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Zaandam Q Dagblad Zaanstreek
en het Zaantheater bieden lezers
de mogelijkheid vrijkaarten te
winnen voor de avonturenkomedie Alone@Home op zondagmiddag 17 februari.
De voorstelling is het verhaal over
vriendschap, kwetsbaarheid en
vindingrijkheid, met een knipoog
naar de alom bekende films. Twee
kinderen – die elkaars bloed kunnen drinken – zijn alleen thuis,

wanneer twee stuntelige beroepscriminelen (onder wie Martijn Fischer) op slinkse wijze hun huis
proberen binnen te dringen. Lukt
het de heldhaftige kinderen om de
boeven te slim af te zijn met valstrikken en boobytraps?
Iedere ouder die ooit overwogen
heeft zijn kind alleen thuis te laten, denkt daar na het zien van Alone@Home nog wel drie keer over
na.

Wilt u kans maken op vrijkaarten
voor Alone@Home met Joep Onderdelinden en Eddie B. Wahr?
Stuur dan vóór maandag 11 februari
een email met uw naam en telefoonnummer
naar
lezersactie@zaantheater.nl onder
vermelding van Alone. Met de winnaar wordt contact opgenomen.
De voorstelling is te zien op zondagmiddag 17 februari om 16.00
uur.

Hedzer Faber Q h.faber@hollandmediacombinatie.nl

Die blikken
K

lik-klak-klik-klak-klik-klak.
De mannen van de groenvoorziening
staken het schoffelen en snoeien. Kijken op.
Fronsen de brauwen. En schoffelen door.

Alone@Home.

FOTO PR

Klik-klak-klik-klak-klik-klak.
De mannen met de geruite petten op hun
gegroefde koppen verrekken hun nekken op
het leugenbankje. Fronsen de brauwen, lachen
en zetten het volgende sterke verhaal in.

Klik-klak.
De jongen die zich door zijn lief gearmd mee
liet slepen naar de stad, nu leurt met de tassen
van Ici Paris en zeker drie modewinkels, heeft
ondanks die arm nog geen seconde nodig om
om te kijken.
Zij nu ook, natuurlijk. Haar blik is nog net iets
afkeurender. Van top tot teen en weer terug.
Dan toch een glimlach.
Hij krijgt een stomp.

r.amesz@hollandmediacombinatie.nl

Krommenie Q Topvrouwen willen
ze worden, dus laten zes vwoleerlingen van het Bertrand Russell
college in Krommenie zich een
week lang scholen in leidinggeven.
Ze gaan er voor op reis naar Singapore.
,,Hoe beter het evenwicht, hoe
beter het voor de wereld is”, is de
vrije vertaling van het jaarthema
van Internationale Vrouwendag. In
Nederland wordt dan nog eens de
nadruk gelegd op ’heldinnen’.
Beide thema’s zullen deze zes
vwo-meiden aanspreken. Ze hebben ambitie en lef. Op 24 februari
vertrekken Michelle Stevens, Pip
Doesburg, Brigitte Maij, Jana Epke,
Emma Huijgen en Keziah A.NeeWhang samen met docentes Anne
Bruijs (Engels) en Annette Bolder
(Nederlands) naar Singapore. De
twee docenten zijn al vaker in
Singapore geweest. Ze brengen de
dagen daar deels door met leerlingen van de meisjesschool Raffles
Girls’ school. Hier is leiderschapskwaliteit gewoon onderdeel van
het onderwijspakket.

Mannenwereld
In Nederland is de verhouding
tussen leidinggevende mannen en
vrouwen nog lang niet in balans,
zo weten ze inmiddels. De top is
nog te veel een mannenwereld. De
vwo’ers hopen in Singapore te
ontdekken welke elementen van

Van onze verslaggever

Zaanstreek-Waterland Q
Omdat
nog steeds onduidelijk is wanneer
de staatsexamens voor nieuwkomers weer van start gaan, krijgen
ongeveer 90 inwoners van Zaanstreek-Waterland de komende tijd
extra les.
In november 2018 werden de staatsexamens (de moeilijke vorm van het
inburgeringsexamen)
landelijk
stopgezet, nadat duidelijk was geworden dat onder meer een taalschool in Zaandam/Amsterdam de
antwoorden al had en de cursisten
daarop trainde.
In 2019 wordt gestart met een nieuw
examensysteem. Het is nog niet bekend wanneer de eerste examens
weer zullen zijn. Zelfs is nog niet bekend wanneer de inschrijving voor

daar ook in Nederland een goede
kans van slagen hebben om meer
vrouwen in topposities te krijgen.
Ter voorbereiding hebben ze niet
alleen onderzocht hoe de Nederlandse situatie is, maar bezoeken
ze ook per tweetal enkele Zaanse
’powervrouwen’. Ze gaan onder
meer langs bij een grote onderwijsorganisatie, een internationale
hulpverleningsorganisatie en een
keukenbedrijf, waar vrouwen leidinggevende posities hebben.

José Pietens

Groepen

Meiden aan de top. Achter: Michelle Stevens, Anne Bruijs, Pip Doesburg,

Annette Bolder, Keziah A.Nee-Whang. Voor: Jana Epke, Emma Huijgen en Brigitte Maij.

geliefd onderwerp in de etiquetteregels daar- meer weten over de
eenpartijpolitiek, de positie van de
vrouwen in deze kenniseconomie,
de cultuur leren kennen en natuurlijk genieten van dat verre land. Ze

gestelde groepen en micro-kredieten worden ook besproken. Ook
duurzaamheid is een van de onderwerpen die aandacht krijgen.
Via sponsoring en een financiële
steun van de ’8ste school’, het inno-

kijken reikhalzend uit naar de
sfeer van de meisjesschool. Ter
plaatse worden ook bezoeken gebracht aan een groot logistiek
bedrijf en een data-analytisch
bedrijf. Mogelijkheden voor achter-

’Echtpaar dat van
brug viel, is thuis’
Vervolg van voorpagina

Alkmaar/Zaandam Q Is de 25-jarige
Michelle C. uit Zaandam erin geluisd door haar ex-vriendin en haar
omwonenden? Volgens haar raadsman, advocaat Boskma, is het niet
uit te sluiten dat dat het geval is.
C. werd er door justitie van verdacht
dat ze in Zaandam een auto vernielde met een stoeptegel nadat ze ruzie
had gehad met haar ex op 28 juni
2015. Een omwonende verklaarde
dat hij twee jonge vrouwen ruzie
zag hebben en met slippers naar elkaar zag gooien. Even later kwam de
moeder van één van hen tussenbeide
en nam haar dochter mee naar binnen. De andere vrouw pakte vervol-

gens een stoeptegel en gooide die op
de voorruit en motorkap van een auto.De omwonende noemde bij de
politie het kenteken van de auto
waarin de vrouw vervolgens wegreed. Volgens justitie voldoende bewijs. De officier eiste daarom een
geldboete van 200 euro.
Maar volgens de advocaat van C. is
het bewijs daar veel te dun voor. Zijn
cliënt kwam in verzet tegen een
strafbeschikking en heeft altijd volgehouden dat ze onschuldig is. De
raadsman zei dat het niet uit te sluiten was dat de ex van zijn cliënt de
naam, het adres en ook het kenteken
van C. heeft opgeschreven en aan de
bewoner gegeven.
Daarnaast verklaarde de man over

Zaanstreek

de nieuwe examens weer begint.
Om deze reden krijgen ongeveer 90
inwoners van Zaanstreek-Waterland de komende tijd extra les bij
taalschool IVIO. Dat instituut geeft
in opdracht van de gemeenten inwoners die daaar prijs op stellen, les
om hun Nederlands te verbeteren.
Van hen zijn 90 nu klaar voor het
staatsexamen, maar ze moeten dus
nog een tijd wachten.

Trainingsgroepen
IVIO start voor deze 90 deelnemers
vier examentrainingsgroepen, drie
in Zaanstad en één in Purmerend.
Op die manier onderhouden zij hun
taalniveau, zitten deelnemers niet
thuis en wordt voorkomen dat de
slagingskansen afnemen.
De gemeente Zaanstad bekostigd
dit traject van € 70.000,-.

Bezwaar tegen kappen
bomen bij kruising N246

Erin geluisd door ex?
Joost Verhagen

3

Extra lessen in verband
met uitstel taalexamens

Singapore wijst
weg naar
leidinggeven

Zo ontdekten Pip en Brigitte dat
leidende mannen in drie groepen
te verdelen zijn: de vaderfiguur
(die veel uitlegt), de dicterende
figuur (die vooral tegenwerkt of
afhoudt) en de persoon die probeert een balans tussen vrouwen en
mannen in het bedrijf te vinden.
Vooral deze kan natuurlijk bijdragen aan de veranderingen die de
scholieren voorstaan.
Ze tellen de dagen tot Singapore af.
Wat ze daar vooral willen ontdekken, is hoe het Nederlandse onderwijssysteem kan leren van de kenniscultuur in het Aziatische land.
Maar ze willen ook -als het wordt
toegestaan, want het is niet zo’n

Regionaal

Klik-klak-klik-klak.
Ook de taxichauffeurs verderop kijken nu op.
Tja.
Op het oog heb ik best mannelijke schoenen.
Maar die houten hak, samen met mijn haastige
tred, maakt dat ik meer aandacht heb dan ooit.
En ik snap nu iets beter hoe het is om een
meisje te zijn met kittige hakjes. Die blikken.
Al hoop ik voor de meisjes met kittige hakjes
dat eh, dat ze betere sjans hebben dan ik.

Scholieren
op weg naar
topfuncties
Ron Amesz

VRIJDAG 8 FEBRUARI 2019

een blanke vrouw, terwijl dat signalement niet klopt met de Zaandamse. Hij vroeg daarom om vrijspraak.
C. noemde de verdenkingen ’zwartmakerij’ van haar ex-vriendin en
schoonmoeder.
Maar de politierechter zei niet mee
te willen gaan in de ’complottheorie’ van de advocaat en zijn cliënt.
Volgens haar zijn er twee onafhankelijke getuigen geweest die duidelijk hebben gezien wat er is gebeurd
en C. aanwijzen als degene die de auto vernielde, ook al kloppen bepaalde details uit het signalement niet.
Ze veroordeelde de Zaandamse tot
een voorwaardelijke geldboete van
200 euro. De Zaanse en haar ex hebben inmiddels geen contact meer.

Zaandam Q Volgens Fontijn is het
echtpaar (77 en 78 jaar oud), dat na
het ongeluk op de Bernhardbrug op
de intensive care moest worden verzorgd, sinds kort weer thuis. Dat
heeft hij van hun kinderen gehoord.
Hoe het met ze gaat, weet hij niet.
De gemeente heeft al extra waarschuwingslampen voor de Bernhardbrug besteld. In afwachting
daarvan zijn borden geplaatst.
Fontijn stuurt zijn rapport over de
Zaanse bruggen binnenkort naar de
gemeente. ,,Het komt er in elk geval
op neer dat er op verschillende plekken signaleringen ontbreken.’’
De landelijke Onderzoeksraad voor
de Veiligheid is nog bezig met een
onderzoek naar het ongeval.

vatieproject van OVO (openbaar
voortgezet onderwijs Zaanstad) is
de reis betaald. De deelnemers zijn
geselecteerd op basis van een Engelstalige motivatiebrief en hun
schoolresultaten (want ze doen dit

ERIK RIETMAN FOTOGRAFIE

jaar ook eindexamen en moeten
een week afwezig zijn kunnen
missen). ,,We hebben er zin in”,
zeggen ze. En lachend: ,,En de
jongens zijn jaloers dat wij naar
Singapore gaan.”

Strijdbijl begraven over wonen
in panden Aris van Broekweg
Willemien Schenkeveld

Zaandam Q Very en Ronald Beekhuis kunnen opgelucht ademhalen: na twee jaar bemiddeling is
hun slepende conflict met de gemeente beëindigd.
Het echtpaar verhuurde twee bedrijfspanden aan de Aris van
Broekweg 4a en 8 als anti-kraakwoning. De bewoning werd eerst
gedoogd. Het bedrijventerrein
loopt helemaal niet en de gemeente heeft al jaren voor ogen er een
woonwerkgebied van te maken.
Maar later ging de gemeente

handhaven, op grond van het nu
nog geldende bestemmingsplan.
Het echtpaar kreeg dwangsommen van duizenden euro’s.

trokken. Zaanstad ziet af van de
dwangsommen, de bewoners zien
af van een schadevergoeding.

Bestuursrechter

De eigenaren mogen de panden
verhuren aan een bedrijf met een
bedrijfswoning op de eerste verdieping. Ze beloven zich te houden aan het bestemmingsplan
danwel ’aan een door de gemeente
toegestane afwijking’.
De gemeente is inmiddels actief
aan de slag met een mogelijke bestemmingsplanwijziging voor het
bedrijventerrein.

Twee jaar geleden won Beekhuis
een rechtszaak bij de bestuursrechter. Vervolgens begon er begin
2017 een bemiddelingstraject onder leiding van het bureau gemeentelijke ombudsman.
De gemeente heeft nu de juridische procedures gestaakt, de bewoners hebben hun bezwaarschriften en Wob-verzoeken inge-

Bedrijfswoning

Zaanstad Q De 21 bomen bij de kruising N244a-N246 moeten blijven
staan om de luchtkwaliteit rond
Westknollendam niet verder te verslechteren, vindt dorpsbewoner Patty Vegt. ,,De luchtkwaliteit is nu al
matig en dat wordt alleen maar erger wanneer het werk aan de provinciale weg klaar is.’’
Als enige Westknollendammer
maakte Vegt gisteren bezwaar tegen
de kap van de 21 bomen die op Wormerveers grondgebied staan. Er zijn
de laatste tijd al te veel bomen in en
om Westknollendam gekapt, zei ze
tijdens een hoorzitting in Zaanstads
stadhuis. Juist nu de provincie
werkt aan groot onderhoud en herinrichting van de N246 zijn de groene luchtzuiveraars volgens haar
broodnodig. ,,De weg wordt verbreed voor een betere doorstroming
van het verkeer. Dat zorgt voor meer
verkeer en meer vervuiling.’’

advertentie

De gemeente Zaanstad had met het
verlenen van de kapvergunning
vooral een veilig kruispunt voor
ogen. Verkeer mag niet door de bomen worden gehinderd.
Zaanstad concludeerde dat elf bomen het behouden waard zijn, maar
die gaan toch om. Om dat enigszins
te compenseren, worden er meer bomen herplant. In totaal 33, die volgens Zaanstad ook minder iel zijn
dan gebruikelijk. Geen boompjes
met een doorsnede van zes tot zeven
centimeter, maar tien centimeter.

Afstand
De vraag is of de hoorcommissie een
oordeel kan geven over Vegts bezwaar. Landelijk geldt dat een bezwaarmaker niet verder dan 300
meter van te kappen bomen mag
wonen en er zicht op moet hebben.
Vegt woont 410 meter van de dichtstbijzijnde boom vandaan en kan ze
vanuit huis niet zien. ,,Maar die vervuilde lucht adem ik wél in.’’

