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Column
Wijkwethouder Thijs Kroese: 
‘Er gebeurt veel in de wijk’

Sinds maart van dit jaar ben ik wijkwethouder van 
Weidevenne. Daarmee ben ik voor inwoners een 
aanspreekpunt in de wijk, zoals de wijkmanager en 
wijkagent dat natuurlijk ook zijn. Als wijkwethouder 
kan ik signalen van inwoners of ondernemers 
bespreekbaar maken in het gemeentebestuur.

De vorige bestuursperiode was ik wijkwethouder in de 
Purmer-Zuid. De overstap naar Weidevenne is voor mij een 
logische. Ik woon namelijk zelf in de wijk met mijn vrouw en 
twee kinderen, die hier op school zitten. Ik fiets en wandel 
dus geregeld door de wijk en zie dan ook heel veel.
Er gebeurt namelijk van alles in Weidevenne: veel inwoners 
zetten zich als vrijwilliger in en maken zo de wijk een fijne 
plek om te wonen. Door een oudere buur te helpen met de 
boodschappen, zwerfvuil te rapen in de wijk of bij te springen 
op school. Zulke actieve bewoners maken de wijk een stukje 
mooier, wat voor ons als gemeente heel waardevol is.
Inwoners organiseren zelf ontzettend veel en we zijn 
allemaal blij dat dit ook weer kan. Dat we elkaar weer kunnen 
ontmoeten op straat. Soms is daar wat hulp bij nodig van 
de gemeente, bijvoorbeeld budget om een activiteit te 
organiseren of advies over iets wat speelt in de straat. Heeft u 
zelf een idee voor de wijk, een klacht of vraag, of zit u ergens 
mee? We horen graag van u!

Heeft u behoefte aan contact met de wijkmanager of 
wijkwethouder? Kijk dan op purmerend.nl/wijkmanager voor 
meer informatie.

“Bij het ter perse gaan van deze wijkkrant bereikte ons het 
bericht dat Thijs Kroese vanwege gezondheidsredenen 
tijdelijk zijn functie heeft neergelegd. Wij wensen hem van 
harte beterschap”  l

Terugblik op sportieve 
zomeractiviteiten

Voor het tweede jaar op rij opende Spurd Sport en 
Spel voor 60-plussers. In de  maand juli was dit in 
onze wijk, op het FC Purmerend-terrein.

Op de dag van de opening miezerde het behoorlijk, maar ’s mid-
dags kwam er toch een flauw zonnetje door. Een kleine twintig 
personen kwamen op de oproep af, en die hadden er duidelijk 
zin. Er was een leuk parcours uitgezet, waaraan iedereen mee 
kon doen. Het leverde leuke taferelen op, want niet iedereen kan 
goed een tennisbal hoog houden, om maar eens iets te noemen. 
De afwisseling in de oefeningen maakte dat het leuk bleef.
Na een uur oefeningen doen was er een introductie op 
softbal. Er was zelfs een oud-pitcher bij die ooit op NK-niveau 
had gespeeld, en Menno van Flying Petrels. Het was mooi 
om te zien hoe iedereen na een kwartier prima de bal kon 
gooien en die met de handschoen weer kon opvangen.

Walking
De weken daarop kwamen 
andere sporten aan de 
beurt. Heeft u bijvoorbeeld 
ooit gehoord van walking 
handbal of walking korfbal? 
Dit zijn alternatieve sporten 
voor als je wat minder snel 
bent (geworden). Deze 
zomeractiviteit in Weidevenne 
werd goed bezocht. Spurd 
bracht hiermee een positieve 
bijdrage aan het met elkaar 
in contact brengen van 
leeftijdgenoten. De sfeer 
was goed en de deelname 
bracht bij velen een glimlach 
op het gezicht. l

http://purmerend.nl/wijkmanager
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Mijn naam is Erik de Jong. 
Ik houd sinds mei van dit 
jaar toezicht in Weidevenne 
en draag er aan bij om deze 
wijk veilig en leefbaar te 
houden. Ik sluit me aan bij 
het huidige team van wijk-
agenten in Weidevenne, Bart 
de Looper en Bas Bakker. Als 
wijkagent ben ik aanspreek-
baar voor de mensen in de 
wijk, want zij weten als geen 
ander wat er speelt en leeft in 
hun buurt. Zij zijn de ogen en 
oren van de politie.

Als wijkagent ben ik verantwoordelijk voor de totale politiezorg in 
de wijk. Ik richt me op de aanpak van sociale problemen, maar 
ook op zaken als overlast, criminaliteit, milieu en verkeer. In 
samenwerking met collega’s van de surveillancedienst, recher-
che, milieu, jeugd en ondermijning werk ik voortdurend aan het 
verbeteren en vergroten van de veiligheid en leefbaarheid. Ik 
onderhoud contact en werk samen met externe partners, zoals 
de gemeente en maatschappelijke organisaties.

Jongeren
De vakantie is weer begonnen – wat zeg ik: als u dit leest, is die 
alweer achter de rug – en ik hoop natuurlijk op een zonnige periode, 
waarin u geniet van gezellige avonden in de tuin. Het zijn vaak deze 
avonden dat ook de jongeren elkaar buiten opzoeken. De meeste pu-
bers hebben geen kwaad in de zin, maar zoeken een plek om samen 
te zijn. Ik begrijp heel goed dat dit voor omwonenden hinderlijk kan 
zijn. Zeker als het gepaard gaat met luidruchtig of baldadig gedrag, 
herrie van muziek, overlast gevende brommers en afval op straat.

Als wijkagent ben ik regelmatig te vinden in de wijk en aanwezig in 
jongerencentrum Columbuzz. Ik vind het belangrijk om in contact te 
staan met de buurtbewoners, jeugd, ouders en jongerenwerkers. Ik 
denk op een creatieve manier mee om problemen op te lossen of te 
minimaliseren. Wij als politie zijn natuurlijk ook afhankelijk van meldin-
gen uit de wijk. Deze kunt u doen bij de politie via 0900-8844 of in de 
MijnGemeente App.

Vaaroverlast
Vaaroverlast in Weidevenne is 
helaas een jaarlijks terugkerend 
probleem. Door hard varen 
ontstaat schade aan natuur, dier 
en aan privé-eigendommen, en 
kunnen gevaarlijke situaties op 
het water ontstaan. Een effec-
tieve manier om deze overlast te 
doen stoppen is het verbod op 
gemotoriseerde vaartuigen in de 
wijk. Varen met een elektrisch 

aangedreven boot is wel toegestaan, met een maximum snelheid van 
zes kilometer per uur.
Op 1 maart van dit jaar is deze nieuwe regel in werking getreden. 
Ik begrijp dat dit een plotselinge verandering is geweest. Daarom 
heeft de gemeente besloten de komende twee vaarseizoenen (2022 
en 2023) alleen op te treden bij excessen. Er geldt gedurende deze 
periode een gedoogbeleid. We houden dan wel vaker toezicht op het 
water en gaan het gesprek aan met burgers. Buurtbewoners wordt 
gevraagd bij overlast melding te doen via de MijnGemeente App, het 
klantcontactcentrum 0299-452452 of bij de politie via 0900-8844.

Sociale media
Het leven speelt zich steeds meer online af. Wijk en web lopen 
steeds meer in elkaar over. Aan mij de taak om het werken in de 
wijk en online verder te ontwikkelen. Als wijkagent moet ik bij de 
tijd zijn, dat wil ik zelf, maar dat verwacht de burger ook van me. 
Dit betekent meer investeren in sociale media; niet alleen om be-
ter bereikbaar te zijn, maar ook om inzicht te geven in het werk 
van de politie. De wijkagenten van Weidevenne zijn te volgen op 
instagram: wijkagenten_weidevenne.

Contact
Buurtbewoners kunnen met structurele problemen en wijkgerelateer-
de vragen terecht bij mij, Bart of Bas. Elke wijkagent heeft een eigen 
informatiepagina. Vul op www.politie.nl (mijn buurt) uw postcode in. 
Automatisch verschijnen dan de namen en foto’s van uw wijkagenten. 
U kunt hier het contactformulier invullen of u kunt de wijkagenten 
telefonisch bereiken via 0900-8844 of op straat aanspreken.

Met vriendelijke groet,
Erik de Jong.  l

Buurtfeest Falconstraat 
was ware happening

Op een zonnige zaterdag in juli is, vlak voor de 
zomervakantie, het buurtfeest in de Falconstraat 
gehouden. De organisatie was in handen van de 
bewoners die het jaar ervoor de tuinkabouter hadden 
ontvangen, het symbool voor het organiseren van dit 
straatfeest. Wat eens begon als een gezellige barbecue in 
de achtertuin met een beperkt aantal buren, is in de loop 
van de tijd uitgegroeid tot een ware happening.

Dit jaar was ervoor 
gekozen om ook de 
woningen aan de kop 
van de Falconstraat 
uit te nodigen en 
de barbecue te 
vervangen door 
lekkere hapjes en 
drankjes die de 
bewoners zelf hadden 
gemaakt.

Even voorstellen: wijkagent Erik de Jong

http://www.politie.nl
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Nieuws

Poffertjes
Op lange tafels stonden de lekkerste schotels uitgestald, waarbij 
ook de kinderen niet waren vergeten. Voor hen waren er onder 
meer leuke bakjes met poffertjes met een parasolletje. Er waren 
gerechten uit diverse landen, maar ook stokjes saté, dus toch 
nog een beetje een barbecue. In grote teilen met ijs werden de 
meegebrachte flessen wijn, bier en frisdrank gezet. Als afsluiting 
was er voor iedereen ijs.

Skilopen
Voor de kinderen was een luchtkussen neergezet en voor de 
volwassenen waren er een touwtrekwedstrijd en diverse spelletjes, 
waaraan de kinderen ook konden deelnemen. Hilarisch was het 
zogenoemde skilopen, want blijf maar eens overeind staan als je 
je met vier man moet verplaatsen op die lange latten.

Succes
Het straatfeest was dan ook 
een doorslaand succes. 
Vooral het feit dat je buren 
sprak die je anders alleen 
maar groette of van wie je 
niet eens wist waar ze nu 
precies woonden.

Het zou ontzettend leuk zijn 
als er volgend jaar nog meer 
bewoners aanwezig kunnen 
zijn. Misschien heb ik ze door 
het lezen van dit stukje over 
de streep kunnen trekken.  l

Wat hebben we een 
mooie zomer gehad, 
met veel mooie droge 
en vooral ook warme 
dagen, waardoor onze 
activiteiten veelal buiten 
konden plaatsvinden. 
Hoewel, op sommige 
dagen was het eigenlijk 
te warm om te sporten. 
Op diverse locaties in 
Purmerend heeft Spurd 
de hele zomer door gave 
sportieve middagen en 
avonden georganiseerd.

Nieuwe website
Wist u al dat Spurd een nieuwe website heeft? In één 
oogopslag kunt u de eerstvolgende activiteiten bekijken. 
Zo is altijd duidelijk wat er op sportief gebied gebeurt in 
Purmerend. Uiteraard is er ook veel inhoudelijke informatie te 
vinden over de organisatie, de activiteiten, accommodaties 
en de verschillende sportaanbieders. Neem dus vooral eens 
een kijkje op www.spurd.nl.

Waterspektakel
De zomervakantie is op vrijdag 15 juli afgetrapt met het 
waterspektakel op de speelweide van het Leeghwaterbad. Wat 
een week vooraf begon als een ideetje, werd een groot succes 
met ontzettend veel enthousiaste kinderen. De brandweer was 
aanwezig om de activiteiten van water te voorzien, en zo was 
het waterspektakel compleet. Zonder de voorzieningen van het 
Leeghwaterbad had Spurd dit niet zo groots en snel kunnen 
organiseren, kortom, chapeau voor de collega’s. 

PurVak zomervakantie
Tijdens de eerste vijf weken van de zomervakantie was 

Spurd dagelijks op minimaal twee locaties aanwezig 
met verschillende sportieve activiteiten. Elke woensdag 
werden de kano’s ingezet op de speelweide en op de 
donderdagmiddagen was er een speciale activiteit voor 
jongeren. Onder andere suppen, lasergamen en interactieve 
spelarena’s maakten deze PurVak tot een echt jubileumjaar, 
want vijftig jaar PurVak moest natuurlijk worden gevierd. Kom 
dit ook weer ervaren tijdens de PurVak in de herfstvakantie; 
houd hiervoor www.PurVak.nl in de gaten.
Het was ook geweldig dat de verschillende voetbalverenigin-
gen hun complexen weer hadden opengesteld, en de gratis 
zomeractiviteiten voor senioren werden ook goed bezocht. 
Geen Purmerender hoefde zich dus te vervelen.

Sportfestival Sport’in Purmerend en Beemster
Tijdens Sport’in organiseren sportaanbieders een week lang 
activiteiten die toegankelijk zijn voor leden en niet-leden, van 
jong tot oud. Tijdens Sport’in kunnen sportaanbieders hun 
activiteiten onder de aandacht brengen en krijgen inwoners 
van Purmerend en Beemster van alle leeftijden de kans 
kennis te maken met allerlei sporten.

Van zaterdag 17 tot en met zondag 25 september vindt 
de tweede editie van sportfestival Sport’in in Purmerend 
en Beemster plaats. Meer dan dertig sportaanbieders 
organiseren dan gratis activiteiten op diverse 
sportaccommodaties, maar er zijn ook openbare locaties 
waar meerdere activiteiten plaatsvinden. Op zaterdag 17 
september wordt Sport’in geopend met een sportbeurs bij 
winkelcentrum Makado en 
op zaterdag 24 september 
zijn er allerhande activiteiten 
in en voor de Marktstadhal 
Purmerend. Op die dag 
verzorgt P3 Purmerend ook 
verschillende optredens. 
Wil je een keer een activiteit 
proberen? Bekijk dan het 
voorlopige programma 
op www.spurd.nl/aanbod/
sportin/ en noteer de data 
alvast in je agenda.             l

http://www.spurd.nl
http://www.PurVak.nl
http://www.spurd.nl/aanbod/sportin/
http://www.spurd.nl/aanbod/sportin/
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Ken je wijk
Waar is deze foto genomen? Als u de 
juiste oplossing weet, maakt u kans op 
een cadeaubon ter waarde van vijftien 
euro. Mail uw oplossing uiterlijk 24 
september naar wijkkrantweidevenne@
gmail.com. Opsturen kan ook: 
Redactie Wijkkrant Weidevenne, p/a 
Masaistraat 25, 1448 MG Purmerend. 
Vergeet niet uw naam en adres te 
vermelden. Veel succes!

De oplossing van de vorige keer is 
Piramidepad 33. De winnaar na loting 
is Matthew Akil. Gefeliciteerd, de bon 
komt uw kant op!

COLOFON
De wijkkrant wordt gemaakt voor en door bewoners.
Redactie: Kitty van den Berge, Ad Broeders, 
Ria Groot en Adrie Wien.
E-mail: wijkkrantweidevenne@gmail.com.
Opmaak: Werkom Business Post & Printing.
Bezorging: Rodi Media.
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.
De volgende wijkkrant verschijnt rond 27 oktober 2022.

Waar is dit?

l

l

AMSTERDAM
BERLIJN
BOEDAPEST
BOEKAREST
BRATISLAVA
BRUSSEL

DUBLIN
HELSINKI
LISSABON
LJUBLJANA
LONDEN
LUXEMBURG

MADRID
PRAAG
REYKJAVIK
RIGA 
ROME
STOCKHOLM

VILNIUS
WARSCHAU
WENEN
ZAGREB

Oplossing

Woordzoeker
Voor de puzzelaars onder u hebben we weer een woord-
zoeker. Als u de juiste oplossing weet, maakt u kans op een 
cadeaubon ter waarde van vijftien euro. Mail uw oplossing 
onder vermelding van ‘woordzoeker’ uiterlijk  24 september 
naar wijkkkrantweidevenne@gmail.com. Vergeet niet uw naam 
en adres te vermelden.
De oplossing van het vorige nummer was: Pak de zon en 
geniet. De winnaar na loting is Raymon van Lienden. Gefelici-
teerd, de bon komt uw kant op!Europese steden 
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Tweede Swim Pride in het 
Leeghwaterbad

Op zaterdagavond 8 oktober organiseert Spurd de 
tweede editie van de Swim Pride. Deze inclusieve avond 
is er een om trots op te zijn en de organisatoren hopen 
op nog meer deelnemers dan vorig jaar om deze avond 
legendarisch en uniek te maken.

Een veilig zwemklimaat is, helaas, niet voor iedereen 
vanzelfsprekend. Spurd vindt het belangrijk bij te dragen 
aan een betere en grotere acceptatie van LHBTIQ+’ers in de 
sport. Ieder mens moet immers zichzelf kunnen zijn los van 
seksuele of genderidentiteit.

Workouts
Daarom zet Spurd zich deze avond extra in voor 
LHBTIQ+’ers, hun naasten en iedereen die zin heeft in een 
gezellige avond. De avond wordt ingevuld met uitdagende, 
sportieve en leuke workouts, zoals FloatFit, Paaldansen, 
FloatFit Yoga (Balance), AquaKickboksen en natuurlijk 
heerlijke muziek. Het belooft dan ook een fantastisch 
sfeervolle avond te worden.

Aanmelden kan via de website/webkassa van Spurd-
Leeghwaterbad: www.leeghwaterbad.nl.  l
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