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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.

Van de redactie
We hebben voor u alweer de derde editie van de wijkkrant. We 
hebben zojuist Koningsdag en de 5-meiviering achter de rug. Dit 
jaar zijn deze feestdagen net als vorig jaar helaas niet gevierd 
zoals we dat allemaal graag hadden gedaan. Met pijn in het hart 
had de wijkkerngroep al eind februari moeten besluiten dat het 
organiseren van de kindervrijmarkt in het wijkpark niet haalbaar 
zou zijn. Kort daarna bleek de overheid van diezelfde mening 
en werden alle festiviteiten dit jaar afgeblazen. Het coronavirus 
beheerst ook nu nog ons dagelijks leven, maar het goede nieuws 
is dat we nu toch echt richting versoepelingen gaan en dat onze 
maatschappij voorzichtig steeds weer een stapje verder open kan. 
Gelukkig zijn de vaccinaties nu in volle gang en worden steeds 
meer mensen ‘geprikt’.
Corona heeft veel veranderd; veel wijkbewoners werken deels 
thuis en de bekende files die wij als forensenstad kennen zijn 
er nauwelijks. Maar helaas zijn er ook veel bedrijven die of op 
omvallen staan of al bankroet zijn, ondanks alle ondersteunende 
maatregelen van de overheid. Zo kwam begin april het nieuws 
dat D-reizen, dat een filiaal op ons winkelcentrum heeft, failliet is 
verklaard. Dit levert opnieuw een leeg winkelpand op op het Van 
Burgplein. Onze wijk staat aan het begin van een aantal nieuwe 
bouwprojecten. In deze krant informeren we u over de laatste 
stand van zaken betreffende het deel Purmer-Zuid-zuid. Ten slotte 
zijn we de wijkagent en de wijkwethouder dankbaar voor hun 
bijdrage aan deze editie van de 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 graag 
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

Nogmaals: Buurtkastje 
Purmer-zuid
Zo’n twee jaar geleden hebben we u al eens geïntro-
duceerd bij de Little Free Pantry van de Purmer-zuid. 
Dit initiatief, oorspronkelijk ontstaan in de VS, is zeker 
in de huidige coronaperiode nog steeds belangrijk. 
Vandaag noemt de initiatiefneemster, Lissy Snoey Kie-
wit, de Pantry het Buurtkastje Purmer-zuid en besteden 
we graag nog eens aandacht aan dit initiatief.

Soep, nootjes en gebak: het is zomaar een greep uit de inhoud 
van het buurtkastje in de Purmer-Zuid. Iedereen die krap bij kas 
zit, kan er wat uit pakken, en iedereen kan iets doneren.
Mensen die als goede buur iets kunnen en willen missen, kunnen 
artikelen in het kastje leggen, zoals bijvoorbeeld soepzakken, 
pindakaas, (verse) groente of shampoo. Mensen die daarentegen 
iets nodig hebben, kunnen een artikel uit het kastje pakken. Zo 
helpen we elkaar! De enige voorwaarde is dat de artikelen goed, 
ongebruikt en binnen de houdbaarheidsdatum moeten zijn.

Armoede
“We zijn er in 2018 mee 
begonnen, omdat we zagen 
dat er toch veel verborgen 
armoede is. Inmiddels zijn we 
ruim twee jaar verder en staat 
er een pracht van een zelfont-
worpen kast aan de straat.”
Bij deze ondersteunen we dan 
ook van harte de oproep van 
Lissy om er vooral gebruik van 
te maken.

Je vindt het buurtkastje in 
de voortuin van Malibong-
westraat 27. Wil je het buurtkastje volgen? Dat kan via deze link:  
www.facebook.com/littlefreepantrypurmerzuid  l

http://www.wijkkrantenpurmerend.nl/purmer-zuid
mailto:wijkkrant.purmerzuid%40hotmail.com?subject=
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De wijkagent aan het woord
De redactie geeft elke editie graag het 
woord aan onze wijkagent.

Beste wijkbewoners,

Het zijn roerige tijden waarin we ons met ons 
allen bevinden, en het verlangen naar het oude 

of nieuwe normaal wordt alsmaar groter. Ik merk dat op het 
nieuws, maar uiteraard ook op straat in de wijk, door in gesprek te 
gaan met verschillende bewoners.

Dit geldt ook voor de jeugdige bewoners van de Purmer-Zuid, die 
hun toevlucht zoeken in de buitenlucht, en zeker met de intrede 
van de lente, al laat koning winter zich af en toe nog gelden. Daar 
is helemaal niets mis mee, en het is heel begrijpelijk, want we zijn 
per slot van rekening allemaal jong geweest, ware het niet dat een 
enkeling zich toch op een vervelende manier moet laten gelden. 
Te denken valt aan het veroorzaken van overlast op de school-
pleinen, waaronder geluidsoverlast, het achterlaten van afval en 
zelfs het plegen van vernielingen. Door een gezamenlijke aanpak 
van alle betrokken partijen is de rust voor een groot gedeelte in 
ieder geval weer teruggekeerd en zijn een hoop ouders inmiddels 
bekend geworden met de buitenactiviteiten van hun kroost.

In de editie van de wijkkrant van vorig jaar mei had ik het over 
de vrijmarkt in het Driegangpark, die dat jaar was afgelast. Ook 
dit jaar hebben we helaas geen editie van de vrijmarkt tijdens 
Bevrijdingsdag, iets waar veel wijkbewoners wel naar hebben 
uitgekeken. Ook nu zeg ik: voor volgend jaar een nieuwe ronde 
met nieuwe kansen.

Verder vraag ik opnieuw uw aandacht voor digitale criminelen. 
Ook in de afgelopen periode merk ik op dat er weer diverse 
aangiften zijn binnengekomen bij de politie, waarbij bewoners 
slachtoffers zijn geworden van zogenoemde cybercrime. Denk 
daarbij aan valse berichten via whatsapp of e-mail, waarbij op 
slinkse wijze illegaal geld van uw rekening wordt gehaald. Op de 
website van de politie staan handige tips om te voorkomen dat u 
slachtoffer wordt van cybercrime.

Voor nu, houd elkaar en de wijk in de gaten en wees lief voor 
elkaar. Tot betere tijden!

Groeten, Uw wijkagent, Josh Rutumalessy.

Correspondentieadres: Politie l Noord-Holland
Zaanstreek-Waterland I Basisteam Purmerend |Groep 4 
Postbus 57, 2000 AB Haarlem I M: 0900-8844  l

Nieuws van de wijkkerngroep
De wijkkerngroep houdt in onze wijk 
de vinger aan de pols over allerlei 
onderwerpen.

De wijkkerngroep heeft nauw contact met 
de gemeente. Zo is er regelmatig overleg 

met de wijkmanager over diverse onderwerpen. Mede door 
aandringen van de kerngroep wordt het Driegangpad in park 
de Driegang dit jaar aangepakt. De riolering (onder andere de 
verzakte putten) wordt opgehoogd en er komt een aangepaste 
voetgangersstrook die, waar mogelijk, wordt verbreed, zodat 
bijvoorbeeld twee rollators elkaar kunnen passeren.
In april heeft de wijkkerngroep 
overleg gehad met het team 
Ruimtelijk/Realisatie van de 
gemeente over plannen en 
wensen die de kerngroep al 
enige jaren heeft voor vernieu-
wing van de huidige speeltuin 
in het wijkpark. Hierbij hoort 
de terugkeer van het pontje, 
zodat kinderen ook weer 
gebruik kunnen maken van het 
eiland. Uitgangspunt voor de 
vernieuwde speeltuin voor de 
doelgroep tot twaalf jaar is een 
natuurspeeltuin.     l

Nieuws van 
het Meerland

Soms kunnen we u leuk nieuws melden, maar helaas 
is er ook wel eens minder leuk nieuws van ons 
winkelcentrum.

La Lupine 
La lupine lingerie, die al meerdere keren hun pop-up store op 
ons winkelcentrum hebben gehad, moesten dit voorjaar wegens 
gebrek aan tijdelijke winkelruimte op ons centrum uitwijken naar 
het Makado winkelcentrum en hebben daar hun pop-up store nu 
vanaf half april in de voormalige marskramerwinkel geopend.

D-reizen failliet
Begin april bereikte ons het trieste nieuws dat D-reizen, een 
van de grootste reisorganisaties van Nederland, failliet is 
verklaard. Volgens het bedrijf kwam er vanwege de coronacrisis 
nog nauwelijks geld binnen door alle reisbeperkingen en 
inreisverboden, waardoor al geboekte vakanties moesten worden 
geannuleerd en nieuwe reizen niet kunnen worden geboekt.
Bij het bedrijf werkten ruim 1150 mensen bij de 285 
reisbureaus in Nederland. Mogelijkheden voor een doorstart 
worden door de curator onderzocht.

Ontslag
Op ons winkelcentrum 
Meerland zit ook al jaren 
een filiaal van D-reizen. 
Deze zaak is helaas nu ook 
gesloten. We betreuren deze 
sluiting, want dit betekent 
ook het ontslag van de 
medewerkers die jarenlang 
tot volle tevredenheid onze 
wijkbewoners over de hele 

Martin Lamb bij het speeleiland

Wijkmanager 

Jeffrey Bentvelzen
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wereld heen hebben gestuurd op mooie vakanties. De redactie 
hoopt dat alle klanten via het garantiefonds SGR hun geld 
vergoed krijgen.

D-reizen was een succesverhaal uit de jaren zestig van de 
vorige eeuw. Halverwege de jaren zestig bezat Dirk van den 
Broek zeven supermarkten in Amsterdam en omstreken. Maar 
ook een lunchroom, een restaurant, diverse zogenoemde 
haantjesbraderijen, drogisterijen en een reisbureau. Dit 
reisbureau is ontstaan dankzij een ontmoeting tussen Dirk van 
den Broek en de directeur van een touroperator uit Limburg, 
die een vakantieproject in Italië runde.

Uniek
De twee mannen ontwikkelden samen een voor die tijd unieke 
actie. De klanten van Dirk van den Broek konden bij inlevering 
van honderd gulden aan kassabonnen en een bijbetaling van 
ƒ 97,50 gulden een tiendaagse vakantie naar Italië boeken. 
Dit was inclusief een busreis en verblijf met logies en ontbijt. 
Massaal tekenden Amsterdammers in voor deze actie.

Uiteindelijk nam Dirk van den Broek de touroperator over, 
om zo een nog betere kwaliteit te kunnen bieden aan 
zijn klanten. Als alle reserveringen zelf worden verwerkt, 
ontstaat het eerste Dirk van den Broek-reisbureau. De winkel 
vestigde zich in 1967 aan de Bilderdijkstraat in Amsterdam-
West en de onderneming breidde zich snel uit. De eerst 
nog wat dunne vakantiegids groeide in no time uit tot een 
compleet reisprogramma.  l

Verdere ontwikkeling  
Purmer-Zuid-zuid
Na eerdere berichten in onze wijkkrant over mogelijke 
bouwplannen in onze wijk kwamen er veel reacties via 
de sociale media. Om zo veel mogelijk duidelijkheid 
te verschaffen, heeft de gemeente ons aanvullende 
informatie gestuurd, die we graag met u delen.

De gemeente gaat onderzoeken of het mogelijk is om 
langs de zuidoostgrens van de huidige Purmer-Zuid zo’n 
vijftienhonderd woningen toe te voegen. Dit gebied, ook 
wel bekend als het ‘appeltje voor de dorst’, biedt ruimte 
om het aantal woningen in de stad fors uit te breiden. Dit is 
hard nodig. Binnen de huidige stadsgrenzen wordt al volop 
gebouwd, maar de gemeente verkent ook opties daarbuiten. 
De gemeenteraad heeft in januari 2021 budget beschikbaar 
gesteld om deze plannen verder te onderzoeken.

Ontwikkelvisie
In 2021 komt de gemeente met een ontwikkelvisie voor 
het gebied. Hieruit moet duidelijk worden wat passend en 
wenselijk is in dit gebied. De provincie en Staatsbosbeheer 
hebben hierin een belangrijke rol. De provincie, omdat de 
locatie op dit moment is gelabeld als landelijk gebied, en 
daarin mogen niet zomaar woningen worden ontwikkeld, en 
Staatsbosbeheer, omdat een deel van de locatie in zijn bezit is.

Vurige Staart
De locatie Purmer-Zuid-zuid staat niet op zichzelf. Ook aan de 
Vurige Staart zijn plannen voor woningbouw en aan de oostkant 
van Purmerend wordt een deel van de golfbaan herontwikkeld, 
zodat ook daar woningen kunnen worden gebouwd. De visie op 
de Purmer-Zuid-zuid houdt rekening met al deze ontwikkelingen. 
Zaken als duurzaamheid, verkeer en versterking van het bos en 
natuur zijn hierbij uiteraard belangrijke onderwerpen.

Interesse
Op dit moment zijn er nog 
geen woningen of kavels te 
koop. U kunt zich dus nog niet 
inschrijven voor een woning 
in de Purmer-Zuid-zuid. Wilt 
u echter op de hoogte blijven 
van alle ontwikkelingen in 
Purmerend? Schrijft u zich 
dan in voor de wekelijkse 
e-mailnieuwsbrief van de 
gemeente op www.purmerend.
nl/nieuwsbrief. U kunt het 
nieuws uit de gemeente ook 
volgen via de sociale media.  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. In deze editie belicht Thijs het belang van het 
sociaal wijkteam.

Heeft u een vraag? Maakt u zich zorgen? Sociaal wijkteam!
In onze contacten met inwoners merken we dat nog niet bij 
iedereen bekend is dat we in Purmerend sociaal wijkteams 
hebben, waar je terecht kunt als je vragen hebt over bijvoorbeeld 
wonen, geldzaken en opvoeding van de kinderen.

We vinden het belangrijk dat iedereen die vragen heeft of zich zor-
gen maakt over dat soort zaken, gemakkelijk bij de gemeente te-
recht kan. Tegelijkertijd weten we dat mensen soms een drempel 
ervaren. Dat kan heel praktisch zijn (Waar moet ik dan naartoe? 
Wie ken ik bellen?), maar ook heel persoonlijk (bijvoorbeeld een 
gevoel van schaamte). Dat is jammer, omdat als mensen te lang 
wachten met het stellen van een vraag of het zoeken van hulp, de 
problemen soms erger worden en moeilijker op te lossen.

Dus: heeft u een vraag? Maakt u zich zorgen? De medewerkers 
van het sociaal wijkteam staan voor u klaar, of het nu gaat over 
zorg, contacten in de wijk, wonen, geldzaken of de kinderen.

Het sociaal wijkteam is bereikbaar via telefoonnummer  
0299 480 630, of kijk op www.swtpurmerend.nu/purmer voor 
meer informatie.  l

Ontwikkelgebied Purmer-zuid zuid

http://www.purmerend.nl/nieuwsbrief
http://www.purmerend.nl/nieuwsbrief
http://www.swtpurmerend.nu/purmer
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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.

Uitrenveld ‘tussen de meren’

In de woningbouwplannen van de nieuwbouw op het 
Drontermeer is ook een verbeterd uitrenveld tussen 
het Lauwersmeer en het Drontermeer meegenomen.

De woningen aan het Drontermeer zijn alweer enige tijd 
opgeleverd en bewoond. In alle participatiebesprekingen 
met buurtgenoten is een aantal aanvullende wensen 
besproken. Een daarvan is een verbetering van het uitlaatveld 
tussen Lauwersmeer en Drontermeer. De gemeente heeft 
aansluitend in overleg met omwonenden en de wijkkerngroep 
een plan van aanpak gemaakt. Dit is de afgelopen periode 
ten uitvoer gebracht. Bijgaand vindt u een impressie van het 
geplande uitrenveld.  l

Ondernemersondersteuning 
ook voor ZZP-ers

De coronacrisis raakt ondernemend 
Purmerend en Beemster hard. 
Aankloppen bij de gemeente 
voor hulp is misschien niet het 
eerste waaraan u denkt, maar de 
gemeente kan u helpen. 

In ieder geval door het bieden van een 
luisterend oor, maar ook met regelingen, 

ondersteuning en advies over de toekomst van uw bedrijf. Het on-
dernemersloket wordt bestierd door Monique Molenaar, Monique 
Lindner en Tim Mars en helpt u graag. Ook zzp-ers kunnen voor 
informatie en ondersteuning bij het loket terecht.

Neem gerust contact op met het Ondernemersloket, telefoon 
(0299) 452 400, e-mail ondernemersloket@purmerend.nl, en 
internet www.purmerend.nl/ondernemersloket.  l

Voortgang bouw tijdelijke 
woningen Verzetslaan
De gemeente realiseert tweehonderd tijdelijke 
woningen op vier locaties in de stad. Met dit initiatief 
hoopt ze de druk op de woningmarkt te verzachten. 

De woningen zijn bedoeld voor Purmerenders die met spoed 
een woning nodig hebben. De aangewezen locaties zijn het 
Karekietpark, de Etserstraat, de Kanaaldijk en de Verzetslaan. 
De woningen aan de kanaaldijk zijn al gebouwd en worden 
ook al bewoond.

Bouwrijp
De tijdelijke woningen zijn bedoeld voor inwoners van Purmerend 
die om wat voor reden dan ook op korte termijn tijdelijke huisves-
ting nodig hebben. Door omstandigheden (onder andere corona) 
heeft het iets langer geduurd dan gepland voordat de omgevings-
vergunning voor de locatie Verzetslaan kon worden aangevraagd. 
Wel is het terrein al bouwrijp gemaakt, omdat de grond moest 
inklinken, dus daarom is er langere tijd niets gebeurd. Zodra de 
omgevingsvergunning door het Team Vergunningen is behandeld, 
worden de woningen binnen een half jaar gerealiseerd.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de 
gemeente: www.woneninpurmerend.nl/tijdelijkewoningen.  l

mailto:ondernemersloket%40purmerend.nl?subject=
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