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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
Afsluiten…
Op het moment dat we deze wijkkrant aan het samenstellen zijn, 
kunnen we hopelijk een aantal vervelende zaken afsluiten.
Ten eerste sluiten we het veel te natte voorjaar af en krijgen we ho-
pelijk een heerlijk warme zomer. Verder beëindigen we de derde 
coronagolf en kan de samenleving weer voorzichtig stapje voor 
stapje openen. Eind mei mochten de bibliotheken in Purmerend 
hun deuren weer openen en sinds begin juni mochten de deuren 
van de horeca steeds weer wat verder open.  
De vaccinaties zijn nu echt op stoom en de groepsimmuniteit 
komt steeds dichterbij. In Israël is ruim zestig procent van de 
volwassen bevolking gevaccineerd en blijkt die groepsim-
muniteit echt te werken. Hopelijk kunnen we dit in ons land 
straks ook zeggen.
Hoewel we begonnen met ‘afsluiten’, kun je beter spreken over 
‘openen’, want het is veel beter om vooruit te kijken en alle 
positieve ontwikkelingen te belichten. Laten we hopen dat onze 
samenleving en daarmee ook onze prachtwijk steeds verder 
open gaat en we langzaamaan weer terug kunnen naar een 
open samenleving.
We hopen dat onze wijkkrant heeft bijgedragen om u te blijven 
voorzien van informatie uit onze wijk tijdens alle beperkingen, en 
u in de tweede helft van dit jaar weer over alle activiteiten kunnen 
berichten in plaats van over alle beperkingen.
In deze vierde krant van dit jaar hebben verder de wijkwethouder 
en de wijkagent opnieuw hun bijdrage geleverd. Daarnaast maakt 
u kennis met Rosan Ootes van Spurd. In ‘Nieuws van het Meer-
land’ vindt u een bericht over de voortgang van de verkoop van 
DEEN en we sluiten deze editie weer eens af met nieuws van De 
Zuid-Pool. De redactie wenst u alvast een prachtige zomerperiode 

en hoopt u na de vakantie weer gezond terug te zien.

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.

Nu de lockdown en alle coronabeperkingen steeds verder 
kunnen worden teruggeschroefd, willen wij als redactie van deze 
wijkkrant u al het nieuws uit en over de wijk blijven melden.  
U kun ons daarbij helpen. Voelt u zich betrokken 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 en een heel mooie zomer!  l

Nieuwe wijksportcoach van 
Spurd voor onze wijk
We stellen u graag voor aan de nieuwe 
wijksportcoach voor onze wijk van 
Spurd. Recentelijk zijn er enkele 
personeelswisselingen geweest en gelukkig 
heeft Spurd voor onze wijk weer een 
enthousiaste coach gevonden.

Graag maak ik gebruik van de wijkkrant om mezelf voor te stellen 
als wijksportcoach van de wijken Purmer-Noord en Purmer-
Zuid. Met mijn achtergrond als docent bewegingsonderwijs, 
beweegcoach voor senioren en jeugdhandbaltrainer zie ik een 
uitdaging in het verbinden van verschillende leeftijdsgroepen. Ik 
sta open voor initiatieven rond bewegen en ben hiervoor graag 
jullie vraagbaak en ondersteuner. Met mijn enthousiasme en 
creativiteit hoop ik dat we samen de kracht van sport en bewegen 
gaan ervaren en benutten met als doel meer mensen, van alle 
leeftijden, in beweging te krijgen of te houden.

De redactie wenst Rosan veel succes en hoopt dat ze veel in onze 
wijk te zien is.

Voor iedere wijk in Purmerend is er een aanspreekpunt van Spurd 
op het gebied van sport en bewegen. Heb je een vraag en/of een 
idee? Neem dan vooral contact op met uw wijksportcoach Rosan 
Ootes via: r.ootes@spurd.nl. Ootes via r.ootes@spurd.nl.  l
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Drugspanden  
in de Purmer-zuid 
Drugsoverlast in woonwijken is niet nieuw. Helaas 
wordt onze wijk ook getroffen door drugscriminaliteit.

Op 27 mei heeft onze burgemeester Don Bijl een drugspand 
in de Abbringstraat gesloten. In de woning in onze wijk 
werden door de politie verschillende ruimtes aangetroffen 
die als hennepplantage waren ingericht. Daarnaast werden 
in de woning ook een vuurwapen en hasj aangetroffen in 
een hoeveelheid die hoger was dan voor persoonlijk gebruik 
kan worden aangemerkt. Volgens Bijl zijn het aangetroffen 

vuurwapen en de hasj 
verzwarende omstandigheden 
en daarom wordt de woning 
niet voor de standaardperiode 
van drie maanden gesloten, 
maar voor zes.

De burgemeester is volgens 
de Opiumwet bevoegd over 
te gaan tot het sluiten van een 
woning. Dit mag alleen voor 
bepaalde tijd en als sprake 
is van de aanwezigheid van 
drugs boven de normen 
voor eigen gebruik, of van 

voorbereiding daartoe. Het besluit van de burgemeester 
betekent dat de huidige gebruiker(s) en anderen de woning zes 
maanden lang niet mogen betreden. Op de woning die gesloten 
is, zijn posters geplakt met de tekst ‘verzegeld’ en ‘drugspand 
gesloten’.
De sluiting is bedoeld om te doorbreken dat de woning 
bekendstaat als drugspand en om de openbare orde te 
herstellen. Ondermijnende drugscriminaliteit, zoals drugshandel, 
-overlast en -productie vormt namelijk een ernstige inbreuk op 
de openbare orde en kan leiden tot een onveilige en onprettige 
leefomgeving in de woonwijk, en wordt daarom niet getolereerd. 
Elke inwoner van Purmerend moet zich veilig voelen in de eigen 
leefomgeving. Daarom is het belangrijk dat inwoners verdachte 
situaties, bijvoorbeeld (vermoedens van) drugshandel en 
hennepkwekerijen, blijven melden.

De burgemeester doet dan ook een oproep aan de 
Purmerenders: “Heeft u een vermoeden van een verdacht 
adres? Maak dan melding bij de politie op telefoonnummer 
0900-8844, via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 
0800-7000, of bij de gemeente via fraudemeldpunt@

purmerend.nl.”

Het is helaas niet de eerste keer dat 
de burgemeester een drugspand heeft 
moeten sluiten in onze wijk. Begin 
februari van dit jaar heeft hij al een pand 
aan het Koggenland voor zes maanden 
laten dichttimmeren. Laten we hopen dat 
niet nog meer panden hoeven te worden 
gesloten in onze wijk.  l

Nieuws van het Meerland
In de tweede editie van dit jaar hebben we u al de 
verkoop van de Deen-supermarkten gemeld. Voor ons 
winkelcentrum betekent dit de terugkeer van Albert 
Heijn op het plein.

Eind mei hebben de vakbonden en DEEN overeenstemming 
bereikt over een sociaal plan voor alle DEEN-medewerkers. 
Dit plan is een belangrijke stap bij de verkoop van de winkels. 
Het plan is door inspanning van de familie Deen een voor 
deze tijd buitengewoon goed plan geworden. Het gaat om 
bijna tienduizend medewerkers die hun dagelijkse boterham 
verdienen. Dat het belang van de medewerkers voorop staat, 
blijkt wel uit de toezegging van een ‘bedankbonus’ waarover 
het personeel persoonlijk is geïnformeerd. 

Toestemming
Met dit sociaal plan komt de definitieve verkoop van DEEN 
steeds dichterbij. Ondertussen is ook toestemming gevraagd 
bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM).
Naar verwachting wordt de verkoop in de tweede helft van dit 
jaar afgerond. Dan komt er ook meer duidelijkheid op welke 
termijn de winkel op het Meerland fysiek verandert in een 
Albert Heijn-filiaal.

Voor onze wijk is het belangrijk dat er een goed aanbod 
blijft voor de dagelijkse boodschappen. Zeker als op termijn 
de nieuwe wijk Purmer-Zuid Zuid wordt gebouwd, zal ons 
winkelcentrum zo maar een paar duizend nieuwe bewoners 
moeten bedienen.  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.

ZONNE-ENERGIE
Ik schrijf deze column midden op de dag, in mijn tuin. 
Er is een overleg uitgevallen, dus heb ik een korte broek 
aangedaan en zit ik in de zon.

Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar hier wacht ik al 
maanden op. De zonnestralen, de tuin in bloei... Ik krijg er 
energie van. En laten we eerlijk wezen, die energie kunnen we 
goed gebruiken. De doffe ellende die corona ons het afgelopen 
jaar heeft gebracht, eist haar tol. De mogelijkheden die het 
goede weer geeft om veilig en verantwoord weer de nodige 
sociale contacten te onderhouden, zijn daarom heel welkom.

En daar komen dan nog de versoepelingen bij, omdat 
we elke dag meer gevaccineerden hebben. Dat geeft 

 

 



Pagina 3Pagina 2

straks ruimte voor bijvoorbeeld buurtbarbecues en andere 
activiteiten in de wijk. Persoonlijk kijk ik het meest uit naar 
rustige middagen in de tuin met vrienden, familie en buren.
Eind deze maand is de laatste raadsvergadering vóór het 
reces. Tot die tijd is het voor ons nog heel hard werken. 
Daarna begint de zomer. Tijd om op te laden; ik kan wel wat 
zonne-energie gebruiken!  l

Kleine brand basisschool  
De Delta na blikseminslag

Op 19 mei werd onze wijk opgeschrikt door een 
enorme knal. Die bewuste 19de mei sloeg tijdens het 
noodweer dat onze wijk teisterde de bliksem in op het 
dak van de openbare basisschool De Delta. Getuigen 
spraken van een flits, gevolgd door een enorme klap. 
Als gevolg van die inslag ontstond brand en werden 
de kinderen geëvacueerd.

In eerste instantie werden de kinderen opgevangen bij direct 
omwonenden vanwege het slechte weer en kort hierna is een 
evacuatielocatie geregeld voor hen in sporthal De Vaart. Daar 
konden de kinderen door hun ouders worden opgehaald. Er 
zijn geen gewonden gevallen en iedereen is uiteindelijk weer 
veilig thuisgekomen.

De brandweer was snel ter plaatse en de brand werd direct 
opgeschaald naar een ‘middelgrote’ brand, maar door 
kordaat optreden was die snel onder controle en kon al snel 
het sein ‘brand meester’ worden gegeven.

Schade
Uiteindelijk viel de schade nog mee. Alleen de kleuterklassen 
konden twee dagen niet naar school, de overige klassen 
konden de volgende dag alweer hun lessen op school volgen.
Een aannemer had de volgende dag al direct het gebouw 
weer wind- en waterdicht gemaakt, en begin juni zijn de 
laatste herstelwerkzaamheden afgerond.
Bij een situatie als deze is het belangrijk dat er een goed 
ontruimingsplan is, en dat heeft ook prima gewerkt. 
Normaal wordt er geoefend op een brandmelding, maar 
dit keer was het menens, en dan merk je maar weer dat de 
adrenaline en de schrik door de enorme klap een grote rol 
spelen bij het ontruimen.  l

Voortgang werkzaamheden  
in de wijk
Onze wijk blijft in be-
weging. Dit betekent 
ook dat de gemeente 
onderhoud pleegt aan de 
infrastructuur en inrichting 
van de wijk.

In onze vorige wijkkrant be-
richtten we u al dat het voet-
pad in wijkpark De Driegang 
wordt verbeterd. Het bestaan-
de pad vertoonde veel ge-
breken en de afwatering was 
verre van ideaal. De gemeente 
heeft er nu voor gekozen het 
voetpad te verbreden naar 
1,80 meter en te betegelen in 
plaats van te asfalteren. Bij het 
samenstellen van deze krant 
waren de werkzaamheden 
nog in volle gang, maar ver-
wacht wordt dat het voetpad 
eind juni gereed is.

Verder is de gemeente bezig 
om op diverse plekken in 
de wijk de speelplaatsen en 
-toestellen te vernieuwen 
of te verbeteren. In een 
brief van medio mei aan 
de omwonenden van de 
speelplaats aan het Delfland 
heeft de gemeente aangegeven 
dat de klimklauter combinatie 
aan vervanging toe is. De 
gemeente wil zo veel mogelijk 
rekening houden met de 
wensen en behoeften van 
de kinderen uit de buurt 
en heeft de buurtkinderen 
gevraagd om hun input. Via 
de site www.purmerend.nl/
mijnkeuze kan worden gekozen 
uit allerlei mogelijkheden, 
zoals schommelen, klimmen 
en glijden. Het gaat om een 
speelplek voor kinderen van 
vier tot twaalf jaar. Er kan 
tot 25 juni worden gekozen, 
daarna gaat de gemeente aan 
de slag met alle reacties. De 
bestaande voetbaldoeltjes 
(tegenover de huisnummers 
6 tot en met 13) blijven 
gewoon staan. l
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De wijkagent aan het woord
De redactie geeft elke editie graag het 
woord aan onze wijkagent.

Beste wijkbewoners,

We zijn inmiddels in de maand juni beland en 
het ziet er allemaal weer een stuk zonniger 

uit, letterlijk en figuurlijk. Een strak zonnetje met zomerse 
temperaturen en steeds meer versoepelingen met betrekking 
tot covid-19 geven de burger goede moed. Dat het mooie 
weer ook aanleiding gaf tot het nodige vertier op straat en bij 
de mensen thuis, was dan ook begrijpelijk. Dat er dan, qua 
volume en tijdstippen, niet altijd rekening wordt gehouden 
met de directe omgeving, wordt minder gewaardeerd. Dat 
lees ik dan weer terug in de recente overlastmeldingen.
Bewoners vragen zich soms wel eens af wat het verschil 
is tussen de politie en de afdeling Handhaving van de 
gemeente. Als wijkagent sta ik in nauw contact met de 
collega’s van Handhaving en werken we vooral samen op het 
gebied van veiligheid. Een goed voorbeeld zijn de controles 
op het (brom)fietsen in het voetgangersgebied van het 
winkelcentrum Meerland, bij sommige bewoners al jaren een 
doorn in het oog. Ook tijdens deze controles werd dat weer 
eens duidelijk gemaakt, gezien de vele positieve reacties van 
het winkelend publiek.
De medewerkers van Handhaving houden toezicht op de 
naleving van de regels uit de APV (Algemene Plaatselijke 
Verordening). Denk hierbij aan het parkeerbeleid, het 
hondenbeleid of het afvalbeleid van de gemeente. Ook zijn de 
diverse jeugdhangplekken in de wijk onderdeel van toezicht 
door Handhaving. Ondanks het verscherpte toezicht van politie 
en Handhaving is het vandalen echter toch nog gelukt om op 
verschillende schoolpleinen, tijdens de afgelopen meivakantie, 
vernielingen aan te richten. Daarom behouden deze locaties 
onze onverdeelde aandacht en wordt omwonenden verzocht 
gelijk melding te doen bij de politie bij heterdaadsituaties. 
Worden er dan daders gepakt, dan is het de taak van de politie 
om hieraan een strafrechtelijk vervolg te geven.
Voor een compleet overzicht van het takenpakket van de 
afdeling Handhaving verwijs ik naar de website van de 
gemeente (www.purmerend.nl).
En mocht u de komende zomer op vakantie gaan, vergeet 
dan vooral niet de nodige preventiemaatregelen te nemen 
(www.politiekeurmerk.nl).
Tot de volgende keer!

Uw wijkagent,
Josh Rutumalessy. l

Nieuws van De Zuid-Pool
Activiteitencentrum De Zuid-Pool is een 
centrale plek in de Purmer-Zuid voor 
alle wijkbewoners. Normaal plaatsten 
we iedere editie van de wijkkrant 
een overzicht van alle actieve en 
educatieve activiteiten en workshops die 

wekelijks worden verzorgd. Echter, sinds het begin van de 
coronapandemie, begin 2019, zijn alle activiteiten gestaakt en 
de deuren gesloten gebleven.
Normaal stelt de Stichting Kinderopvang Purmerend (SKOP) 
het gebouw open voor wijkgerichte, maatschappelijke 
activiteiten. Het beheer, in het kader van deze activiteiten, 
wordt geheel verzorgd door vrijwilligers, onder leiding 
van gastheer Guus Visser. De verantwoordelijkheden 
en aansprakelijkheid die dit met zich meebrengt zijn 
ondergebracht in Stichting PurmerZuidPool.

Opstarten
Nu het er op lijkt dat we langzaamaan uit de lockdown 
komen, heeft de stichting Zuidpool onlangs uitvoerig overleg 
gehad met de wijkkerngroep en de wijkmanager over de 
mogelijkheden om na de zomer weer voorzichtig op te 
starten met enige activiteiten. De stichting gaat samen met 
SKOP onderzoeken op welke manier dit veilig kan gebeuren. 
Het zou immers mooi zijn als we in de tweede helft van 
dit jaar alle activiteiten weer kunnen opstarten voor de 
wijkbewoners.

Op het moment van de start van de lockdown werden 
wekelijks zo’n twintig verschillende activiteiten 
georganiseerd, en dat ligt nu al anderhalf jaar stil.

De vrijwilligers van het wijkcentrum hopen u snel weer te 
mogen verwelkomen!  l

Wij wensen 
u een mooie
zomer toe!

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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