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Altijd als eerste op
de hoogte van
het laatste nieuws
uit uw regio.

Beverwijk ! Tijdens de verbouwing
van de aula van begraafplaats Duinrust in Beverwijk is asbest gevonden. Het werk is meteen stilgelegd.
De sanering duurt drie weken. De
aula kan niet gebruikt worden. De
uitvaartdiensten worden gehouden
in de koffiekamer die hiervoor
wordt ingericht.
De aula van de gemeentelijke be-
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Spouwmuur
Tot zaterdag. Die dag werd er in de
spouwmuur een plaat asbest aangetroffen. Na de vondst zijn de werkzaamheden direct gestaakt. De aan-

nemer heeft de vereiste maatregelen
genomen, zegt de gemeente Beverwijk.
Zo is er maandag een asbestinventarisatie van het hele gebouw geweest.
Het gebied waar mogelijk asbest
kan zijn, is afgezet. Er is een monster genomen van het asbest om te
bepalen welke type het is. De gemeente heeft contact opgenomen
met een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf, zodat de sanering di-

rect kan beginnen als het rapport
van de inventarisatie binnen is. De
Omgevingsdienst IJmond is geı nformeerd en om medewerking gevraagd.
De sanering neemt ongeveer drie
weken in beslag. In die periode kan
de aula niet gebruikt worden, maar
zijn de uitvaartdiensten in de koffiekamer. Na de sanering is de aula
wel weer beschikbaar voor uitvaartdiensten.

60 seconden

Ivo Laan

Tennis, het mentale aspect
N
og anderhalve week en dan is het weer
zover. De start van de tenniscompetitie.
Het is de vraag wat we gaan klaarspelen in
weer een hogere klasse waar we met ons team
(niet dankzij mij) in zijn gekomen. Maar ik
verlies liever van een goede tennisser dan dat
ik sta te harken tegen een middelmatige speler
die de gave heeft om in mijn hoofd te kruipen.
Dat is namelijk mijn specialiteit. Ik heb in
mijn ’carrière’ al heel wat potjes gewonnen

door me vooral te richten op het mentale aspect in plaats van op het fysieke/technische
gedeelte. Met andere woorden: alles doen om
te winnen binnen de grenzen van de redelijkheid en niet al te opzichtig als onsportief
wordt beschouwd. Wat voorbeelden: bij de
baanhelftwisseling een heel vriendelijk praatje
maken met de tegenstander waardoor die je
aardig gaat vinden. Als je dan gezeik krijgt
over een bal die in of uit is, dan krijg je makke-

lijker gelijk. Of terloops een opmerking maken
over de voetfouten van je tegenstander. Die
gaat daar bij elke service aan denken met als
gevolg dat zijn service bergafwaarts gaat. En
als laatste: in het begin van de wedstrijd (als
het nog nergens over gaat) een twijfelbal in
geven in het voordeel van je tegenstander
waardoor die het ook pikt dat je een bal uitgeeft als het er wel om gaat. De andere tips
verklap ik niet.

Heemskerk ! Stop vijftig kinderen
in een technieklokaal van het Kennemer College en wat heb je twee
uur later? Dertien nestkastjes voor
gierzwaluwen. En die hangt initiatiefnemer Theo Ploegaert op bij restaurant Het Ruiterhuys in Bakkum.
Ploegaert, oud-leraar op scholen in
Heemskerk en Uitgeest, heeft er een
mooi project van gemaakt. En iedereen doet mee. ,,Een lagere school en
een vmbo-school werken samen,
een Castricumse schilder levert een
steiger om de kastjes straks op te
hangen en Frank la Croix van Het
Ruiterhuys is er ook voor te porren’’,
somt Ploegaert op.

Biologielessen

80 procent
haalt prik
Alkmaar ! Bijna 80 procent van de
tieners in de regio Alkmaar en omstreken is onlangs ingeënt tegen
meningokokken-W.
Zo blijkt uit opkomstcijfers van de
GGD Hollands Noorden.
In totaal 15.317 jongeren gaven gehoor aan de oproep. Er waren 19.185
minderjarigen uitgenodigd voor
een prik.
Het opkomstpercentage in Alkmaar
lag op 105, omdat ook schoolgaande
kinderen uit andere gemeenten zich
daar lieten inenten.
De andere scores waren: Heerhugowaard/Langedijk (79 procent), Castricum/Heiloo (58) en Bergen (56).
In de Kop van Noord-Holland scoorde Hollands Kroon met 108 procent
het beste. Den Helder (82), Texel (81)
en Schagen (68) volgden.

de slag onder leiding van een derdejaars vmbo-beroepsleerling.
Gijs Winter (14) helpt Lot de Haas (12)
en Nienke Kemperink (11) bij het lijmen en daarna vastschroeven van de
onderdelen die samen het nestkastje vormen. Geconcentreerd schroeft
Lot de schroeven erin met behulp
van een accutol. ,,Ze doen het heel
goed’’, zegt Gijs. Als het kastje bijna
klaar is, gaat er nog een opgerold
stuk touw in waarin het vogeltje
zijn nestje kan maken. Dan gaat het
kastje dicht maar moet er nog een
klein gat in waardoor de gierzwaluwfamilie naar binnen en naar buiten kan. Gijs: ,,Eerst maken we twee
gaatjes met de kolomboor en daarna
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zagen we de opening uit met de decoupeerzaag.’’
Nienke vindt het goed om voor de
gierzwaluw in actie te komen: ,,Ik
vind het zielig dat ze geen nestjes
meer kunnen vinden.’’

Holletje
Dat klopt, beaamt Theo Ploegaert.
,,Door de moderne manier van bouwen, met veel gebruik van metaal en
kunststof en platte en rechthoekige
vormen, verdwijnen de hoeken en
gaatjes waar gierzwaluwen zo van
houden. Ze hebben een pannendak
nodig om onder te kruipen of een
houten nok. Ze moeten op grote
hoogte een holletje vinden want op

de grond zijn ze niet veilig. Ze hebben nauwelijks pootjes, het zijn
meer haakjes eigenlijk, waardoor ze
niet kunnen huppen. Ze zijn dan
kwetsbaar. Hoog in de lucht zijn ze
zo snel dat ze bijna ongrijpbaar zijn.
Ze gieren met een vaart van 200 kilometer per uur door de lucht, vandaar hun naam. Ze maken een gierend geluid als ze vliegen. Alleen de

Na de zomer evaluatie van nieuwe
systeem verdeling huurwoningen
Ivo Laan

IJmond ! Sinds eind november is
er één website waarop alle huurwoningen in de IJmond en ZuidKennemerland: mijnwoonservice.nl. Na drie maanden durven de
corporaties nog niet te zeggen of
het een succes is of niet.
,,De eerste evaluatie komt naar
verwachting na de zomer’’, zegt
woordvoerster Ineke Hoeberichts
namens de deelnemende corporaties. Alleen de Heemskerkse corporatie Woon op Maat doet niet
mee. In het nieuwe systeem kunnen woningzoekenden reageren
in een veel groter gebied (40.000
woningen) en is een einde geko-

men aan de lappendeken aan verschillende inschrijvingen in verschillende gebieden.
In de eerste maanden nadat het
nieuwe systeem van start ging,
werd het klantcontactcentrum
platgebeld. ,,We hebben extreem
veel meer telefoontjes gehad’’,
zegt Hoeberichts. Veel vragen gingen over het inloggen in het nieuwe systeem. En Beverwijkers beklaagden zich over de kosten.
Voorheen betaalden zij per woningoptie maar inschrijving in het
nieuwe systeem kost tien euro per
jaar. Het aantal telefoontjes is wel
minder geworden maar nog steeds
bellen veel woningzoekenden met
vragen. ,,We krijgen nog steeds
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Gierzwaluw.
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Taakstraffen
voor geweld
tegen agent

k.van.eijk@hollandmediacombinatie.nl

Hij mag dan gepensioneerd zijn, het
lesgeven zit de 69-jarige in het
bloed. Tegenwoordig doet hij als coordinator natuureducatie projecten
op scholen. ,,Biologielessen zijn eigenlijk een cursus begrijpend lezen
geworden. Kinderen moeten de natuur zien, voelen en ruiken. Dan
gaan ze zich er verantwoordelijk
voor voelen. Als ze zelf een nestkastje voor de gierzwaluw hebben gemaakt, begrijpen ze ook waarom dat
zo hard nodig is. Dan gaat het leven.’’
Voor docent Huub de Ruiter van het
Kennemer College is het een kans
om iets van zijn vak, Bouwen, Wonen en Interieur, over te dragen op
de Castricums schoolklas. De basisschoolleerlingen gaan in duo’s aan
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Samenwerken
voor gierzwaluw

Martijn Gijsbertsen

Met duiding van onze
regionale redactie

graafplaats Duinrust wordt verbouwd. De aula is te klein en verouderd. Er is jaren over gesproken,
maar nu zijn er dan toch werkzaamheden op de begraafplaats aan de
Bankenlaan.
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naar verhouding meer telefoontjes dan vroeger.’’ Het is niet zo dat
nu steen en been wordt geklaagd
over de nieuwe verdeling. Er zijn
tot nu toe maar enkele formele
klachten bekend.
Voordat het nieuwe systeem van
start ging, hamerden de corporaties erop dat woningzoekenden
hun inschrijving moesten overzetten naar woonservice anders zou
die vervallen, inclusief de opgebouwde woonrechten. De afgelopen tijd zijn er toch nog zo’n 250
woningzoekenden ingeschreven
hoewel ze eigenlijk te laat waren.
Na 1 juni kan dat ook nog maar dan
zijn daar wel extra kosten aan verbonden.

Gijs Winter houdt het kastje vast terwijl Lot de Haas boort. Nienke Kemperink kijkt toe.

slechtvalk is in stootvlucht in staat
een gierzwaluw te verschalken.’’

Paarden
Bij een eerder project vorig jaar kwamen tien gierzwaluwkastjes tot
stand. Die zijn bij Huis van Hilde
opgehangen. Deze dertien dus bij

Het Ruiterhuys. ,,Ze hebben daar
een stal met paarden. Dat trekt vliegen aan. Vervelend voor de paarden
maar gunstig voor een zwaluw die
tot 10.000 insecten per dag eet. En
dat is weer goed nieuws voor de
paarden.’’
Poep op de stoep levert een gierzwa-

luwnest niet op. ,,Het zijn nette dieren, die hun nest schoon houden.
Poep van de jongen komt in een
vliesje naar buiten. Dat dumpen de
ouders een eind verderop. Anders
zou de poep de positie van het nest
verraden. Lenige roofdieren zoals
marters en katten vormen een ge-
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vaar.’’ Op school worden de kastjes
geschilderd. Op 18 april worden ze
opgehangen.
Er wordt een geluidsinstallatie
neergezet om de dieren te lokken
met gierende vlieggeluiden. Ploegaert: ,,En dan maar hopen dat ze er
in willen nestelen.’’

Haarlem ! Voor mishandeling
van een politieagent - tijdens
Koningsnacht 2017 - zijn Ramon van der V. en zijn vrouw
Dolores G. uit Beverwijk en
hun Heemskerkse familieleden Ferry B. en Maria van A. alle vier veroordeeld tot 120 uur
verplicht werken. De rechtbank in Haarlem heeft hen ook
een voorwaardelijke celstraf
van twee weken opgelegd.
Het kwartet komt daar relatief
goed mee weg. Als het aan de
aanklager had gelegen, kregen
zij ieder een taakstraf van 180
uur en zouden hen drie maanden in de gevangenis boven het
hoofd hangen als ze opnieuw
met justitie in aanraking komen.
Het akkefietje tussen de politieman en de vier verdachten
speelde zich af op de Breedslaglaan in Heemskerk. De familieleden waren wezen stappen en rond een uur ’s nachts
onderweg naar huis. Ramon
van der V. moest op een gegeven moment een plas doen. Hij
besloot bij een boom zijn blaas
te legen. Op dat moment reed
de agent voorbij, in een busje.
Hij aarzelde niet, stapte uit en
zei dat hij Van der V. zou bekeuren voor wildplassen. Van
der V.’s vrouw Dolores, die even
verderop stond, pakte daarop
haar mobieltje om het incident
te filmen. Tussen de agent en
de stappers ontstond een
woordenwisseling, die escaleerde toen twee politiemannen in burger opdaagden. Die
agenten identificeerden zich
niet, stellen de verdachten.

Buiten de boot door nieuw verdeelsysteem
Friso Bos

Beverwijk ! Bijna stond Kitty Talsma bovenaan de ranglijst voor die zo
vurig gewenste huurwoning bij
haar om de hoek in de Rivierenbuurt in Beverwijk. Een woning
voor haar dochter en kleinkind, aan
wie Kitty beiden dag in dag uit zorg
levert. Terwijl ze zelf ook kampt
met flinke gezondheidsklachten.
Sinds de invoering van het nieuwe
woonruimteverdeelsysteem is alle
hoop op dat huis vervlogen. Woningcorporatie Pré Wonen zegt haar
niet te kunnen helpen.
Jarenlang werkte Pré Wonen met
een optiemodel voor de verdeling
van woonruimte. ,,Je nam daarbij
betaalde opties op bepaalde typen
woningen in een specifieke buurt’’,
legt Talsma uit. ,,Mijn dochter is
hulpbehoevend, ze heeft elke dag

regie nodig. Dat is alleen nog maar
meer sinds ze zelf ook moeder is. Ik
geef haar die zorg en ontvang daarvoor een vergoeding vanuit haar
persoonsgebonden budget. Het is
soms heel zwaar, maar ik wil dat
heel graag doen, hoe moeilijk het
soms ook is. Zelf heb ik reuma en dat
speelt soms heel erg op. Vandaar dat
mijn dochter al jaren op de wachtlijst stond voor een woning in mijn
wijk of in de wijk daar direct achter.
Dan is ze lekker dichtbij, kan ik haar
in de gaten houden en hoef ik niet
met mijn reuma telkens drie trappen op en neer.’’

Inschrijfjaren
Afgelopen najaar stond de dochter
van Kitty op plek twee. Dan kan het
elk moment gebeuren, zou je denken. Maar precies op dat moment
stapte Pré Wonen - en ook andere

corporaties in de IJmond - over op
het woonruimteverdeelsysteem dat
ook sinds jaar en dag in Haarlem en
andere delen van Kennemerland
wordt gebruikt. Dat werkt niet met
opties, maar met inschrijfjaren. Hoe
langer je staat ingeschreven, hoe
meer kans je maakt om voor een
huis in aanmerking te komen. Het
voordeel is dat woningzoekenden
kunnen reageren op woningen in de
wijde omtrek. Maar als je specifiek
een woning zoekt in je eigen wijk,
dan levert het alleen maar veel extra
concurrentie op. ,,Als we nu op een
huis reageren, eindigen we niet op
plek twee of drie, maar ergens in de
twintig of dertig. Dit gaat nog jaren
duren’’, zegt Talsma ten einde raad.
Talsma heeft geklaagd, Pré Wonen
stuurde haar naar de geschillencommissie, die stuurde haar weer terug.
Met raadslid Alex van Luijn (Samen

Hoofdkantoor Pré Wonen.
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Beverwijk) is ze op gesprek geweest
met Ronald Camstra, directeur Wonen en Vastgoed van Pré Wonen.
Een maand later concludeert die
niets te kunnen doen. ,,Ik heb het te
doen met mevrouw Talsma, maar ze

is niet meer benadeeld dan andere
huurders of woningzoekenden. Ik
kan haar daarom geen voorrang geven op anderen. Als ze een urgentieverklaring zou hebben van de gemeente, dan zouden we die direct
honoreren’’, zegt hij.
Wat rest is gesteggel over wat de datum van de allereerste optie van
Talsma’s dochter zou zijn geweest.
Volgens de corporatie is dat 30 september 2015 maar Talsma zegt aan te
kunnen tonen dat dit al in januari
2012 was. Van Luijn bevestigt dat.
,,Ik heb die opties gezien, ik ga daarmee terug naar de heer Camstra.’’
Het raadslid neemt de situatie hoog
op. ,,Het gemeentebestuur van Beverwijk heeft altijd gezegd dat er
niemand buiten de boot mag vallen.
Hier vallen op dit moment mensen
buiten de boot en dat mogen we niet
laten gebeuren.’’

