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Hans Swierstra

Edam ✱ In de Grote Kerk in Edam
wordt op woensdag 15 mei het tvprogramma ’Nederland zingt’ opgenomen. Het is niet voor het eerst
dat de Evangelische Omroep de
kerk, ook bekend als de Sint-Nicolaaskerk, als decor gebruikt voor
het programma.
Iedereen uit Edam en omgeving is
welkom om mee te zingen. ,,Of je

nu jong of oud bent, vaak een kerk
bezoekt of bijna nooit. Door samen
te zingen, kunnen we gezamenlijk
ons geloof uiten”, aldus eindredacteur Albert-Jan Schol.
De toegang is gratis, maar bezoekers dienen vooraf te reserveren
via de website nederlandzingt.nl.
Op de avond zelf ontvangen zij een
programmaboekje. Vanaf 18.30 uur
zijn de deuren open. De tv-opname
is van 19.30 tot 22 uur. De beelden

die in Edam worden opgenomen,
zullen op diverse momenten te
zien zijn in de uitzendingen van
Nederland Zingt en Nederland
Zingt op Zondag op NPO2. De eerste uitzending vanuit Edam staat
gepland op zaterdag 25 mei.
De optredens in Edam worden verzorgd door zangeres Joke Buis met
band en de koren De Gouwestem,
The Martin Mans Formation en
Young Ladies Choir Hadassah.

Superhelden
A
Nederland Zingt in 2011.
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lweer een noodgeval! Zeven opgewonden
superhelden zoeven door huis, met wapperende capes en vastberaden blikken, door de
tuindeur naar buiten. Snel een ramp voorkomen, een dame in nood redden, een boef op
z’n falie geven, een kat uit de boomhalen en
dan is het weer tijd voor chips en limonade.
Achter het masker van Superman (ja, bij dit
pak zit een masker), kun je als je goed kijkt
niet Clark Kent, maar mijn vandaag op de kop

af zesjarige zoon ontwaren. Zijn liefste verjaarswens was - buiten mountainbikekleren en
politiemannen van Playmobiel - een echt superheldenkinderfeestje. En zulks hoef je z’n
moeder maar een keer te zeggen. Dus het hele
huis hysterisch versierd met vlaggen en ballonnen in het thema, een superheldentaart en
supermama had een spelletjeskist geregeld
waarmee de helden in acht opdrachten de
geheime code van de kluis konden kraken.

Al met al genoeg redenen voor opwinding en
suiker en kleurstof deden de rest.
Zoals dat gaat na zo’n middag waren zowel wij
als al die helden voldaan maar vooral ook erg
moe. Dan zie je maar dat zelfs superhelden
ook maar gewoon mensen zijn. Dat zie je niet
in de film, maar hier was Spiderman toch een
poosje weg omdat hij moest poepen en toen
aan het eind van de middag de bel ging, klonk
het schattig: ,,Batman. Batman! Je papa is er.’’

Bedrijven
inspireren
bedrijven
Jan Koning

redactie.waterland@nhd.nl

Purmerend ✱ Afgevaardigden van
meer dan vijftig bedrijven uit de
regio verzamelden zich gisterochtend in alle vroegte bij Werkom in
Purmerend. Hier stond het werkgeversontbijt op het programma.
Sprekers van onder anderen HSB
Bouw en ingenieursbedrijf MUG
probeerden andere werkgevers te
inspireren om mensen met een
arbeidsachterstand een kans te
geven.
Een van de aanwezigen tijdens het
werkgeversontbijt bij het leerwerkbedrijf was Jaap Tol van Deurwaarder BV, een dochteronderneming
van HSB Bouw. ,,Er is momenteel
een enorm tekort aan metselaars en
wij hebben er ontzettend veel
nodig. Wat wij daarom doen, is
mensen uit de bijstand halen en ze
de gelegenheid te geven het metselvak te leren. We werken met
mensen uit onder meer Syrië, Roemenië, Engeland, Duitsland, Afghanistan en Marokko. Die halen
we normaal gesproken vanuit het
arbeidsbureau, maar Werkom is
zeker ook een optie.”
De ervaringen die Tol met werknemers met een achterstand heeft,
zijn heel wisselend. ,,We hebben
momenteel Syriërs aan het werk en
daar zitten echte ambachtslieden
tussen. Dat is absoluut een positieve ervaring. We hebben echter ook
veel mensen - vanuit de bijstand die gewend zijn om vrij te zijn. Die

Robert Jan van der Woud

Purmerend ✱ De fractie van Leefbaar Purmerend hoeft niet te rekenen op ambtelijke bijstand bij het
doorrekenen van de mogelijkheden
voor een tijdelijke parkeergarage.
Gemeentesecretaris Gerda Blom
heeft dat laten weten aan raadslid
Arie-Wim Boer. Die deed eind maart
een beroep op hulp van ambtenaren
om te bekijken of het aanbod van
projectontwikkelaar Ballast Nedam
voor een tijdelijke parkeergarage op
de Schapenmarkt financieel haalbaar is. Maar hij krijgt nul op het rekest.
De ambtenaren die de benodigde
kennis in huis hebben, zijn namelijk al druk bezig met een collegevoorstel over het parkeren in en
rond de binnenstad. Dat moet in ju-

Purmerend ✱ Het is een beetje de
omgekeerde wereld, vonden sommige fracties in de Purmerendse gemeenteraad. Eerst onderzoeken hoe
het resterende groen in de Kom van
de A7 het beste gehandhaafd kan
blijven als recreatiebos als er een hotel is gebouwd, terwijl nog niet besloten is of dat hotel er wel mag komen.
En dat onderzoek van 140.000 euro
ook nog eens voorschieten uit de
toekomstige grondverkoop aan de
ondernemer die dat hotel wil bouwen. Desondanks stemde een meerderheid van de gemeenteraad donderdag in met het onderzoek, dat

duidelijk moet maken op welke manier het resterende Beusebos het
beste ingericht en beheerd kan worden. Gaat de gemeente het natuurgebied inrichten en beheren, of
wordt dat een taak van de hotelondernemer?

Hans Swierstra

Toekomstfilosoof Ruud Veltenaar sluit met een lezing het ontbijt af.

begrijpen dat bedrijven soms aarzelen en zich afvragen waar ze aan
beginnen door iemand met een
arbeidsachterstand aan te nemen.
Een samenwerking met Werkom is

Onderzoek naar
toekomst bos
krijgt fiat raad

Weggegooid geld
De voltallige oppositie stemde tegen het voorstel, om uiteenlopende
redenen. GroenLinks, Leefbaar Purmerend, SP en Gemeentebelangen
willen helemaal niet dat het hotel op
die locatie wordt gebouwd, en willen dat de gehele Kom van de A7 het
natuurgebied blijft dat het nu is.
Zonde van het geld dus, dat onderzoek.
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ni klaar zijn voor behandeling door
de Purmerendse politiek.
Boer wilde de informatie hebben
voor 18 april en die termijn was sowieso onhaalbaar, laat gemeentesecretaris Blom weten. En als ambtenaren toch gaan bekijken of de tijdelijke garage financieel haalbaar is,
bestaat het risico dat het collegevoorstel in juni niet klaar is om besproken te worden door de commissie en de gemeenteraad. De werkzaamheden ’leggen een onevenredig beslag op de capaciteit van de
ambtelijke organisatie’, stelt ze vast.
Het raadslid van Leefbaar Purmerend kwam eind maart al met een
voorstel om het college zelf de mogelijkheden voor een tijdelijke parkeergarage te laten uitzoeken, maar
daarvoor kreeg hij onvoldoende
steun van de raad.

Zaterdagmarkt op 4 mei
terug naar Europaplein

daarom heel belangrijk. Zij laten
zien dat je het bedrijf juist sterker
kunt maken door deze mensen
binnen te halen. Dit zijn vaak
mensen uit het buitenland, maar

Eerst groen regelen, dan pas hotel
Robert Jan van der Woud

Regionaal

Geen ambtelijke hulp voor
tijdelijke parkeergarage

’Sommigen
hebben alleen een
kans nodig’
hebben geen discipline om op tijd
op te staan en geen structuur om
vijf dagen achtereen ook echt op
het werk te komen. Om dat te
kweken, is voor ons momenteel
meer werk dan om ze het vak te
leren. Onze grootste drijfveer als
HSB blijft echter maatschappelijke
betrokkenheid. Om mensen met
een achterstand een kans te geven
en ze weer onderdeel te laten uitmaken van de arbeidsmarkt.”
Yolanda Hoogtanders, directeur
van Werkom, is blij met de woorden van Tol. ,,Wij hopen dat meer
bedrijven het voorbeeld volgen.
Dat ze meer werkgelegenheid
creëren voor mensen met een achterstand. Dat ze het werk zo organiseren dat ook mensen met een
arbeidsbeperking of die niet direct
passen binnen een bedrijf - om wat
voor reden dan ook - de kans geven
om ze mee te laten doen. Dat ze zo
een bijdrage kunnen leveren aan
het bedrijfsresultaat en bovenal
zichzelf ontwikkelen. Wij kunnen
dat mooi vertellen, maar het zijn
vooral de verhalen van grote bedrijven als HSB die indruk maken
bij andere bedrijven.”
Ook Koert Schoon van Ingenieursbureau MUG is aanwezig. ,,Wij
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De VVD vindt het onderzoek ook
weggegooid geld, maar is voor de
bouw van een hotel op die plek en
daarnaast biedt het gebied ruimte
voor de bouw van honderden woningen. PVV-Moinat is tegen de kap
van bomen om ruimte te maken
voor een hotel, maar heeft dan wel
weer oren naar het woningbouw-

plan van de VVD. En ook PVV-Soenjoto/Van Dongen is tegen.
Van de coalitiepartijen neemt D66
een bijzondere positie in. De partij
ziet de Kom van de A7 het liefste
groen blijven, en dwong tijdens de
coalitieonderhandelingen af dat er
tenminste een onderzoek naar alternatieve locaties uitgevoerd zou worden. Dat is gebeurd, maar leidde
niet tot een - wat college en hotelondernemer betreft - betere plek.
Fractievoorzitter Patrick Blokzijl is
van mening dat het maximaal haalbare is bereikt, nu althans het grootste deel van het gebied groen blijft.
,,We moeten nu naar de toekomst
kijken, en wat ons betreft is het glas
halfvol.’’
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ook mensen die op een lullige
manier werkloos zijn geworden.
Bijvoorbeeld door een probleem in
de persoonlijke sfeer. Veelal zijn
het mensen met een moeilijke

leeftijd van rond de vijftig. Wat
bedrijven soms vergeten, is dat het
vaak heel ervaren en vooral bekwame mensen zijn. Het enige wat er
soms aan ontbreekt, is iemand die

vertrouwen in ze uitspreekt en met
ze aan de slag gaat. Geef je ze de
kans, dan laten ze een enorme
drive zien en gaan er voor de volle
200% tegenaan.”

Werkstraf geëist voor diefstal caravan
Frits Verhagen

Purmerend ✱ Tegen een vader en
zoon uit Purmerend zijn gisteren
werkstraffen van 120 uur en voorwaardelijke celstraffen geëist, omdat ze 1 juli 2016 een gloednieuwe
caravan zouden hebben gestolen
bij een caravanbedrijf in Purmerend. Een derde verdachte uit Alkmaar hoorde een voorwaardelijke
celstraf van twee maanden eisen.
De officier van justitie wilde daarnaast dat de drie de schade van de
ondernemer vergoeden. Deze
schade, ruim 28.000 euro, is vrijwel geheel door de verzekering
uitbetaald, zodat er nog bijna 90
euro overblijft. Volgens de gedupeerde ondernemer ligt de werke-

lijke schade echter veel hoger.
Een beveiligingscamera legde 1 juli 2016 vast dat mannen aan het
toegangshek van het bedrijf rommelden en dat twee bestelwagens
het terrein opreden. Een van de
busjes werd aan een toercaravan
gekoppeld en reed ermee weg. De
48-jarige Marcel D. gaf eerder toe
dat hij de bus bestuurde. Voor de
rechter kon hij er gisteren weinig
over zeggen, omdat medicijnen
zijn geheugen hebben aangetast.
De Purmerender reed naar Spanje,
waar de caravan voor 4000 euro
zou zijn verkocht. „Ik had geldnood”, zo verklaarde D. Om dezelfde reden heeft de verdachte
toegegeven dat hij afgelopen twee
jaar twee keer een hennepplantage

Volendam ✱ De Volendamse weekmarkt wordt morgen voor de laatste
keer gehouden op de Populierenlaan. Vanaf zaterdag 4 mei keren de
kramen eindelijk terug op het Europaplein. Op de tussenliggende zaterdag is er geen markt, want dan is
het Koningsdag.
Door de werkzaamheden aan het
Europaplein en de Zeestraat was de
markt tijdelijk uitgeweken naar de
Populierenlaan, aan de andere kant
van de Julianaweg. Over twee weken
zullen de kramen in vrijwel de gebruikelijke opstelling hun opwachting maken. Er zouden nog enkele
wijzigingen in die opstelling kunnen plaatsvinden. Dat heeft te maken met de fontein, die het liefst ook
op zaterdag aan moet, en eventuele
ruimte voor terrassen. Een en ander
wordt op dit moment nog onderzocht. De geprogrammeerde fontein gaat op woensdag 24 april voor
het eerst aan.
De werkzaamheden aan het Europa-

plein en de Zeestraat zijn bijna voltooid. Deze klus is overigens mede
mogelijk gemaakt door een financiele bijdrage van de Vervoerregio
Amsterdam. Op vrijdag 12 april
heeft de aannemer het gebied opgeleverd aan de gemeente. De rijbaan
en trottoirs zijn al opengesteld voor
verkeer. Er worden alleen nog enkele kleine klussen verricht.
De betonnen platen die vorig jaar in
de Populierenlaan zijn neergelegd
met het oog op de ruimte voor de
markt, zullen worden verwijderd.
Daar komt beplanting voor terug.
Na de kermis later dit jaar worden
de bomen in de Zeestraat geplaatst,
evenals het groen-/zitelement op
het Europaplein.
De lijnbus zal na de laatste markt op
de Populierenlaan ook weer de gebruikelijke route via de Herculeslaan en de Populierenlaan rijden en
niet meer door de Plutostraat en
Schoolstraat. Verkeersregelaars zijn
daarom zaterdag voor het laatst actief om de bus de Julianaweg op en
af te begeleiden.

heeft opgetuigd in een schuur.
Marcel D. heeft bij de politie gezegd dat zijn zoon Johan D. (25) en
diens vriend Bas van der W. (28) uit
Alkmaar de twee andere mannen
waren. Hij kwam er nu op terug.
Volgens hem heeft de politie hem
onder druk gezet en was hij ziek
tijdens zijn verhoor. Johan D. verklaarde dat hij niet bij de diefstal is
geweest. Van der W. gaf wel toe dat
hij het hek had opengemaakt, omdat Marcel D. hem had verteld dat
de caravan van hem was. „Het was
een vriendendienst.”
Naast de geëiste werkstraffen zou
vader D. nog ruim 15.000 euro
moeten betalen voor de oogst van
een wietkwekerij. De rechtbank
doet 2 mei uitspraak.
De zaterdagmarkt is nog één keer op de Populierenlaan.
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