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 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.

Van de redactie
Voor u ligt de vierde editie van onze wijkkrant 2022. In 
de zomerperiode verschijnt er even geen wijkkrant; de 
volgende uitgave krijgt u begin september op de mat.

In deze editie hebben we weer een gevarieerd aanbod 
voor u samengesteld. De wijkagent neemt u mee in zijn 
werkzaamheden en onze nieuwe wijkmanager Mario Hegger 
stelt zich aan u voor. Ook leest u nieuws van Spurd en 
vertellen we u over de diverse werkzaamheden die in de wijk 
worden uitgevoerd. De Montessorischool in onze wijk heeft 
sinds kort een nieuwe naam; verderop leest u hierover. En 
we blikken met enige trots terug op hét evenement van onze 
Purmer-Zuid, de kindervrijmarkt op 5 mei.
In de vorige editie hebben we u geïnformeerd over het 
nieuwe buurtpunt in Sporthal de Vaart. In onze krant hebben 
we abusievelijk geschreven dat dit een nieuw wijksteunpunt 
is, maar de functie van een buurtpunt is meer gericht op de 
bewoners zelf. Op het moment van samenstellen van deze 
krant is er nog veel in voorbereiding en wordt gesproken 
met een groep vrijwilligers over de precieze invulling van het 
buurtpunt. Hopelijk kunnen we u in een volgende editie meer 
nieuws brengen, maar hou vooral ook de overige media in de 
gaten over dit onderwerp.

De redactie wenst u veel leesplezier.

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.

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.  l

Nieuwe naam voor 
Montessorischool

In onze wijk zit een aantal verschillende scholen 
voor basisonderwijs. Een van die scholen is de 
Montessorischool op Salland. 

Op 16 mei heeft deze Montessorischool een nieuwe naam 
gekregen, namelijk Montessori de beleving.

Deze nieuwe naam is gekozen, omdat dit volgens de school 
het beste past bij de leermethode die Maria Montessori ooit 
heeft ontwikkeld: leer me het zelf te doen. 
Bij het Montessorionderwijs gaat het om het ervaren, om 
zien, horen, proeven en ontdekken, alles aan de hand van 
het Montessori-lesmateriaal. Ook het schoolplein is hierop 
ingericht, want de school doet veel op het gebied van 
bewegen, sporten en dansen.
Twee leerlingen mochten helpen met de onthulling van het 
nieuwe naambord. Het was een feestelijke dag, die samen 
met de ouders en wat lekkers werd gevierd.

Foto opening, aangeleverd door de school.

Montessorischool de beleving is gevestigd op Salland 38, 
telefoon 0299-646589, 

Schoolleider: Muriel Piet.  l
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De wijkwethouder 
aan het woord

Een vast item in onze wijkkrant 
is de column van onze 
wijkwethouder. Hierin vertelt hij 
over zijn plannen en ambities 
voor onze wijk en de hele 
stad. Dit is de eerste column 
van onze nieuwe wijkmanager 
Mario Hegger. De redactie is 
blij dat Mario het stokje van 
Thijs Kroese overneemt en voor 
onze wijkkrant een column wil 
schrijven. In deze eerste bijdrage 
stelt Mario zich graag aan u voor.

Vanwege de fusie met de gemeente Beemster gingen 
Purmerenders afgelopen november al naar de stembus. En 
waar veel gemeenten nu nog gesprekken voeren over de 
plannen voor de komende jaren, presenteerden we in de 
nieuwe gemeente Purmerend in maart al het coalitieakkoord. 
De werkverdeling van de wethouders is daardoor veranderd, 
en ik neem graag het stokje als wijkwethouder over van 
collega Thijs Kroese.

Ik ben zeker geen onbekende in de Purmer-Zuid, al ken ik 
de wijk niet zo goed als de Purmer-Noord, waar ik zelf woon 
en ook wijkwethouder ben. De komende tijd maak ik daarom 
graag nader kennis met u, de inwoners van de wijk. Dat kan 
op veel manieren: tijdens een van de mooie evenementen 
die in de wijk worden georganiseerd, gewoon als ik over 
straat loop met de wijkmanager, Jeffrey Bentvelzen, of op 
uitnodiging natuurlijk. Wist u dat de wijkmanager u ook bij 
van alles kan helpen? Als u ideeën, zorgen of andere vragen 
heeft, is hij het eerste aanspreekpunt.

Als wijkwethouder wil ik voor u ook zichtbaar en 
aanspreekbaar zijn. Dus spreek mij vooral aan! Samen zorgen 
we er dan voor dat uw idee op de juiste plek terechtkomt, of dit 
nu bij de gemeente is of bij een andere organisatie.

De komende jaren gaat onze stad veranderen, en dat gaat 
u ook zien in de Purmer-Zuid. Ik denk dan bijvoorbeeld aan 
de nieuwbouwlocaties aan het Koggenland en de Luitje 
Broekemastraat, maar ook langs de oostflank van de stad, 
bij de golfbaan en het Purmerbos. Woningen zijn hard nodig, 
en tegelijkertijd vinden we ook natuur en de buitenruimte 
ontzettend belangrijk. We houden oog voor wat er gebeurt 
in de wijken van de stad, zodat die wijken veilig, schoon en 
leefbaar blijven. Kortom: een fijne plek om te wonen.

Vanaf deze plek doe ik daarom een oproep. U als 
wijkbewoner maakt dat het fijn wonen is in de Purmer-Zuid, 
en daar zijn we ontzettend blij mee. De gemeente helpt graag 
als u ideeën heeft om de wijk te verbeteren. Dus weet ons te 
vinden. We doen het samen!  l

De wijkagent aan het woord

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

Beste wijkbewoners,

Momenteel zitten we volop in de 
lenteperiode en naderen we de heerlijke 
zomermaanden. Buurtgenoten ergeren 
zich in deze maanden meer aan elkaar. 
Mensen zijn meer buiten, ramen en 
deuren staan open. Geluiden en geuren 
dringen zich op. Buurtoverlast is voor 
veel mensen een bron van frustratie, 
ergernis en woede.

Vaak in die volgorde, want ‘met die man/vrouw valt toch niet 
te praten’. Totdat de bom barst en de opgekropte woede zich 
een weg naar buiten baant: “Idioot, zet die herrie zachter!”, 
maar de muziek dreunt harder en harder. Ik weet er alles van. 
Buurtoverlast is een ruim begrip, en niet iedereen ervaart 
hetzelfde onder overlast. Een hondenliefhebber ergert zich 
minder snel aan hondenpoep dan iemand die niet van 
honden houdt. Een klussende buurman is vaak vervelend 
voor buren met kleine kinderen. Ouderen lijken zich eerder te 
storen aan de moderne jeugd. Kortom, de tolerantiegrens is 
bij iedereen verschillend.

Gesprek
Hebt u problemen met uw buren? Ik adviseer het dan eerst 
te proberen samen op te lossen. Vaak wordt direct de politie 
gebeld zonder de buren te spreken. De ervaring leert dat 
een goed gesprek vaak volstaat om conflicten op te lossen 
of te voorkomen. Ook kunt u terecht bij buurtbemiddeling 
(buurtbemiddeling@clup.nl). Komt u er echt niet uit en loopt het 
uit de hand, neem dan contact op met de politie via 0900-8844.

Jeugdoverlast
Veel meldingen die bij de politie binnenkomen, gaan over 
jeugdoverlast. Veel wijken hebben wel een of meer groepen 
jongeren die rondhangen. Jongerenwerkers (Clup), de collega’s 
van handhaving (team buurttoezicht), de wijkagent en de 
jeugdagenten investeren veel in deze jongeren. We proberen 
met hen in contact te komen, want dan weten we wie ze zijn 
en zij weten wie wij zijn. Als er dan problemen komen, kunnen 
de jongeren gemakkelijker worden aangesproken. Samen met 
de gemeente en het jongerenwerk zoeken we bijvoorbeeld 
naar hangplekken waar de omwonenden minder last van hen 
hebben. Een aantal jongeren in de wijk heeft onlangs zelf het 
initiatief genomen om een constructieve bijdrage te leveren aan 
deze zoektocht, iets wat ik alleen maar kan promoten!

Voor meer informatie of contact met uw wijkagent, 
bel 0900-8844. Ook ben ik te volgen via mijn Instagram 
account: wijkagent_purmerzuid.

Een vriendelijke groet van uw wijkagent,
Josh Rutumalessy.  l

‘Samen zorgen we voor 

een fijne wijk’
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Werkzaamheden 
in Purmer-zuid
Er heerst momenteel veel bedrijvigheid in onze wijk. In 
veel straten wordt gewerkt door diverse aannemers en 
andere bedrijven. Een overzicht.

Stadsverwarming
Nu het stookseizoen weer achter de rug is, zijn de 
onderhoudswerkzaamheden aan het stadsverwarmingsnet 
weer opgestart. Aannemer Hak, die werkt in opdracht van 
de stadsverwarming, is volop nieuwe warmteleidingen en 
huisaansluitingen aan het leggen. Dit laatste gebeurt nu aan 
de noordzijde van onze wijk, bij onder andere de huizen 
op Drontermeer en Lauwersmeer en alle overige ‘meren’; 
het gaat hier om een aanzienlijke hoeveelheid woningen. 
Bij de werkzaamheden wordt ook direct het warmtenet 
geoptimaliseerd, zodat bij calamiteiten niet meer de hele 
wijk zonder warmte hoeft te zitten, maar alleen een klein deel 
tijdelijk hoeft te worden afgesloten.
De heer Dijks, omgevingsmanager van de firma Hak, vertelt 
dat het streven is om vóór de bouwvak(vakantie) dit deel 
van de wijk af te ronden. Na de vakantieperiode staat 
dan de buurt rond Mastbos in de planning; al met al een 
veelomvattend project.

Herbestrating deel 
Brantjesstraat
Begin mei is een aannemer 
gestart met werkzaamheden 
in de Brantjesstraat. Daar 
drukten de wortels van 
de bomen de bestrating 
omhoog, met gevaarlijke 
situaties tot gevolg.
In overleg met diverse 
betrokkenen is besloten de 
bestaande tien bomen te 
kappen en vijf nieuwe, grote 

bomen terug te planten. Door de straat anders in te delen, 
krijgen de wortels van de nieuwe bomen meer ruimte om te 
kunnen groeien en kunnen de bomen gezond oud worden.
Bij de herinrichting van de straat is met meerdere factoren reke-
ning gehouden. Zo kan er een gelijk aantal parkeervakken blijven, 
maar door deze anders in te delen, is er straks minder bestrating, 
wat helpt bij het verminderen van hittestress. Hittestress is de hin-
der die mensen en dieren voelen tijdens een periode van extreme 
hitte. Minder bestrating zorgt er voor dat de hitte weg kan en niet 
blijft hangen. Naast de bomen plant de gemeente ook heesters. 
Bij de nieuwe indeling is rekening gehouden met de schaduw van 
de bomen, zodat er zo min mogelijk schaduw in de tuin van de 
direct omwonenden valt, maar zo veel mogelijk op de weg.

Vergroenen rond winkelcentrum Meerland
De gemeente gaat meer groen aanbrengen rond het ‘lage 
gedeelte’ langs het water bij het winkelcentrum Meerland. 
Zoals de gemeente zelf aangeeft, ‘van grijs naar groen’. Door 
meer beplanting aan te leggen bij de stijger wil de gemeente 
een vriendelijker uitstraling creëren.

Reconstructie Verzetslaan
De gemeente is volop bezig met de voorbereidingen om de 
Verzetslaan grondig te kunnen aanpakken. De laatste jaren 
is de weg steeds opgelapt, maar moet nu volledig worden 
gereconstrueerd. Dit betekent dat het wegdek er volledig uit 
gaat en dat de ondergrond wordt vernieuwd. De verwachting 
is dat dit volgend jaar (2023) gaat gebeuren, waarbij steeds 
een deel van de weg wordt afgesloten. Dit zal zeker voor 
enige overlast zorgen, omdat deze ontsluitingsweg aansluit 
op bijna alle buurten van de wijk. Het openbaar vervoer wordt 
dan ook tijdelijk omgeleid. De gemeente geeft aan dat alle 
omwonenden tijdig worden geïnformeerd.  l

Purmer viert 400-jarig bestaan 
Programma festiviteiten
Van 7 tot en met 17 juli is de 
feestweek die door ‘Purmer 400 jaar’ 
wordt georganiseerd. Het volledige 
programma is te vinden op de 
website www.purmer400jaar.com 
en op facebook en Instagram. Hier 
vindt u ook de laatste nieuwtjes. 
We hopen dat het evenement 
een succes wordt en dat veel van 
onze wijkbewoners een of meer 
festiviteiten bezoeken.          l

Ook in deze editie geven we graag het woord aan 
Rosan Ootes van Spurd, de sportcoach voor onze wijk.

Vindt u het ook zo heerlijk dat er weer zo veel wordt 
georganiseerd? Dat het weer leeft in de straten, in de parken, in 
onze wijk? Regelmatig rijd ik op de oranje Spurd-fiets door de 
Purmer, misschien hebt u me wel eens zien fietsen. Gelukkig is 
het een heerlijk droog voorjaar; het is wat minder voor de tuin, 
maar op de fiets ben ik toch altijd blij dat de zon schijnt.

Evenementen
Spurd heeft weer op volle toeren gedraaid de afgelopen 
periode. Geweldig om te merken dat de reguliere activiteiten 
weer doorgaan en met enthousiasme worden ontvangen door 
de inwoners van de Purmer.

Koningssportdag
In de vorige wijkkrant schreef ik al even over de konings-
sportdag. In totaal hebben ruim zesduizend kinderen op vrijdag 
22 april een sportieve dag beleefd. In het Leeghwaterpark 
waren alle kinderen van groep 1 tot en met 4 welkom. Verdeeld 
over zes locaties konden ze activiteiten volgen. In de omgeving 
van Purmersteijn konden de kinderen uit groep 5, 6 en 7 zich 
helemaal uitleven, van buiten op de velden tot E-sports bij 
H20 en natuurlijk in ons Sportpaleis De Beuk. Alle groepen 8 

Nieuws
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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.

waren uitgenodigd bij een heuse koninklijke poolparty in het 
Leeghwaterbad. Al met al was het een enorm festijn, waar veel 
blije gezichten te bewonderen waren.

Kindervrijmarkt
Tijdens de kindervrijmarkt in Park de Driegang was Spurd 
ook uitgenodigd door de Wijkkerngroep van de Purmer-Zuid. 
We hebben ontzettend veel kinderen mogen ontvangen op 
ons springkussen. Samen met de aanwezige zweefmolen 
waren we een trekpleister voor ieder kind. We kregen veel 
verhalen over de mooie spulletjes die de kinderen van hun 
‘eigen geld’ hadden gekocht. Het was een groot succes 
en Spurd wil bij deze dan ook complimenten geven aan de 
organisatie, want het was dik voor elkaar.

PurVak
De PurVak bestaat dit jaar vijftig jaar. Tijdens de meivakantie 
hebben we weer veel kinderen mogen ontvangen, op 
verschillende locaties. De zalen staan altijd vol materialen, 
voor ieder kind van peuters tot jongeren is er iets te beleven. 
Zo verzorgen verschillende sportverenigingen gratis clinics, zijn 
er activiteiten in het Leeghwaterbad en is er de openstelling 
van de voetbalverenigingen. Natuurlijk niet te vergeten zijn de 
activiteiten van de PurVak-partners: Clup Welzijn en Cultuurhuis 
Wherelant. Voor alle activiteiten kunt u altijd de website  
www.purvak.nl bekijken. De volgende PurVak is in de laatste 
week van de zomervakantie, dus van 22 tot en met 26 augustus.

Buurtpunt de Vaart
Op dinsdag 17 mei is het buurtpunt in de Purmer-Zuid geopend. 
Als wijksportcoach van de Purmer was ik hierbij aanwezig. Het 
was goed om te zien hoe de enthousiaste vrijwilligers uit de 
buurt achter de bar stonden. De ruimte wordt nog opgeknapt, 
zodat iedereen gebruik kan maken van het buurtpunt.

Nieuws van het Jeugdfonds Sport & Cultuur
Op 16 mei is de landelijke actie ‘Kies een club’ van start 
gegaan. We willen zo veel mogelijk kinderen en jongeren 
de kans geven lid te worden van een sport- of cultuurclub. 
Het doel van de campagne is ouders te laten weten dat het 
Jeugdfonds financieel kan helpen.
Op de pagina kieseenclub.nl kunnen ouders via het 
telefoonnummer 088 – 8800 888 of via een digitaal formulier 
hulp vragen. Naast Nederlands is de pagina ook beschikbaar in 
het modern Arabisch en Engels, waarbij het formulier ook in het 
Engels beschikbaar is.
Wil je meer weten over de werkwijze van het Jeugdfonds Sport 
& Cultuur of een aanvraag indienen? Neem dan contact op met 
wijksportcoach Rosan Ootes: r.ootes@spurd.nl en 0299-418 100. l

Nieuws van De Zuid-Pool
Wijkgericht
Activiteitencentrum De Zuid-Pool is een centrale 
plek in de Purmer-Zuid voor alle wijkbewoners. 
De Zuid-Pool staat ter beschikking voor maatschappelijke 
activiteiten voor de wijk, een buurt of een straat in de Purmer-
Zuid. Wijkbewoners hebben de mogelijkheid zelf activiteiten te 

ontwikkelen; alleen commerciële activiteiten, feesten en partijen 
zijn niet toegestaan in De Zuid-Pool.

Bordspellenclub
In de vorige editie hebben we u kennis laten maken met de 
bordspellenclub. Naast elke maandagavond worden nu ook op 
de eerste zondag van iedere maand bordspellen georganiseerd. 
Jeroen Klugt is de contactpersoon van de club. Meer informatie 
vindt u op de website www.bordspellenpurmerend.nl.

Gezellige Soos op donderdag  
in De Zuid-Pool
Op donderdag van 11.00 tot 14.00 uur is er in De Zuid-
Pool een soos, waar het mogelijk is elkaar te ontmoeten 
en samen een kop koffie of thee te drinken. Daarnaast 
kunt u deelnemen aan diverse activiteiten, zoals koersbal, 
klaverjassen en rummikub. Maar heeft u een ander spel dat u 
leuk vindt, dan kan dat door ons worden aangeschaft, zodat 
anderen hiermee ook kennis kunnen maken. Deze soos 
wordt al jaren met veel enthousiasme geleid door Rie Visser.
U bent van harte welkom!

Neem ook eens een kijkje op de vernieuwde website  
www.purmerzuidpool.nl. Gastheer Guus Visser en de 
vrijwilligers hopen u snel te verwelkomen in De Zuid-Pool.
Tijdens de schoolvakantie worden de activiteiten opgeschort 
in verband met de bezetting van de kinderopvang.  l

Activiteiten De Zuid-Pool zomer 2022

Dag activiteit  starttijd eindtijd
Maandag  • Bordspellenclub 19.00 23.00
 • Klaverjassen 19.00 22.30

Woensdag • Purmerends mannenkoor 19.00 23.00
 • Spurd ouderen 55+ -gym 9.30 10.30

Zaterdag • Bordspellenclub (elke eerste zondag v.d. maand) 
   13.00 22.00
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