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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 de nieuwste wijkkrant, nummer 6 van 
2020, de vierde krant in het coronatijdperk. Dit jaar 
zal niet snel worden vergeten. Bij het samenstellen 
van deze wijkkrant stonden we aan het begin van de 
tweede golf van besmettingen en moesten drastische 
maatregelen worden genomen om de veelbesproken 
R-factor omlaag te krijgen. 

Eind september heeft de directie van het DaVinci College 
moeten besluiten de school twee weken te sluiten, omdat 
onder de lerarengroep negen leerkrachten positie getest 
waren. Mogelijk volgen nog andere scholen. Ook werd 
landelijk het dringende advies van kracht om in openbare 
binnenruimtes, zoals winkels en bijvoorbeeld gemeentehuizen 
mondkapjes te dragen, met uitzondering van scholen.
Helaas zorgt de coronacrisis er in onze wijk voor dat 
alle activiteiten die worden georganiseerd vanuit de 
wijkkerngroep en de stichting Zuidpool stilliggen. Dit zorgt 
voor vervelende situaties, waarbij vooral de eenzame, 
oudere en kwetsbare inwoners van onze wijk de dupe zijn. 
Het sociaal wijkteam kan echter helpen en ondersteunen; 
verderop in de krant leest u hier meer over.

De redactie ontvangt geregeld berichten van wijkbewoners over 
het bezorgen (of juist niet) van de wijkkrant. Dit is en blijft een 
bron van ergernis voor iedereen. U kunt de verspreider van de 
krant, Rodi media, een mail sturen en verzoeken u alsnog een 
krant te sturen via e-mail: verspreiding@rodi.nl.

Wist u dat u de wijkkrant ook digitaal kunt lezen? 
Op www.wijkkrantenpurmerend.nl/purmer-zuid/ kunt u alle 
wijkkranten terugvinden van de laatste jaren om nog eens op 
uw gemak digitaal te lezen.

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 voelen bij hun 
wijk en daarom graag willen meewerken aan onze informatieve 
wijkkrant. Stuur dus vooral een mail naar wijkkrant.
purmerzuid@hotmail.com en wij nemen contact met u op.

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

De redactie wenst u veel leesplezier!  l

Droge voeten  
op het voetbalveld

Na veelvuldig overleg met de 
wijkkerngroep, bewoners, omwo-
nenden en de gemeente heeft die 
laatste besloten het voetbalveld in 
park de Driegang te verbeteren.

Bij de wijkkerngroep is vorig jaar 
een vraag binnengekomen van een 
groep bewoners over het voetbalveld in het park. Het veld 
staat namelijk meerdere maanden per jaar vol met water 
en is dan onbespeelbaar. Er is toen gevraagd of het niet 
mogelijk was er een voetbalkooi te realiseren. Echter, de 
gemeente was ook al in overleg met omwonenden van het 
Drontermeer om bij de recente nieuwbouw een voetbalkooi 
te plaatsen.

Uitstraling
De gemeente vindt een voetbalkooi niet bij de uitstraling van 
het wijkpark horen en heeft nu een aannemer de opdracht 
gegeven het bestaande voetbalveld te verbeteren. Begin 
oktober is die gestart door de harde kleigrond open te breken 
en nieuwe drainage aan te leggen om de waterafvoer van het 
veld te verbeteren, zodat het droog blijft in de natte maanden 
en er het hele jaar door kan worden gevoetbald. We hopen 
uiteraard dat al deze verbeteringen zorgen voor een mooi en 
goed bespeelbaar veld. 
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De 

wijkwethouder aan het woord
Een vast item in onze wijkkrant is 
de column van onze wijkwet houder 
Thijs Kroese. Hierin vertelt hij over 
zijn plannen en ambities voor onze 
wijk en de hele stad.

Vanzelfsprekend
Het is door corona niet meer 
vanzelfsprekend dat we elkaar in de 

wijk treffen. Mensen blijven zo veel mogelijk thuis en dat 
maakt het moeilijk om contact te kunnen hebben.
Terwijl ik dit schrijf, is de Week van de Eenzaamheid net 

gestart. Eenzaamheid is een thema dat altijd veel aandacht 
verdient. We zien eenzaamheid – ook onder jonge mensen 
– enorm toenemen en het taboe dat rust op eenzaamheid is 
groot. In deze tijd is het nog belangrijker dat we aandacht 
hebben voor hen die eenzaam zijn. Dat is moeilijk, omdat 
de maatregelen ook ons als gemeente en bijvoorbeeld onze 
welzijnsorganisaties raken.
Dat we in de Week van de Eenzaamheid zo veel mogelijk 
doen, laat zien dat we als gemeente niet stilstaan. De 
uitdagingen waarvoor we als Purmerendse samenleving 
staan, kunnen namelijk niet ‘on hold’ worden gezet door 
corona. Ik kan een woningzoekende immers niet uitleggen 
dat we even stoppen met bouwen, omdat het moeilijk is. 
Van ons wordt verwacht dat we op creatieve en veilige manieren 
ons werk blijven doen. Zo hebben we de afgelopen weken veel 
bewonersbijeenkomsten georganiseerd over de Binnenwijkse 
Ontwikkellocaties, kleine plekken in onze bestaande wijken 
waar we woningen willen bouwen. Twee van die locaties liggen 
in de Purmer-Zuid, namelijk de Luitje Broekemastraat en het 
Koggenland. Voor beide locaties zijn avonden georganiseerd in 
de raadszaal. De bewoners zaten op de publieke tribune, keurig 
op afstand van elkaar. Voor hen die niet aanwezig konden of 
wilden zijn, was er een livestream, zodat de bijeenkomst toch 
nog live kon worden gevolgd.
De nieuwe, verscherpte coronamaatregelen maken het 
helaas niet mogelijk de komende weken op deze manier 
bijeen te komen, en het proces heeft al vertraging opgelopen 
als gevolg van de maatregelen in maart/april. Vertraging 
hebben we dus sowieso, maar tegen de woningzoekende 
kan ik vol overtuiging zeggen dat we keihard zijn blijven 
doorwerken aan het bouwen van broodnodige woningen. 
Dat vind ik wél vanzelfsprekend.  l

Foute boel:  
onze tuinen verstenen

Uit recent onderzoek van het Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier, uitgevoerd door Cobra 
groeninzicht, blijkt dat 60,6 procent van de tuinen in 
Purmerend is versteend. Purmerend staat hiermee in 
de top vijf van de meest versteende steden in Noord-
Holland. Volgens deskundigen heeft dit nadelige 
gevolgen voor de biodiversiteit in de tuin, wordt het 
riool tijdens hevige buien overbelast en wordt het heter 
in je tuin, doordat de stenen warmte uitstralen.

Ook voor het Hoogheemraadschap is dit een doorn in het 
oog. “Dat het klimaat verandert, is geen nieuws meer. We 
krijgen te maken met langere, hetere zomers en meer zware 
regenbuien. We moeten dus alles uit de kast halen om deze 
weersomstandigheden aan te kunnen. Onze stelregel is veertig 
procent tegels en zestig procent groen. Als je graag tegels in 
je tuin wilt, kies dan voor waterdoorlatende exemplaren. Het 
aanbod hierin wordt steeds groter. En leg de tegels niet te dicht 
tegen elkaar, zodat het water tussen de tegels door de bodem 
in kan zakken. Een groene, watervriendelijke tuin zorgt voor 
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ontspanning en verkoeling op warme dagen. En een groene 
tuin is natuurlijk ook goed voor insecten, vlinders en vogels.”

Koploper
In onze Purmer-Zuid is 60,7 procent van de tuinen ver-
steend. De wijk Weidevenne is koploper in Purmerend 
met 73,4 procent verstening. De wijk Overwhere heeft met 
51,8 procent de minste verstening. 
Op de website www.veiligschoonvoldoende.nl/water-in-de-
tuin van het Hoogheemraadschap vindt u tips over wat u kunt 
doen met uw tuin om verstening tegen te gaan.  l

Nieuws van het sociaal wijkteam

Ondanks alle coronamaatregelen en beperkingen blijven 
de medewerkers van het sociaal wijkteam proberen 
onze wijkbewoners zo veel mogelijk te ondersteunen.

Franciska Toering.

Om ondanks de coronabeperkingen goed bereikbaar te zijn 
voor onze inwoners, is het sociaal wijkteam iedere werkdag 
telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur op nummer 
0299-480630. U kunt het team ook bereiken via de mail: 
purmer@swtpurmerend.nl.

Om de bereikbaarheid van het sociaal wijkteam zo laagdrempelig 
mogelijk te houden, bent u ook op werkdagen van harte welkom 
op de tijdelijke locatie aan het Gildeplein nummer 70, in het oude 
filiaal van de Kruidvat, tegenover de ingang van de Jumbo, in 
de Purmer-Noord. Het streven is om alle werkdagen van 09.00 
tot 18.00 uur open te zijn. Qua bezetting zijn we nog aan het 
puzzelen, maar als de deur open staat, bent u welkom.

Vragen
Momenteel zijn we al zo ver dat er op maandag- tot en 
met vrijdagochtend van 09.00 tot 13.30 uur en donderdag 
van 13.30 tot 18.00 uur een vrijwilliger en iemand van het 
sociaal wijkteam aanwezig is voor vragen, maar ook kunt u 
daar terecht met ideeën voor uw wijk. Op dinsdagochtend 
is Franciska Toering, sociaal werker Purmer-Zuid, aanwezig. 

Als u in de buurt bent, loop dan gerust een keer binnen om 
kennis te maken.

Kijk voor de meest actuele informatie op 
www.swtpurmerend.nl/purmer.  l

Onze HOP voorbeeld  
voor andere wijken

Al enige jaren hebben we in onze wijk in het 
park de Driegang een hondenontmoetingsplek, 
een HOP. Vanwege de enthousiaste vrijwilligers 
en de ondersteuning van de gemeente is deze 
door de Wijkkerngroep Purmer-Zuid geïnitieerde 
ruimte een succes gebleken. Dit heeft ertoe 
geleid dat de gemeente ook in andere wijken de 
uitlaatmogelijkheden voor honden gaat veranderen.

Dit geldt voornamelijk voor het uitlaten van honden in de wijken 
Wheermolen, Gors en Weidevenne. Het uitgangspunt is om 
hiermee de situatie voor de meeste hondenbezitters en de niet-
hondenbezitters te verbeteren. Er komen minder uitlaatstroken 
en meer (omheinde) losloopgebieden voor hondenbezitters, naar 
het voorbeeld van het HOP-veld in onze wijk. De regels voor 
het uitlaten van honden worden hierdoor ook duidelijker. De 
gemeenteraad stelt geld beschikbaar voor de uitvoering van de 
diverse projecten, met hulp van de bewoners en vrijwilligers.  l
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Onze wijk heeft veel groen. En in dat groen komen onze 
inwoners geregeld bijzondere dieren en planten tegen. 
Deze keer ontvingen we een foto van een bijzondere 
kolibrievlinder. Deze lijkt sprekend op een kolibrie en 
wordt vaak gezien in tuinen. De vlinder staat vaak stil 
voor bloemen om daar nectar uit te drinken.

De kolibrievlinder is een vlinder uit de familie van de 
pijlstaarten. Hij is te herkennen aan de grijze tot bruine 

voorvleugels, met twee 
van elkaar af gelegen 
donkerbruine, dunne en 
enigszins grillige strepen aan 
de bovenzijde. 
De achtervleugels hebben 
een oranje kleur aan de 
bovenzijde.
Met dank aan Gerrit Gorter 
(www.gerritsworld.eu) voor 
het insturen van deze foto.

Heeft u ook een bijzonder 
dier of aparte plant gezien in 
onze wijk? Stuur dan een foto 
met een korte beschrijving 
van het onderwerp naar 
wijkkrant.purmerzuid@
hotmail.com.  l

Bewonersavonden Luitje 
Broekemastraat en Koggenland

Door alle beperkingen die wegens corona zijn 
ontstaan, hebben veel overlegstructuren stilgelegen. 
Zo ook het overleg tussen de gemeente en de 
bewoners van de Luitje Broekemastraat en het 
Koggenland over het bouwen van woningen op 
de zogeheten binnenwijkse ontwikkellocaties. 
Gelukkig heeft de gemeente nu toch weer de draad 
kunnen oppakken en op 2 en 9 september twee 
bewonersinformatieavonden georganiseerd.

De bewoners moesten zich vooraf aanmelden en door alle 
beperkingen kon maar een selecte groep van maximaal 
veertien bewoners de avond bijwonen. Overigens werden de 
bijeenkomsten live gestreamd en zijn deze streams ook nu 
nog via het youtubekanaal van de gemeente terug te kijken.

Constructief
De bijeenkomsten waren constructief, de bewoners hadden 
zich goed voorbereid en er was voldoende ruimte om elkaars 
vragen en standpunten te bespreken. Mede dankzij deze 
overlegstructuren tussen gemeente en bewoners zijn er al 
veel aanpassingen gemaakt op de uitgangspunten waarmee 
de gemeente met de bewoners in overleg is gedaan. Zo is 
bijvoorbeeld in de gewijzigde plannen een halvering van het 
aantal te bouwen woningen aan de Luitje Broekemastraat 
bewerkstelligd en ook komt aan de Luitje Broekemastraat 
geen maatschappelijke voorziening. Daarnaast wordt het 
huidige speelveld behouden.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht op de 
website van de gemeente onder het kopje ‘ontwikkellocaties 
Purmerend’. Daar vindt u alle informatie over de plannen en 
de voortgang van de diverse locaties.  l

De wijkagent aan 
het woord

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

Beste wijkbewoners,

De herfst heeft zijn intrede gedaan en het seizoen de afgelopen 
dagen zijn naam eer aan gedaan: regen, regen en nog 
eens regen. Regen is de beste politieagent, wordt wel eens 
geopperd door collega’s. Dat is ook te merken aan het aantal 
overlastmeldingen veroorzaakt door de jeugd, want die is er dan 
ineens in veel mindere mate op straat. Toch is het niet helemaal 
stil in de wijk, want er komen bij gemeente en politie steeds meer 
meldingen binnen van overlast door, vaak illegaal, vuurwerk. 
Het blijft lastig om de daders op heterdaad te betrappen, maar 
essentieel dat bewoners meldingen blijven doorgeven. 

In de Purmer-ZuidIn de Purmer-ZuidIn de Purmer-Zuid
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Intussen blijven de coronacijfers stijgen en voorspellen deze 
weinig goeds voor de directe toekomst. Ik merk wel aan het 
straatbeeld dat bewoners de meest recente verscherping van 
de RIVM-maatregelen serieus nemen en zie bijvoorbeeld dat er 
steeds meer gebruik wordt gemaakt van mondkapjes. Wat het 
effect hiervan is, zal de praktijk uiteindelijk moeten uitwijzen.
Merkbaar is ook dat het aantal donkere uren toeneemt ten 
opzichte van het aantal daglichturen. Onder het dievengilde 
is dit niet onopgemerkt gebleven, gezien de lichte stijging van 
het aantal woninginbraken in Purmerend. Gelukkig is het in 
de Purmer-Zuid wat dat aangaat nog redelijk stil gebleven in 
deze donkere periode, maar dat laat niet onverlet om scherp 
te blijven en de nodige preventieve maatregelen te nemen. 
Informatie hierover kunt u bekijken via de link www.politie.nl/
themas/woninginbraak.html.

En nu we toch met de donkere uren bezig zijn, hierbij ook een 
oproep aan fietsers in deze periode: laat je vooral zien en zet 
je licht aan! Mogelijk dat je de komende periode als fietser 
aan dit appel wordt herinnerd, door de verschillende tags 
onderweg naar school of werk, als onderdeel van de ANWB-
fietsverlichtingscampagne 2020.
Houdt elkaar en de wijk in de gaten en wees lief voor elkaar. 
Wellicht tot ziens in de wijk!

Groeten van uw wijkagent,
Josh Rutumalessy.  l

Dijklander ziekenhuis heropent 
corona-afdeling 

Door de recente verhoging van het aantal 
besmettingen heeft het Dijklander ziekenhuis in zowel 
Purmerend als Hoorn eind september besloten een 
aparte afdeling te heropenen voor corona patiënten.

De afdeling biedt op beide locaties capaciteit voor 
dertig patiënten. De twee vestigingen hebben onderling 
afspraken gemaakt over het aantal patiënten dat kan 
worden opgenomen. De afdeling is een aparte zogenoemde 

coronakliniek, waar de 
coronamaatregelen – zoals 
anderhalve meter afstand 
houden en een beperkte 
hoeveelheid bezoek - nog 
strenger wordt gehandhaafd. 
In tegenstelling tot de eerste 
coronagolf worden reguliere 
opnames en behandelingen 
zo min mogelijk en liever niet 
opgeschort, zodat de gewone 
zorg kan doorgaan. Hierdoor 
ontstaat echter wel meer druk 
op zorgpersoneel. De redactie 
hoopt dan ook dat verdere 
maatregelen niet nodig zijn.  l

Vuurwerkoverlast 
nu al te melden
Hoewel we pas in oktober/november zitten, merkt 
de afdeling handhaving van de gemeente dat er al 
sinds september veel meldingen komen over overlast 
van vuurwerk. Handhaving heeft daarom de optie om 
vuurwerkoverlast te melden via de MijnGemeente-app, 
weer geactiveerd. Kies in de app voor hoofdcategorie 
Overlast en vervolgens op de subcategorie Vuurwerk.

 Foto: Facebook pagina Handhaving Purmerend

Als u op deze manier de overlast meldt, komen deze 
meldingen direct binnen op de smartphone van de 
handhavingsmedewerkers op straat. Op deze wijze kunnen 
ze dichter op het moment van de overlast zitten en wordt de 
kans om de overtreders staande te houden vergroot. Let op: 
dit geldt alleen voor de vuurwerkmeldingen.

KCC
U kunt andere overlast natuurlijk blijven melden via het 
Klantcontactcentrum (KCC) van de gemeente (0299-452452) 
of via de website van de gemeente (www.purmerend.nl). Het 
duurt op die manier alleen wat langer voordat de melding bij 
de handhavers terecht komt en zijn de overtreders, helaas, 
vaak al verdwenen op het moment dat die ter plaatse komen.

Handhaving merkt overigens dat de meldingen vaak blijken te 
gaan over zogenoemd categorie-F1-vuurwerk. Dit wordt ook 
wel kinder- of fop-en-schertsvuurwerk genoemd.

Je mag categorie F1-vuurwerk kopen vanaf twaalf jaar. Het is 
het hele jaar door verkrijgbaar en je mag het ook het hele jaar 
door afsteken. Deze categorie knalvuurwerk kan echter ook 
redelijk hard klinken, zeker ’s nachts.  l
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Bospaadje in park  
Driegang opgeknapt

Het bospaadje tussen De Zuid-Pool en het Purmer-
zuidlaantje heeft een nieuwe bestrating gekregen.

Na diverse klachten van wijkbewoners over de slechte staat 
van het bospad heeft de gemeente onlangs besloten om 
het Bospaadje te herstellen. Door de vele boomwortels 
werd de asfaltlaag kapot gedrukt en ontstonden gevaarlijke 
situaties als je op het pad liep. Vooral ’s avonds in het 
donker struikelden wandelaars over alle gaten en uitstekende 
stukken asfalt.

Er is gekozen voor een natuurlijker bestrating. De gemeente 
heeft het pad nu met een schelpenlaag opgebouwd. Dit geeft 
een meer natuurlijke uitstraling en de boomwortels kunnen 
groeien zonder direct het bospad te beschadigen.  l

Purmerend en Beemster samen 
in Meld Misdaad Anoniem

Purmerend en Beemster gaan samenwerken met het 
meldpunt Meld Misdaad Anoniem. De burgemeesters 
Karen Heerschop (Beemster) en Don Bijl (Purmerend) 
hebben hiervoor een samenwerkingsovereenkomst 
getekend met Marc Janssen van het meldpunt. De 
gemeenten ontvangen vanaf nu relevante signalen 
over criminaliteit en fraude in beide gemeenten.

De samenwerking vergroot de informatiepositie van de 
gemeenten en versterkt hiermee de integrale aanpak van 
ondermijnende criminaliteit. 
De commissaris van de Koning voor de provincie Noord-Holland, 
Arthur van Dijk, heeft eind vorig jaar aangegeven ernaar te streven 
de eerste Nederlandse provincie te zijn waarin alle gemeenten zijn 
aangesloten bij het netwerk van Meld Misdaad Anoniem.

Onafhankelijk
Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijke organisatie 
en geen onderdeel van de politie. Je meldt bij Meld 
Misdaad Anoniem over bijvoorbeeld hennepteelt, drugslabs, 
illegale prostitutie, fraude en onverklaarbaar vermogen. 
De anonimiteit van de melder staat hierbij altijd centraal. 
Het meldpunt is zeven dagen per week bereikbaar via 
telefoonnummer 0800-7000, op maandag tot en met vrijdag 
van 8.00 tot 22.00 uur en in weekenden van 09.00 tot 17.00 
uur. Daarnaast is het 24/7 mogelijk om te melden via een 
beveiligde omgeving op meldmisdaadanoniem.nl/melden.  l 

Het pad ‘voor’ en ‘na’

De berg oud asfalt

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.
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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