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Wij wensen alle wijkbewoners fijne feestdagen

Beste buurtbewoners

Dit is de zevende en laatste wijkkrant van dit jaar. 
Ondanks de beperkende coronamaatregelen zijn we 
er toch weer in geslaagd de krant goed te vullen. We 
wensen u alvast fijne feestdagen toe en een gelukkig 
en gezond(er) nieuwjaar!

Ondanks corona nieuws van Clup
Beste bewoners van Purmer-Noord,

We zitten door covid-19 met ons allen 
in moeilijke tijden. We kunnen weinig 
bewegen en weinig in de openbare ruimte 
ons werk doen. Vooral hulpverleners, 
die graag iedereen die hulp nodig heeft 
willen helpen, zijn verplicht om hun werk 
op afstand te doen. Voorlopig zijn er dus 
geen inloop, geen spreekuren zonder 
afspraak en geen vergaderingen met 
onder andere bewonersgroepen.
Om ons werk toch goed te kunnen doen 
en klaar te staan voor onze inwoners heeft 
Clup Welzijn, mede dankzij de steun van de 
gemeente, een nieuwe werkruimte voor het 
sociaal wijkteam gehuurd. Deze ruimte zit 

op winkelcentrum Gildeplein, in de voormalige Kruidvat, tegenover 
de Jumbo. Ze wordt gebruikt door alle professionele hulpverleners, 
zoals mensen van de gemeente, politie, MEE, GGD, Leviaan, 
woningbouwcorporaties, Clup, handhaving, jongerenwerkers, 
enzovoort. Alle bewoners die hulp en steun nodig hebben kunnen 
hier terecht. Het is wel prettig als ze eerst bellen voor een afspraak 
via 0299 480 630 of een e-mail sturen naar info@clup.nl.

Alle hulpverleners doen hun best om u te helpen met uw 
vragen, signalen en problemen. Het kan zijn dat het soms iets 
langer duurt voordat we u kunnen helpen. Daarvoor vragen 
we uw begrip en we hopen dat deze situatie niet veel langer 
meer duurt.
U kunt me met uw vragen ook persoonlijk benaderen via 
telefoonnummer 06 15000623 of een e-mail sturen naar 
m.uygun@clup.nl.

Ik wens iedereen een gezond leven toe - en doe voorzichtig.

Tot de volgende keer,
Mehmet Uygun.  l

Nieuws van Wijkkerngroep 
Purmer-Noord
Door de coronacrisis is 
het voor de Wijkkerngroep 
Purmer-Noord erg stil 
geweest met organiseren. 
Er waren geen 
vergaderingen, hoogstens 
een keer via Zoom, 
er werd geen 25-jarig 
bestaan gevierd en er was 
geen sinterklaasintocht. 
Dus was de vraag: kunnen 
we überhaupt nog iets 
doen dit jaar?

Kerstversiering; kunnen we daar iets mee? Jazeker, want 
zoals u al in de vorige wijkkrant heeft kunnen lezen, gaan we 
de wijk in om te kijken wie de mooiste kerstversiering heeft 
hangen. De eerste prijs bedraagt € 125,-, de tweede € 100,-, 
de derde € 75,- en de vierde prijs € 50,-.

Let op: de prijsuitreiking vindt plaats in de tweede week 
van januari 2021, en niet zoals eerder is aangegeven al vóór 
Kerstmis.

Wijkkerngroep Purmer-Noord.  l

Wijkkerngroep Purmer-Noord

wenst u prettige feestdagen  

en een voorspoedig 2021
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Wie is Dirk Groot? Volgens zijn website: ‘Van Beroep; 
superheld. Beschikt over Superkracht: kan in één 
seconde een # zwerfie rapen. Vecht tegen: Zwerfafval 
en Plastic Soep. Doet onderzoek, geeft gastlessen, 
lezingen en advies.’ Kortom, tijd voor een nadere 
kennismaking met een gedreven man die de ernst van 
onze milieuproblemen inziet, maar zijn gevoel voor 
humor en relativeringsvermogen niet is verloren is.

Veel vrijwilligers werken aan het verminderen van de 
hoeveelheid zwerfafval in de eigen wijk of buurt. Ze doen dit 
in groepsverband of soms liever in hun eentje. In de Purmer-
Noord opereren ze onder de naam Zwerfiegroep Purmer-
Noord. En wat blijkt? Het werkt, want stad en wijk worden 
er schoner van.Uit onderzoek, uitgevoerd door Dirk Groot, 
blijkt een dalende lijn, dus een afname van zwerfafval in 
Purmerend. In 2019 is er een afname van bijna acht procent 
ten opzichte van 2018. Nu bericht Dirk dat de afname ook in 
2020 weer beter is dan voorgaande jaren. Hoe veel beter? 
Daarover mag hij nog niets vertellen, omdat pas over een 
paar maanden het onderzoek wordt gepresenteerd. Het ligt 
nu bij de gemeente, die de uitkomst zeker zal betrekken bij 
toekomstig beleid en actieplannen, want overal in de stad 
gaat het beter. Er is minder afval, maar er is nog genoeg 
te verbeteren.

Wethouder
De verantwoordelijk wethouder, Eveliene Tijmstra, gebruikt 
het onderzoek om in gesprek te gaan met bedrijven, 
supermarkten, sportverenigingen en sportscholen. Over 
verantwoordelijkheid en het schoonhouden van hun 
parkeerterreinen die over het algemeen privéterrein zijn en 
dus niet onder verantwoordelijkheid van de reinigingsdiensten 
vallen. Dat neemt niet weg dat de troep die achterblijft op 
parkeerterreinen uitwaaiert door de hele buurt, vaak blijft 
haken aan de randen, de omheining, in de bosjes of sloten 

rondom het terrein, en dan wordt het toch weer een probleem 
van ons allemaal!
Door onderzoek zijn de knelpunten in beeld gebracht, en 
de betrokken partijen kunnen door samenwerking komen 
tot verbeteringen. Zo kan de gemeente kijken naar de 
schoonmaak-routing door de stad, meer strategische 
plaatsing van afvalbakken (sommige zijn altijd leeg en 
anderen altijd overvol met troep er omheen) en samen 
met bedrijven kritisch kijken naar (overbodige) plastic 
verpakkingsmaterialen.

Heeft de vermindering van zwerfafval nog iets te maken met 
de coronamaatregelen, doordat mensen meer thuis blijven? 
Nee, dat is per saldo niet het geval. Dirk doet door het hele 
land onderzoek en stelt vast dat na versoepeling van de 
maatregelen de hoeveelheid zwerfafval in juli op hetzelfde peil 
ligt als vóóoor corona. Mensen trekken er weer meer op uit, de 
natuur in en naar parken, bossen en stranden, maar zijn zich 
helaas niet zo bewust van het zwerfafval dat ze veroorzakten.

Nieuwsgierig
Na al deze informatie ben ik erg nieuwsgierig geworden naar 
hoe het bestrijden van zwerfafval de missie van Dirk Groot 
is geworden.

“Nou, het begon na de geboorte van mijn zoon, dat verandert 
je manier van leven. Ik ging bijvoorbeeld vaak met hem in 
de kinderwagen wandelen door mijn woonomgeving en zag 
overal afval langs de paden, sloten en struiken, en daar 
begon ik me steeds meer aan te ergeren. Via de sociale 
media ventileerde ik mijn ergernis over de rotzooi die ik 
overal zag. En als je er op gaat letten, zie je steeds meer. 
Er kwamen veel reacties op en gezamenlijk klaagden we er 
flink op los. We gaven iedereen, maar vooral de gemeente de 
schuld van dat afval. Op een zeker moment zag ik in dat die 
troep op straat van ons allemaal is, en dat ik in actie moest 
komen om het verschil te maken. Dit inzicht leverde me veel 
commentaar op, in de trant van: ‘Ik ga andermans troep niet 
opruimen, dat moet… maar doen.”

Natuurlijk willen we weten wat de schoonste en de smerigste 
wijk van Purmerend is. Met de nodige kanttekeningen, 
dat de vergelijkingen scheef zijn, is de uitkomst dat “de 
Gors” de schoonste en Centrum en Overwhere Zuid de 
smerigste wijken Wijken van Purmerend zijn. Nogmaals” 
wijken waarin voornamelijk woonhuizen staan zijn uiteraard 
schoner dan wijken met veel beweging en bedrijvigheid. 
Kenmerkend voor de wijk Overwhere Zuid, zijn de 
winkelcentra, de vele scholen, parkeerterreinen van; groot 
winkelbedrijven, sportscholen, bedrijventerreinen en 
sportvelden . Het centrum, met zijn vele winkels, horeca 
en uitgaansgelegenheden. 

Vuilniszak
“Bij het wandelen nam ik een vuilniszak mee en raapte 
op wat ik aan afval tegenkwam. In het begin voelde ik me 

Interview met Dirk Groot, zwerfinator Purmerend
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erg ongemakkelijk, noem het schaamte. Ik was bang dat 
ik gezien werd als een eenzame, zonderlinge gek, maar 
behoudens de voor de hand liggende grapjes kreeg ik 
vooral positieve reacties. Gaandeweg kwam ik er achter dat 
ook andere mensen, ook in andere steden, hiermee bezig 
waren. Er deden steeds meer mensen mee en er ontstonden 
allerlei leuke contacten tussen mensen en tussen groepjes 
uit verschillende wijken. Het werd een sociale activiteit: 
buurtgenoten trekken er samen op uit, wandelen met elkaar 
op een ontspannen manier in de buitenlucht en onderwijl 
prikken of grijpen ze het zwerfvuil op. Voordat je het weet, 
verzamel je heel veel blikjes, plastic flesjes, en tegenwoordig 
ook verloren of afgedankte mondkapjes en andere troep. Dat 
opruimen geeft voldoening en is een heel zinvolle activiteit. 
Zo heb ik dat jaren gedaan, en daarnaast heb ik me verdiept 
in de materie van zwerfafval en ben ik er gaandeweg 
onderzoek naar gaan doen.”

“Vanuit welke achtergrond? Ik heb 25 jaar als ict-er in de 
automatisering gewerkt. Ik ben dus gewend om data te 
verzamelen, te analyseren, conclusies te trekken en dus 
in dit geval onderzoek naar zwerfafval te doen. Toen ik vijf 
jaar geleden mijn baan kwijtraakte, was het niet meer zo’n 
grote stap naar het starten van een eigen bedrijf en verdere 
professionalisering van Dirk Groot, zwerfinator.”

Waardering
Krijgen de vrijwilligers van Purmerend genoeg waardering en 
erkenning voor hun inspanningen? Ja, Dirk meent van wel. 
Behalve dat ze zich betrokken voelen bij de buurt of wijk 

en dat ze er leuke sociale contacten bij krijgen, organiseert 
de gemeente ook één keer per jaar een diner voor alle 
deelnemers.

Samenvattend kan ik zeggen dat Dirk zich heeft ontwikkeld van 
boze burger en vrijwillige zwerfafvalopraper (‘kruimeldief’) tot 
inspirator voor velen en tot professioneel zwerfinator voor allen.

Joke Soederhuizen-van Loenen. 

Bron en medewerking: Dirk Groot/RTV Purmerend. l

Coronacrisis, een vreemde tijd

Beste inwoners van de 
Purmer-Noord,

We leven op dit moment in 
een heel vreemde tijd. Door 
het coronavirus covid-19  
zijn we meer beperkt in het 
omgaan met elkaar. 
De horeca is gesloten, 
sportverenigingen zijn 
dicht, sportbeoefening in 
groepsverband is beperkt en 
op vakantie gaan naar het 

buitenland kan eigenlijk niet. Velen van ons, inclusief ikzelf, 
moeten als het mogelijk is thuis werken. Kortom, er is wel 
het een en ander veranderd, en het eind is nog niet in zicht, 
al lijkt het er op dat een vaccin op de markt komt. Tot die tijd 
is het belangrijk dat we er voor elkaar zijn. Het zit vaak in de 
kleine dingen van aandacht en ondersteuning geven. Geef 
elkaar de ruimte, op straat en in de winkels. Zorg er voor dat 
je elkaar niet in de weg gaat zitten. Of je het nu eens bent 
met de maatregelen of niet en of je denkt dat het een gewone 
griep is of niet:  er zijn veel mensen, ook uit deze regio, ziek 
geworden, en een aantal heeft het niet overleefd of is nog 

aan het revalideren. Ik wens de nabestaanden en degenen 
die aan het herstellen zijn veel sterkte en kracht toe.

We kunnen pas nadat we het virus hebben overwonnen 
de balans opmaken. Dan weten we ook hoe veel leed en 
gezondheidsproblemen het virus heeft veroorzaakt. Dan weten 
we ook hoe veel economische schade er is opgelopen en wie 
nog wel een baan heeft en wie niet. Tot die tijd is het een kwestie 
van hulp bieden aan hen die het hard nodig hebben. Dat is niet 
de overheid alleen, maar dat doen we met elkaar. Ondernemers 
die personeel over hebben, kunnen contact opnemen met 
ondernemers die personeel zoeken, om personeel op die 
manier te detacheren en niet te ontslaan. Sportverenigingen  
hebben het zwaar, dus blijf uw contributie betalen, zodat ze 
u direct kunnen bedienen als sporten weer mogelijk is. Het is 
onze verantwoordelijkheid als gemeente om zo goed mogelijk 
ondersteuning te bieden waar dat noodzakelijk is.

Ik wil hierbij iedereen ondanks de beperkingen die er zijn 
fijne feestdagen en een goede jaarwisseling wensen, en blijf 
vooral gezond en neem de veiligheidsadviezen serieus.
Mario Hegger,

wijkwethouder Purmer-Noord.  l
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Toch nog ‘gewoon’ Sint-Maarten

Voor onze twee jongste kinderen was het de eerste 
keer dat ze het lampionnenfeest Sint-Maarten 
meevierden. 

De oudste zong weer 
prachtig dat z’n moeder een 
dikzak is en z’n vader een 
hamer. En ons kleinste ukkie 
zong vooral ‘Slaap kindje 
slaap’, om vervolgens haar 
lampion als een ninja-stok 
te gebruiken. De middelste 
durfde zowaar hier en daar 
zelf een snoepje te pakken, 
maar zingen, ho maar.
Mijn neefje had zichzelf in 
de turbostand gezet: het 

gekregen snoepje net in zijn hand, en hup, snel naar de 
volgende deur. Veel buurtgenoten deden gastvrij hun deur 
open, aanmerkelijk meer zelfs dan vorig jaar. De één gaf het 
snoepje gewoon zelf, de ander meer van op afstand, en een 
enkeling had zelfs een versierde tafel bij de voordeur gezet. 

Het weer zat ook zowaar een keer mee, en de kids hadden 
hun rugzakje al vol van alleen het rondje in de straat de 
Tuinstee. Zelf hadden we ook een recordaantal kleine 
kinderen – negentien – aan de deur. “Dus”, zegt Germaine, 
“Sint-Maarten 2020 was zeer geslaagd, en corona of niet: dit 
pakt niemand meer van ons af.”

Joke van Loenen.

Met dank aan Germaine voor haar verslag en foto’s.  l

Met de regelmaat van de klok komt de Purmer-
Noord in het nieuws met de Overlanderstraat en de 
Grotenhuysweg. Bewoners vinden dat auto’s daar 
te hard rijden en beoordelen de straten als onveilig. 
Bij de begrotingsbehandeling zijn het deze keer het 
CDA, Gemeentebelangen Purmerend en de Stadspartij 
die hiervoor aandacht vragen. Resultaat: het college 
trekt een krediet uit van € 322.000 voor een pilot met 
flexdrempels in de Overlanderstraat.

Flexdrempels zien er uit als gewone drempels, maar hebben 
een flexibele rijplaat, die meeveert onder het gewicht van 
zware voertuigen. Zo op het oog is dit een ideale oplossing 
voor straten waar ook bussen doorheen moeten rijden. De 
drempels worden in 2021 aangelegd, en voorlopig alleen in 
de Overlanderstraat, want, zo schrijft het college in antwoord 
op vragen van de politieke partijen:
‘We kiezen voor een pilot in de Overlanderstraat om ervaring 
op te doen met flexdrempels in een bebouwd gebied. 

Op deze wijze krijgen we inzicht in de ervaringen van de 
bewoners’.

Voor het verbeteren van de verkeersveiligheid op de 
Grotenhuysweg wordt het geplande groot onderhoud aan die 
weg gebruikt om te bekijken welke mogelijkheden er zijn en 
wat de pilot aan ervaringen en inzichten opgelevert.

Bron: RTVPurmerend.  l

Flexdrempels Overlanderstraat op komst


