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Bericht van de wijkagent

Speelkraam weer geopend

Beste lezers,
We zitten inmiddels alweer in het voorjaar
en de donkeredagenperiode is voorbij. Dit
is een tijd waarin de politie extra aandacht
besteedt aan het voorkomen van zogenoemde HIC-feiten (High Impact Crimes),
zoals woninginbraken en straatroven. Naast
de reguliere surveillantes, met extra aandacht voor preventie,
zijn in de Purmer-Noord in deze periode twee grootschalige
controles uitgevoerd.
Vanuit de bewoners dragen deelnemers aan het Ogen & Orenproject hun steentje bij aan de veiligheid en leefbaarheid in de
wijk. Veel wijkbewoners ervaren hun aanwezigheid op straat
dan als zeer welkom. Daar komt bij dat bewoners ook sneller
geneigd zijn melding te doen van verdachte situaties, waardoor de ‘heterdaadkracht’ en de pakkans van daders wordt
vergroot. Uiteindelijk moeten we het immers samen met elkaar
doen in de wijk.
Voor de komende periode besteden we veel aandacht
aan het verkeersgedrag van bestuurders, vooral waar het
de overschrijding van de maximumsnelheid betreft. Met
name de doorgaande wegen als Osweg, Grotenhuysweg
en Overlanderstraat zijn locaties waar de verkeersveiligheid
in het gedrang komt. Denk hierbij vooral aan scholen in de
buurt.

De Speelkraam is
de speeltuin in het
Leeghwaterpark in de
Purmerend-Noord. De
tuin heeft op zaterdag
30 maart weer zijn
deuren voor een nieuw
speelseizoen opengezet.
Speciaal op deze eerste
speeldag konden de kinderen
voor een gering bedrag
een lenteknutsel maken en
heerlijke poffertjes eten. Ook
was FaceColor op zaterdag
30 maart weer aanwezig om de kinderen (tegen betaling) te
voorzien van een prachtige tatoeage. Nieuw dit seizoen is dat
de Speelkraam geheel rookvrij is.

Prijzen
De entreeprijs bedraagt € 2,- per kind per dag. Als u
gedurende de dag de speeltuin verlaat, maar later weer terug
wilt komen, zet een medewerker een stempel op de hand
van uw kind. Voor echte kleintjes geldt: als ze kunnen lopen,
moet er entree worden betaald. Naast losse entree kunt u een
(niet-persoonsgebonden) strippenkaart aanschaffen. Met zon
kaart krijgt u ‘vijftien keer toegang voor € 17,50.
Nieuws kunt u vinden op facebook: www.facebook.com/
Speelkraam of op de site www.speelkraam.nl.
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Klachten met betrekking tot het verkeersgedrag van
fietsers en bromfietsers in het voetgangersgebied van het
Gildeplein vormen aanleiding om extra toezicht te houden.
Vanuit de afdeling Handhaving van de gemeente worden
er, in samenwerking met de politie, gerichte controles
georganiseerd.
Ik vraag u dan ook om echt niet te (brom)fietsen op het
Gildeplein, in het kader van de verkeersveiligheid en het
eventueel oplopen van onnodige bekeuringen.
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Verder wil ik nog het maandelijkse spreekuur benadrukken,
op elke eerste donderdag van de maand, dat wordt
gehouden op de locatie Tilburykamer, Overlanderstraat 132.
Sinds kort sluit ook de wijkagent Purmer-Zuid, Peter Dijks,
aan bij dit spreekuur.
En dan dit bericht om mee te eindigen: bij iedere verdachte
of noodsituatie, bel 112! Wilt u aangifte doen? Bel eerst even
0900-8844 en laat uw aangifte inplannen. Dit kan overigens
ook in een andere gemeente als u dat beter uitkomt. We
hebben dan veel meer tijd om een en ander goed met u door
te nemen.
Tot een volgende keer,
met vriendelijke groet,
Josh Rutumalessy
wijkagent Purmer-Noord.
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Contactinformatie
Voorzitter wijkkerngroep: Ed Vredeling, telefoon 06 105 808 23.
E-mail wijkkerngroep: kerngroeppurmernoord@hotmail.nl.
Website: www.kerngroeppurmernoord.nl.
Wijkwethouder: Mario Hegger, telefoon 0299 452 452.
Wijkmanager: Misja Horsthuis, telefoon 0299 452 452.
Wijkadviseur Clup Welzijn: Mehmet Uygun,
telefoon 06 150 006 23, e-mail m.uygun@clup.nl.
Sociaal Wijkteam, telefoon 0299 452 385, e-mail
wijkpuntpurmer@gmail.com.
De volgende wijkkrant verschijnt rond 27 juni 2019.

