die onze wijk leefbaar maken. Overigens 
zijn er net over de ringvaart in de Gors nog een aantal mini-
biebs, namelijk in de Trilveenstraat 43 en het Brunelhof 4. Bij 
de minibieb in de Trilveenstraat is er naast de mini-bieb ook 
een stekkie-bar bijgekomen.
Ook is er sinds een paar maanden op Drontermeer 71 nog 
een bijzondere mini-kraam bijgekomen, namelijk een waar je 

heerlijke zelfgemaakte truffels en fudge kunt kopen. 
Dit initiatief is genomen door 2 zussen die hun jarenlange 
liefde voor bakken en lekker snoepen nu hebben gebruikt om 
de wijk op te vrolijken met een mini-kraam, zodat je bij hun in 
de voortuin kunt komen kiezen uit meerdere smaken truffels 
of fudge tegen een redelijke vergoeding. 
De bedenker van de kraam kwam op het idee toen het 
Corona virus toesloeg en alle braderieën en fairs niet meer 
doorgingen. Zij dacht toen, ik maak gewoon een stalletje voor 
de deur aan de weg. Ze heeft direct een kleine koelvitrine 
aangeschaft en is samen met haar zus begonnen met 
bakken. In eerste instantie met één soort slagroomtruffels, 
gebruik makend van de beste streekproducten. De producten 
worden nog echt op de ambachtelijke manier gemaakt, 
dagvers. Mede door het succes van de kraam zijn er nu 
een aantal soorten slagroomtruffels verkrijgbaar, zelfs een 
suikervrije soort is in het assortiment opgenomen. De buurt 
reageert positief, er is weer meer reuring in de straat en de 
inwoners van onze wijk weten steeds meer de ‘Truffels & 
Fudge uit Zuid’ te vinden en te waarderen.

Kortom, er gebeurt veel in onze wijk.

Heeft u misschien ook een tip van iets bijzonders in onze 
wijk voor de redactie? Mail dit naar: wijkkrant.purmerzuid@
hotmail.com  l
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De wijkwet houder 
aan het woord
Een vast item in onze wijkkrant 
is een column van onze 
wijkwethouder Thijs Kroese. 
Hierin vertelt hij over zijn plannen 
en ambities voor onze wijk en de 
hele stad.

Historisch moment voor de Purmer
Vlak voor de vakantie heb ik samen met wethouders van gemeen-
ten Edam-Volendam en Waterland het resultaat gepresenteerd 
van onze verkenning van gezamenlijke ambities voor de Purmer. 
Wij stellen de gemeenteraden voor om op basis van die eerste 
verkenning een gezamenlijke visie voor de Purmer op te stellen. 

En dat is nogal wat. De Purmer verbindt onze gemeenten 
letterlijk aan elkaar. De afgelopen jaren heeft het meer tussen 
ons als gemeenten in gestaan dan dat het ons met elkaar heeft 
verbonden. Bij (de gemeenteraden van) de gemeenten Edam-
Volendam en Waterland bestond een (misschien wel terecht) 
beeld dat Purmerend de hele Purmer wilde volbouwen, terwijl 
die gemeenten het landschap juist wilden beschermen. 
De recente verkenning van ambities laat zien dat we 
eigenlijk hetzelfde willen. Behoud van waardevol landschap, 
het stimuleren van (agrarische) bedrijvigheid en goede 
recreatiemogelijkheden. 

Is er dan helemaal geen ruimte voor woningen? Jawel. Aan 
de randen van onze stad zijn twee locaties die heel goed 
geschikt zijn voor woningbouw. Het gaat om de Purmer Zuid-
Zuid (tussen de bocht in de Verzetslaan en de Westerweg) 
en het golfterrein. Die woningbouwlocaties bieden de kans 
om aan Purmerend nog een stevig aantal woningen toe te 
voegen en tegelijkertijd te zorgen voor een goede overgang 
tussen stad en land. De gebieden moeten mooi geïntegreerd 
worden in zowel het stedelijke gebied van Purmerend als – 
aan de andere kant – het landschap.

De Purmer kan meer dan ooit een plek zijn waar Purmerenders 
op de fiets of wandelend de rust en stilte opzoeken. Purmerend 
‘verstedelijkt’. Dat betekent een meer intensieve bebouwing en 
intensiever gebruik van de openbare ruimte. Dat voegt iets toe 
aan de stad, maar vraagt ook om voldoende plekken in de stad en 
er omheen om de ruimte en het groen op te zoeken. De Purmer 
biedt daarvoor een enorme kans. 
In september praten we met de gemeenteraden over de 
verkenning en visievorming over het gebied. Meekijken? Kijk 
op raad.purmerend.nl.  l

Onderhoud houten bruggen/
brugdelen in de wijk
In een van de voorgaande edities van onze wijkkrant 
(nummer 3 – 2019) berichtten wij u over het 
onderhouden en vervangen van een aantal houten 
bruggen in onze wijk. Deze vervangingsoperatie is 
grotendeels afgerond en op een aantal plekken in onze 
wijk zijn oude houten bruggen vervangen door nieuwe 
composietbruggen met een langere levensduur.

Echter las de redactie enige tijd geleden op social media 
een bericht van een wijkbewoner die woont aan een van de 
kleinere bruggen in onze wijk. Een deel van die bruggen is 
deels opgebouwd met hout en dat hout is blijkbaar al langere 
tijd in een zeer slechte staat. Een rondgang door de wijk 
levert een verontrustend beeld op. Meerdere vergelijkbare 
houten brugdelen zijn ernstig weggerot en moeten op korte 
termijn gerepareerd of vervangen worden.
De redactie weet niet of de gemeente ondertussen al actie 
heeft ondernomen maar de buurtbewoner die naast het 
verrotte brugdeel woont voelt zich fors in de kou gezet door 
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de gemeente. De gemeente heeft in augustus op de plek 
van de weggerotte brug nu hekken geplaatst zodat er geen 
ongelukken kunnen gebeuren, maar deze situatie is zeker niet 
wenselijk. l

Onderhoud aan de 
stadsverwarming in onze wijk

De firma Hak is in opdracht van de Stadsverwarming 
Purmerend volop bezig met onderhoud aan het 
stadsverwarming-net in onze wijk. 

Voor de zomervakantie was de wijk rond de Willem 
Hofsteestraat al aan de beurt en in augustus was de wijk 
rondom de Brandjesstraat aan de beurt. In die wijk staan 
zo’n 140 woningen. De werkzaamheden moeten zo rond 
week 38 afgerond zijn in deze wijk. Om ervoor te zorgen 
dat de bewoners zo min mogelijk hinder ondervinden 
van de werkzaamheden worden op een aantal plekken 
in de wijk tijdelijke afsluitingen gemaakt zodat alleen een 
klein deel van de woningen zonder warmte zitten tijdens 
de werkzaamheden. Bij de graafwerkzaamheden wordt 
tegenwoordig niet meer fysiek gegraven, maar gebruik 
gemaakt van grote zandzuigers. Dit gebeurt om alle overige 

kabels en leidingen die naast 
het warmtenetwerk in de 
grond liggen zo min mogelijk 
te beschadigen. Hierna gaat 
de aannemer aan de slag in 
de wijk rondom Meerland. 
Echter mogen deze 
onderhoudswerkzaamheden 
alleen plaatsvinden tussen 
april en oktober, dit omdat de 
bewoners geen extra hinder 
mogen ondervinden tijdens 
het stookseizoen.
In totaal hebben uiteindelijk 
24.000 woningen een 
vernieuwde warmte 
aansluiting. Deze operatie 
wordt in opdracht van de 
Stadsverwarming uitgevoerd 
door zo’n 4 verschillende 
aannemersbedrijven.           l

Wildwest in onze Purmer-zuid

Begin augustus liep een ruzie in onze wijk uit op 
een bedreiging van een wijkbewoner in de richting 
van een motorclub.

Op een zaterdagavond omstreeks 20:00 uur kreeg de politie 
een melding van een ruzie. Bij die ruzie werd er gedreigd met 
een (mogelijk) vuurwapen.

Een motorclub was samengekomen bij de woning van een 
van haar leden. Zij hadden juist samen gegeten en stonden 
in de Da Palestrinastraat bij elkaar op het punt om een rit 
te maken, toen er plotseling een man in het raam van een 
woning verscheen. De man had een (mogelijk) vuurwapen in 
zijn hand en bedreigde de motorrijders hiermee.
De gewaarschuwde politie was snel ter plaatse en zag de 
verdachte in zijn woning staan. Hier kon hij even later worden 
aangehouden. In de woning vond de politie drie mogelijke 
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vuurwapens en munitie. Er wordt een forensisch onderzoek 
ingesteld naar de wapens. De man werd aangehouden en is 
voor verhoor overgebracht naar het politiebureau.
De redactie vindt dit een onwenselijke ontwikkeling waarbij een 
bewoner in een zeer kinderrijke buurt een mogelijk vuurwapen 
gebruikt bij een ruzie. Dit soort gedrag hoort niet thuis in onze 
wijk, we mogen blij zijn dat deze ruzie niet geëscaleerd is.

En nog geen dag later moest de politie opnieuw uitrukken, 
nu naar het park de driegang. Daar waren jongelui met een 
luchtbuks op blikjes aan het schieten. Ook hier mag je van 
geluk spreken dat hierbij niemand gewond is geraakt.  l

De elektrische sloepen bieden normaliter ruimte voor 8 tot 
10 personen. In verband met corona is dit teruggebracht tot 
maximaal 6 personen. Op de website is alles te lezen over 
de coronamaatregelen waarmee rekening gehouden dient te 
worden ten behoeve van een veilige vaartocht.

Purmerend vormt het knooppunt van diverse watergangen, 
waarbij elke richting een ander avontuur biedt. Greenjoy 
stelt via haar website een aantal vaarroutes beschikbaar. 
Deze worden opgesteld op basis van de knooppunten in het 
vaarnetwerk dat in de regio is uitgezet (Sloepennetwerk.nl).  l

Elektrisch fluisteren  
op het water

Sinds begin augustus kunnen waterliefhebbers aan 
de Beemsterburgwal in het centrum van Purmerend 
op een laagdrempelige manier een elektrische 
fluistersloep huren. Dit is een initiatief van een nieuw 
bedrijf, Greenjoy. Het mooie zomerweer zorgde 
voor een vliegende start en vele purmerenders 
maakten al van de gelegenheid gebruik. Je kunt 
met deze fluisterboot een tochtje richting UNESCO-
werelderfgoed De Beemster, Waterland, de Zaanse 
Schans, de Purmer of in en rond Purmerend maken.

De sloepverhuur werkt geautomatiseerd; op www.greenjoy.nl 
is de beschikbaarheid en (variabele) prijs te zien en kan 
middels online betaling een reservering gemaakt worden. 
Voor aanvang van de vaartocht ontvangt de huurder alle 
benodigde instructies en activeert deze de sloep eenvoudig 
vanaf de mobiele telefoon.

Huren kan al vanaf een vaarduur van 2 uur, zodat het ook 
bereikbaar is voor een kleinere portemonnee. Reserveren kan - 
zolang er sloepen beschikbaar zijn - tot het laatste moment. Dit 
pilotjaar wordt in Purmerend gestart met 1 ruime fluistersloep 
en dit zal naar verwachting volgend jaar verder uitbreiden. 

De wijkagent aan het woord

De redactie geeft elke editie graag het woord aan onze 
wijkagent.

Beste wijkbewoners,

Net weer een week aan het werk in de 
wijk, na drie weken vakantieverlof. In 
verband met het corona virus had ik ervoor 
gekozen om het verlof in Nederland door 
te brengen, vanwege privéomstandigheden 
was ik daar ook min of meer toe 
gedwongen. Tijdens mijn afwezigheid ben 

ik in ieder geval keurig waargenomen door mijn collega Harry, 
wijkagent in de Gors. 

De afgelopen weken is het aantal meldingen overlast jeugd 
in de gemeente Purmerend, waaronder de Purmer-zuid, 
sterk gestegen. Er werd vooral veel overlast ervaren in de 
omgeving van basisschool het Baken en park de Driegang. 
Grote groepen jeugd die bij elkaar komen op genoemde 
plekken, op zich geen probleem ware het niet dat er minder 
of geen rekening wordt gehouden met de omgeving. Asociaal 
rijgedrag van bestuurders van bromfietsen, harde muziek, en 
het afsteken van vuurwerk, om maar enkele overlast gevende 
gedragingen te benoemen. Met de gemeente zijn we nu bezig 
om e.e.a. in goede banen te leiden, waarbij er met de belangen 
van alle betrokken partijen rekening wordt gehouden.
Qua criminaliteit, is het de afgelopen vakantieperiode, in de 
Purmer-zuid, gelukkig relatief rustig gebleven.

De basisscholen zijn inmiddels ook weer begonnen, dus 
hierbij mijn oproep aan de ouders om de staat van de fietsen 
van de schoolgaande kinderen goed te checken. Samen voor 
veiligheid in het verkeer.

Ik wens alle wijkbewoners in ieder geval sterkte voor de 
komende periode in verband met het corona virus. Mocht u mij 
willen spreken, neem dan contact met mij op per email of via 
een terugbelverzoek. Of spreek mij tijdens de wijksurveillance, 
gewoon aan. Uiteraard op anderhalve meter afstand!

Groeten van uw wijkagent,
Josh Rutumalessy  l

 

 

http://www.greenjoy.nl


Pagina 6

Nieuws van de Zuid-Pool!

Activiteitencentrum De Zuid-Pool is een centrale plek in de 
Purmer-Zuid en een centrale plek voor de wijkbewoners. 
Er worden (onder normale omstandigheden) veel creatieve, 
actieve en educatieve activiteiten en workshops gehouden. 

De Zuid-Pool on Tour
Als gevolg van de Coronacrisis is ons wijkactiviteitencen-
trum De Zuid-Pool al enige tijd noodgedwongen gesloten. 
Reden om gezamenlijk met partners SPURD Sport en Clup 
Welzijn om de buurt in te trekken met activiteiten.

In juli en augustus konden wijkbewoners op verschillende 
locaties genieten van ‘aan huis bingo’, ‘bewegen aan huis’ en 
het ZoMiPo (zondagmiddag podium). Op die manier konden 
met name de bewoners van enkele wooncomplexen een 
enigszins ontsnappen aan de corona beperkingen. Uiteraard 
wel helemaal volgens de richtlijnen om eventuele besmetting 
te voorkomen.
Het was heel bijzonder om mee te maken dat bewoners 
bij hun eigen voordeur zitten en toch gezamenlijk aan het 
bingoën zijn, of samen luisteren en meezingen met de 
musici Renata de Boer, Peter & Peter en Gillyan Niesen of 
meebewegen met hun personal trainer.  l

Zangeres Gillyan Niesen

Zomerstorm Francis zorgt voor 
schade in de wijk
Op 26 augustus 
jongstleden trok 
zomerstorm ‘Francis’ over 
ons land en zorgde voor 
voornamelijk schade aan 
het groen in onze wijk.

In West-Europa komen de 
meeste stormen voor in de 
periode oktober-april, maar 
ook in het zomerhalfjaar kan 
het hard waaien. In de zomer 
duren stormen minder lang 
dan in de winter, maar dat maakt het niet minder gevaarlijk. 
Zomerstormen komen vaak plotseling opzetten en de bomen 
die nog vol in blad staan kunnen de wind moeilijk verdragen, 
vooral als het ook hevig regent.

Zomerstormen hebben in het verleden herhaaldelijk tot grote 
problemen geleid. De beruchtste Nederlandse zomerstorm 
van de 20e eeuw, is de Hemelvaartsdagstorm op 12 mei 1983. 
Volkomen onverwacht nam de wind in een uur toe tot windkracht 
8 en aan de Zeeuwse en Hollandse kust en bij de Afsluitdijk tot 
windkracht 10. De vele watersporters die ‘s ochtends bij aardig 
weer het water op waren gegaan werden volledig overvallen door 
het noodweer, dat aan tien mensen het leven kostte.

De gemeente heeft een overzicht gemaakt wat te doen bij 
stormschade. Zo kunt u in een overzicht zien wat u moet 
doen bij diverse vormen van stormschade of wateroverlast.  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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