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W I J K K R A N TW I J K K R A N T
P U R M E R E N D  P U R M E R - Z U I D

 V o o r  e n  d o o r  b e w o n e r s

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 tweede wijkkrant van 2021. Het coronavirus 
beheerst nog steeds ons leven. De straten van onze wijk 
waren tijdens de avondklok ’s avonds uitgestorven.  
De wijkkerngroep brengt slecht nieuws, want de 
kindervrijmarkt op 5 mei kan ook dit jaar niet worden 
georganiseerd, omdat de gezondheid en veiligheid van de 
jonge verkopers en bezoekers niet voldoende kan worden 
gewaarborgd. U leest hierover verderop in de krant.  
Toch moeten we ook kijken naar de positieve kant.  
Zo hadden we ineens begin februari natuurijs en konden we 
massaal de schaatsen onderbinden. In deze krant blikken we 
hierop terug. En onze wijk kent gelukkig veel groen, waardoor 
de wijkbewoners dagelijks een ommetje kunnen maken. 
Ook het Purmerbos wordt druk bezocht, daar kun je heerlijk 
in de natuur genieten, wandelen, sporten of spelen in het 
kabouterbos en de speeltuin. Onze wijk heeft sinds 1 februari 
een nieuwe wijkmanager, Jeffrey Bentvelzen.  
In deze krant stelt hij zich aan u voor. Verder berichten we 
u over de herinrichting van de Persijnlaan en in het nieuws 
van het Meerland besteden we aandacht aan de verkoop 
van de DEEN-supermarkten en daarmee de terugkeer 
van een Albert Heijn-filiaal op het plein. De wijkagent en 
de wijkwethouder verzorgen ook weer hun bijdrage aan 
deze wijkkrant.

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.

Wilt u in 2021 meer betrokken zijn bij uw wijk en vindt u het 
leuk om samen met ons de wijkkrant samen te stellen? Stuur 
dan een mail naar wijkkrant.purmerzuid@hotmail.com en we 
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

Kindervrijmarkt 5 mei  
in Driegang afgelast

Al vele jaren organiseert 
de wijkkerngroep met 
veel plezier voor alle 
kinderen tot twaalf 
jaar de drukbezochte 
kindervrijmarkt op 5 mei. 
Vorig jaar was de eerste 
keer dat deze vrijmarkt niet 
door kon gaan door alle 
coronabeperkingen, en helaas heeft de wijkkerngroep 
ook voor dit jaar met pijn in het hart moeten besluiten de 
markt op 5 mei niet te laten doorgaan.

Al jaren heeft de kindervrijmarkt een grote aanzuigkracht 
op verkopende kinderen uit de wijk en daarbuiten en leidt 
die tot een massale aanloop van publiek. De schattingen 
lopen uiteen, maar minimaal duizend bezoekers worden 
dan wel verwacht, en een deel van hen komt van buiten 
Purmerend. Door de open structuur van wijkpark de 
Driegang is het onmogelijk om de toestroom van publiek te 
doseren en de anderhalve meter afstand te behouden. Ook 
is de Zuid-Pool door de corona beperkende maatregelen 
niet toegankelijk voor publiek. Zelfs met extra maatregelen 
zijn de veiligheid en gezondheid van de mensen niet te 
garanderen en te handhaven. De wijkkerngroep hoopt 
dat dit evenement volgend jaar wel weer als vanouds kan 
worden georganiseerd.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben, 
dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van de 
Wijkkerngroep Purmer-Zuid, Martin Lamb.  
Het e-mailadres is kerngroep.purmerzuid@gmail.com.  l
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Even voorstellen:  
onze nieuwe wijkmanager 
Jeffrey Bentvelzen

In de vorige editie van onze wijkkrant 
hebben we u gemeld dat wijkmanager 
Zohra Azzouz per 1 januari van dit jaar 
een nieuwe functie ging vervullen als 
manager van de Gors. 

Nu is op 1 februari bij ons in de wijk een nieuwe wijkmanager 
begonnen, Jeffrey Bentvelzen. Via de sociale media heeft 
hij zich al aan de wijk voorgesteld en nu geven we hem de 
ruimte om dit ook in uw en onze wijkkrant te doen.
‘Beste Purmer-Zuiders, graag stel ik me aan jullie voor. Ik 
ben Jeffrey Bentvelzen en sinds 1 februari 2021 ben ik de 
wijkmanager van de Purmer-Zuid. Heb je een idee voor jouw 
buurt, wil je iets veranderen of maak je je ergens zorgen om? 
Dan kun je bij mij terecht. Het liefst kom ik bij je thuis op de 
koffie, maar dat is in verband met de coronamaatregelen helaas 
niet mogelijk. Wel kom ik graag ter plaatse kijken om met 
eigen ogen te zien wat er speelt. Met deze persoonlijke aanpak 
probeer ik de gemeente in de wijk een gezicht te geven. De 
komende periode wil ik me inzetten om samen met alle Purmer-
Zuiders de leefbaarheid in de wijk te vergroten. Daarvoor heb 
ik jullie nodig, want jullie zijn de ogen en de oren in de wijk. 
Waar ik van baal is als mensen het vertrouwen zijn verloren, 
iets is immers ‘al tien keer gemeld en er is nog steeds niks aan 
gedaan’. Hoewel ik niet kan beloven dat ik alles kan oplossen, 
wil ik wel dit vertrouwen weer herstellen. Met elkaar in contact 
komen en duidelijk communiceren is hierin de sleutel. Ik wil jullie 
dus uitdagen om me de komende periode vaak op te zoeken. Ik 
weet zeker dat ik daar geen spijt van ga krijgen!’

U kunt de wijkmanager bereiken via het algemene 
telefoonnummer van de gemeente, 0299-452452, of via de 
mail: j.bentvelzen@purmerend.nl.  l

Schaatspret 2021:  
eindelijk weer eens

De sneeuw en al het ijs zijn 
ondertussen gesmolten en 
verdwenen, maar eindelijk 
hadden we weer voor een 
korte duur sneeuw en ijs 
in onze wijk. We hebben er 
lang op moeten wachten, 
maar eindelijk waren daar 
in februari de sneeuw en 
het ijs. In januari 2012 was 
het de laatste keer dat we 
in onze wijk massaal het ijs 
op konden. 

De wijkbewoners wisten onze 
bevroren sloten en meertjes 
goed te vinden en bonden 
hun schaatsen onder. Voor 
een groot deel van de jeugd 
was dit de eerste keer dat ze 
op natuurijs kon staan.
Bij het standbeeld aan de 
Groeneweg had wijkbewoner 
Edwin Tor weer net als negen 
jaar geleden gezorgd voor 
gezelligheid op het ijs, met 
licht in de avond en warme 
chocomel. Dit deed hij 
uiteraard niet alleen, want 
medewijkbewoner Gino 
Gebhard zorgde voor de 
muzikale ondersteuning. 
Gino, die normaal in de 
horeca werkt als kok, 
gaf aan dat hij door de 
coronalockdown veel tijd 
over heeft, omdat hij zijn vak 
tijdelijk niet kan uitoefenen 
en graag de gezellige sfeer 
ondersteunt met muziek. 
Naast zijn werk in de 
horeca heeft hij onlangs 
samen met zijn moeder een 
cateringservice opgezet, Yvonne’s Kitchen. Ze verzorgen 
samen vanuit een professionele keuken authentieke 
Surinaamse gerechten. Op onder andere facebook vindt u 
Yvonne’s Kitchen en kunt u hun heerlijke gerechten bestellen. 
U ziet maar weer: onze wijk barst van de ondernemingsdrift.

Koek en zopie
Wie ook druk waren op en 
naast het ijs, waren de vrien-
dinnen Chelsea Dekker en 
Lizzy de Jong. Ze hadden op 
de kant bij het appartemen-
tencomplex van de Winand 
Staringstraat een koek en 
zopiekraam neergezet en 
voorzagen de schaatsers en 
overige bezoekers, tegen 
een kleine vergoeding, van 
diverse warme versnape-
ringen en koek. Chelsea en 
Lizzy wonen beiden in onze 
wijk en zijn al jaren buur-
vriendinnen. Overigens, de term koek en zopie is ontstaan in 
de negentiende eeuw. Toen bestond zopie uit een mengsel 
van bockbier en rum. Door aan dit mengsel eieren, kaneel 
en kruidnagelen toe te voegen en vervolgens te verwarmen, 
ontstaat zopie.

Laten we hopen dat we niet weer zo lang moeten wachten tot 
het volgende schaatsfeest in de wijk.  l

Edwin Tor en Gino Gebhard 
bij het ijs

Edwin en Gino bij hun geluid 
en versnaperingen kraam

Chelsea en Lizzy bij hun 
‘koek en zopie’ kraam
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De wijkagent aan het woord
De redactie geeft elke editie graag 
het woord aan onze wijkagent.

Beste wijkbewoners,
Op het moment van schrijven schijnt het 
zonnetje wellustig en lijkt Koning Winter 
ons alweer tijden terug te hebben verlaten. 
Het is echter nog maar enkele weken 
geleden dat ik, samen met vele anderen, 

de ijzers onder heb kunnen binden, of dat mensen massaal op 
andere wijze aan het genieten waren van de winterse taferelen. 
Dat leverde naast heel mooie plaatjes helaas ook minder fraaie 
momenten op, waarbij het publiek, in al zijn enthousiasme, het 
niet al te nauw nam met de coronaregels, ook in de Purmer-Zuid.

De invoering van de avondklok heeft qua handhaving 
gelukkig nog niet geleid tot onoverkomelijke problemen. Ik 
heb al enkele avonddiensten in de wijk mogen surveilleren en 
trof tot op heden vrijwel lege straten aan, haast onwerkelijk. 
De enkeling die ik wel aantrof, was op weg naar het werk, of 
van het werk onderweg naar huis.

Ik merk de afgelopen weken wel dat de jeugd in de Purmer-
Zuid in groten getale aanwezig is op straat. Nu heb ik zelf 
jeugdigen in mijn gezin en begrijp ik de behoefte elkaar op te 
zoeken. Dat wil echter niet betekenen dat je dan geen rekening 
hoeft te houden met de omgeving, geluidsoverlast veroorzaakt 
en zelfs vernielingen pleegt. Dan overschrijd je wat mij betreft 
een grens, en wordt er gehandhaafd. Je hoopt dan ook dat 
ouders op de hoogte zijn van het doen en laten van hun kroost. 
Gelukkig houdt de overlast gek genoeg om 21.00 uur op.

In de komende weken loopt u de kans om mij, samen met 
collega’s, in de wijk tegen het lijf te lopen. Via het verspreiden 
van flyers wil de politie de aandacht vragen voor een vorm van 
criminaliteit die al enkele jaren een stijgende lijn vertoont, namelijk 
cybercrime, waaronder whatsappfraude. Ik hoop u dan ook 
persoonlijk te kunnen ontmoeten en informeren – uiteraard nog 
steeds op anderhalve meter afstand. Tot ziens maar weer!

Groet van uw wijkagent, Josh Rutumalessy.

Correspondentieadres: Politie l Noord-Holland
Zaanstreek-Waterland I Groep 4 I Postbus 400
1544 ZG Zaandijk M. 0900-8844  l

Nieuws van  
het Meerland

Midden februari werd bekend dat de DEEN-
supermarkten worden verkocht aan Albert Heijn, 
Vomar en Dekamarkt.

De Hoornse supermarktfamilie Deen werpt na 88 jaar de 
handdoek in de ring en verkoopt haar tachtig vestigingen 

aan drie concurrenten: Albert Heijn Vomar en Dekamarkt. 
Aanleiding voor deze stap is online winkelen. Dit groeit heel 
snel in Nederland, maar is verliesgevend voor DEEN, en de 
familie wil niet investeren in online verlies. Verwacht wordt 
dat de deal in de tweede helft van dit jaar is beklonken.
De verkoop komt voor de consument als verrassing, maar 
de familie Deen is al een paar jaar geleden tot het inzicht 
gekomen dat het beter zou zijn de winkels te verkopen en 
geen risicovolle investeringen meer te doen. De grote ketens, 
zoals Albert Heijn, investeren enorm in geautomatiseerde 
magazijnen, apps, thuisbezorging en zelfscankassa’s. Voor een 
regionale supermarktketen als Deen is dit niet bij te benen.
Van de tachtig vestigingen worden 39 winkels verkocht aan 
Albert Heijn, 22 aan Vomar en 19 aan Dekamarkt.
Onze DEEN-vestiging op het Meerland wordt verkocht aan Albert 
Heijn. Dit betekent dat op termijn deze winkel wordt omgebouwd 
volgens het Albert Heijn-concept. Deen belooft op voorhand dat 
alle winkelmedewerkers hun baan behouden, maar als straks 
toch filialen worden gesloten, hopen ze dat medewerkers binnen 
de stadsgrenzen kunnen worden herplaatst.

Verleden
Het is niet de eerste keer dat Albert Heijn een filiaal heeft op 
Meerland. In het verleden was hier namelijk ook al een Albert 
Heijn-vestiging. In eerste instantie was het een noodwinkel 
op de plek waar nu de parkeerplaats is, en na de oplevering 
van het huidige winkelcentrum Meerland in het pand waar 
nu de Vomar is gevestigd. Dit AH-filiaal is toen gesloten, 
omdat de keten zich meer wilde richten op de Albert Heijn 
XL-winkel aan de Burgemeester D. Kooimanweg. Na het 
vertrek van Albert Heijn in 2002 heeft Vomar zich op het 
Meerland gevestigd. De redactie hoopt wel dat met de switch 
het assortimentsaanbod gelijk blijft of uiteraard breder wordt, 
zonder de overige ondernemers op het Meerland extra 
concurrentie te bezorgen.
De winkelpanden van het Meerland blijven wel in bezit van de 
huidige eigenaar, Deen Vastgoed Beheer BV.  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 en de hele stad.

Politiek doe je samen, juist in moeilijke tijden
Als je de landelijke debatten van de afgelopen 
tijd bekijkt en beluistert, lijkt het alsof politici 
elkaar alleen maar in de haren vliegen. Zelfs 
voor debatten houd ik daar persoonlijk niet 
zo van, al zijn debatten natuurlijk wel bedoeld om de 
inhoudelijke verschillen tussen partijen zichtbaar te maken, 
en dat gaat soms hard tegen hard. In de dagelijkse praktijk 
vraagt de politiek veel meer sensitiviteit. Onderlinge relaties 
doen er toe, in zakelijke zin, maar zeker ook persoonlijk. 
Het besef dat je met elkaar de richting van het land/de 
stad bepaalt en dat - als je dat met elkaar goed doet - je in 
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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.

positieve zin iets kunt betekenen voor inwoners, moet altijd 
belangrijker zijn dan de onderlinge verschillen.

In de Purmerendse politiek hebben we onlangs mogen 
ervaren dat het met die onderlinge persoonlijke verhoudingen 
wel goed zit. Een raadslid van de PvdA, Paul Khoe, is 
onverwacht overleden aan een hartstilstand. Dit heeft 
iedereen in de gemeenteraad geraakt. De onderlinge 
verbondenheid was, ondanks de letterlijke afstand, groot. We 
hebben met elkaar het verdriet gedeeld. We dachten terug 
aan de man die Paul was: sociaal, bevlogen, lief. Een op het 
laatste moment georganiseerd ‘afscheid’ van Paul, waarbij 
hij onderweg naar zijn laatste rustplaats nog even langs het 
stadhuis reed, werd druk bezocht door alle ‘hoeken’ van de 
raad, van VVD tot GroenLinks en van PvdA tot PVV.

Hoe zeer we het soms ook met elkaar oneens zijn, in 
Purmerend weten we: dit doen we samen. Raad, college. 
Links, rechts. Soms moeten de verschillen zichtbaar worden. 
Daar wordt de stad beter van, maar het gaat uiteindelijk om 
de momenten waarop die verschillen er niet toe doen. Zo 
eren we Paul ook... die dacht niet zo in verschillen.  l

Herstelwerkzaamheden 
Persijnlaan 

De wortels van de huidige bomen op de Persijnlaan 
groeiden naar boven, waardoor de bestrating van de 
naastgelegen parkeervakken omhoog is gekomen, met 
onbruikbare parkeerplekken tot gevolg. Begin januari 
is de gemeente dan ook gestart met het herstellen van 
de bestrating en het vernieuwen van de bomen.

De bomen die er stonden, waren allemaal Alnus Cordata, 
of in goed Nederlands Hartbladige els. In het verleden is 
er bij het ontwerp van de weg voor gekozen om bomen in 
kleine groeiplaatsen tussen de parkeervakken te plaatsen. 
Inmiddels duwden de wortels op steeds meer plekken de 
bestrating omhoog, wat tot onbruikbare parkeervakken 
en struikelgevaar leidde. Ook waren sommige bomen niet 
bestand tegen harde wind en vielen ze om.
De gemeente herstelt dit door de nieuwe bomen een andere 
plek te geven, zodat ze ook op langere termijn geen hinder 
veroorzaken voor de bestrating en gezond kunnen uitgroeien. 
Daarnaast gaat ze alle parkeervakken opnieuw bestraten. 
De voetpaden en rijbanen zijn meestal in goede staat. De 
(kleine) schades die er zijn, worden direct hersteld tijdens de 
uitvoering van de werkzaamheden. Zo wil de gemeente een 
prettig leefklimaat en een groene straat realiseren.

Levensduur
Wortels van bomen groeien van nature omhoog omdat een 
boom in de bovenste laag van de bodem voedingsstoffen 
vindt zoals vocht, mineralen en zuurstof. De levensduur van 
bomen is verschillend; dit is afhankelijk van de soort en de 
omstandigheden.

In oktober 2020 zijn de bewoners geïnformeerd over de 
werkzaamheden en is hen gevraagd hun voorkeur aan te 
geven over het planten van nieuwe bomen. Ze konden kiezen 
uit Krentenboom, Kornoelje, Beverboom, Goudenregen, 
Chinese esdoorn en Fluweelboom. 
Hierop zijn circa 35 reacties binnengekomen. De gemeente 
heeft geprobeerd hier zo veel mogelijk rekening mee te 
houden, zodat de bewoners de boom van hun keuze krijgen. 
De bomen worden niet precies voor de woning geplant, maar 
tussen twee woningen in, zodat het uitzicht minimaal wordt 
belemmerd.  l

Werkzaamheden bestrating

De nieuwe bomen zijn 
gearriveerd
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