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Eindelijk erkenning, het is zover! Mijn
talent wordt gewaardeerd, en hóe. Zelf ben

ik al jaren van mijn ongekende zangkwaliteit
overtuigd, maar niet eerder maakte ik zo’n
dankbaar publiek mee als deze week op weg
naar de raadsvergadering van Langedijk. 
Ik voel me weer één met Adele als ze op de
autoradio komt en ik mijn versie van Someone
like youuuuuuu vol overtuiging door de auto
tetter. Uiteraard laat ik me niet tegenhouden

door het naderende rode stoplicht. Ik voel me
zelfs extra aangemoedigd wanneer een jongen
op de fiets - ook wachtend op groen licht -
lachend zijn duim omhoog steekt. Dat is voor
mij het teken dat er nog een schepje bovenop
kan; de onbedoelde tweede (of derde?) stem die
volgt maakt me niets uit. 
Links van me zie ik ineens twee ambulance-
broeders schaterlachen en hun duimen om-
hoog steken vanachter de autoruit. Dat zeg ik,

ongekend! Als bij groen licht de auto voor me
ook nog begint te slingeren om mijn aandacht
te trekken en de bestuurder zich omdraait en
zijn duim omhoog steekt, weet ik het zeker: ik
moet hier meer mee gaan doen. 
Geen partners meer die van ellende beneden
de warme kraan aanzetten als ik onder de
douche een concert geef, geen publiek meer
dat kermend de oren dichthoudt.
Eindelijk erkenning!

60 seconden Sophie Kuitems ✱ s.kuitems@hollandmediacombinatie.nl

Someone like youuuuuuu

,,Sinds april van dit jaar zijn we als
brandweer acht keer uitgerukt voor
een buitenbrand op het Hemme-
land’’, zegt Ramses de Vries van de
Veiligheidsregio Zaanstreek-Water-
land (VRZW), waar de brandweer in

Monnickendam onder valt. ,,Voor
een kleine gemeente is dat relatief
veel. We zijn hierover in gesprek
met de gemeente Waterland.’’
De gemeente heeft op het Hemme-
land een aantal stookplaatsen gecre-
eerd, om te voorkomen dat mensen
op willekeurige plekken een vuurtje
maken. ,,Het betreft voornamelijk
brandjes bij deze aangewezen
stookplaatsen’’, aldus De Vries. Het
probleem is dat de brandjes vaak

niet worden gedoofd, waardoor er
rookoverlast voor de omgeving ont-
staat. 
De Vries: ,,In de zomer worden deze
plekken vaker gebruikt. We zien
dan ook dat de meldingen van bui-
tenbrand vooral in deze periode
zijn. Om overslag naar de natuur te
voorkomen is het, zeker met dit dro-
ge weer, belangrijk dat mensen het
vuur niet te groot maken en doven
voordat zij weer vertrekken.’’ Brandje op Hemmeland. FOTO VRZW

Brandweer baalt van brandjes Hemmeland
Jacco van Oostveen

Monnickendam ✱ De brandweer in
Monnickendam heeft zijn handen
vol aan kleine brandjes op het Hem-
meland in Monnickendam.
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Ze is zelf al jaren politiek actief in
de lokale politiek en het valt haar
op: waarom zijn er zo weinig vrou-
wen gemeenteraadslid? Om meer
vrouwen enthousiast te maken
voor deze functie, is er 12 juli een

speeddate in de hal van het stad-
huis. Van der Weit: ,,Veel vrouwen
die ik sprak, hebben wel politieke
ambities, maar twijfelen welke par-
tij bij ze past. Bij zo’n date kunnen
ze kort kennismaken met verschil-
lende lokale partijen. Wie weet
helpt het om een keuze voor een
partij te maken.’’
Het is dus geen actie om meer vrou-
wen naar de VVD te krijgen, haar
eigen partij. ,,Nee, dit is een poli-
tiek neutrale actie. Ik heb al meer-
dere vrouwen gesproken en een
heeft zich aangesloten bij de VVD,

maar ook een bij GroenLinks en ie-
mand bij D66. Ik krijg inmiddels
steun van alle Purmerendse partij-
en, dus we willen dit samen oppak-
ken.’’ Ze hoopt zo meer vrouwen in
de raad te krijgen voor de gemeen-
teraadsverkiezingen in 2018.
Want meer vrouwen in de gemeen-
teraad, is volgens Van der Weit be-
langrijk. ,,Ik zeg niet dat vrouwen
beter zijn, maar wij zijn wel anders.
Wij denken anders dan mannen,
willen andere onderwerpen onder
de aandacht brengen. Meer vrou-
wen in de raad, zorgt voor een bete-

re balans. Een gemeenteraad zou
een afspiegeling van de samenle-
ving moeten zijn. Daarom hoop ik
bijvoorbeeld ook jongeren in de
raad te krijgen.’’
Van der Weit merkt dat veel vrou-
wen de drempel te hoog vinden om
de politiek binnen te stappen. ,,Ik
zelf had dat ook. Soms heb je ie-
mand nodig om je erop te wijzen.
Ik ben een jaar of tien geleden ook
door Els Kroese, toentertijd ge-
meentesecretaris bij de gemeente
Beemster, geïnteresseerd geraakt.
Zij zei: is politiek niet iets voor

jou?’’ 
En het klopt, het is druk om raads-
lid te zijn. ,,Het kost tijd, ook vaak
s’ avonds, maar het is te combine-
ren. Ik heb zelf een drukke baan en
een gezin. En je krijgt voor ge-
meenteraadswerk ook een vergoe-
ding, dus je zou eventueel ook iets
minder kunnen gaan werken.
Want je krijgt er echt energie van
om iets voor je stad te doen.’’
Aanmelden voor de speeddates
hoeft niet. De toegang is gratis.
Mail voor meer informatie naar
griffie@purmerend.nl.

Actie voor meer vrouwen in de gemeenteraad van Purmerend
Merlin Mulder

Purmerend ✱ Purmerend heeft te
weinig vrouwelijke raadsleden.
Dat vindt Manja van der Weit
(VVD) en daarom is ze samen met
andere raadsleden de actie VIPPS
begonnen: vrouwen in de Purme-
rendse Politiek.

advertentie

Het is voor het eerst dat de KNNV
(vereniging voor veldbiologie) op
deze manier van alles boven water
wil halen over het door overdadige
plantengroei geteisterde kustwater.
Het zijn niet alleen liefhebbers en
leden van de KNNV Hoorn/West-
Friesland die op 22 juli aan boord
stappen in Hoorn. Ook wetenschap-
pers zoals Harm van der Geest, on-
derzoeker aan de Universiteit van
Amsterdam, gaan mee en nemen
hun spullen mee.
De natuurvereniging wil op deze
manier op een andere manier naar
de problemen kijken in het (zeil)wa-
ter aan de westkust van het Marker-
meer. 
Waar doorgroeid fonteinkruid zo
wierig groeit, dat de zeilschepen er
steeds meer last van krijgen. Vorige
week heeft de gemeente Hoorn hier-
om weer de maaiboot eropuit ge-
stuurd.

Verarmd
Volgens Annemarie Dekker van de
KNNV is er een breder perspectief

nodig dan alleen een maaiboot. ,,Er
wordt beweerd dat het Markermeer
als ecologisch gebied is verarmd,
maar tegelijkertijd zie je bedden
met fonteinkruid groeien en allerlei
andere organismen die daar weer in
leven. En het hele gebied is volgens
de overheid een Natura 2000 ge-
bied. Dat is met elkaar in tegen-
spraak.”

Bemest
,,We hebben in het Markermeer zelf
alle omstandigheden geschapen
waarbij zoveel waterplanten zijn
gaan groeien’’, reageert onderzoe-
ker Van der Geest. ,,Vroeger was het
hele systeem zwaar bemest en groei-
den er veel algen. Nu is de water-
kwaliteit sterk verbeterd.” Zijn on-
derzoek heeft al aangetoond dat al-
gen en het fijne slib anders op elkaar
reageren. En dat er op de bodem van
het westelijke kustgebied veel fosfa-
ten in en onder dat slib liggen ver-
stopt. Waar andere organismen daar
weinig mee kunnen, geldt dat dus

niet voor het fonteinkruid. 
Wetenschapper Van der Geest en
zijn collega-onderzoekers (aqua-
tisch biologen) willen met de deel-
nemers van de excursie bodem- en
watermonsters gaan nemen, op ver-
schillende plekken in het Hoornse
Hop en het ruimere water. Annema-
rie: ,,Het mooie is dat we nu eens
met mensen van allerlei werkgroe-
pen uit de vereniging samen naar
het water kijken. Want het Marker-
meer hoort ook bij ons werkgebied
en is voor de natuur aan land van
wezenlijk belang.” 
Harm van der Geest is een van de
biologen die wat betreft de proble-
men in het Markermeer liever niet
halsoverkop naar de grote beheers-
maatregelen grijpt. ,,Het water van
het Markermeer is ook een voe-
dingsgebied”, vertelt hij. ,,Lang ge-
leden groeiden er veel algen, die
werden opgegeten door watervlooi-
en en zo ontstond er weer voedsel
voor kleine vissen. Door invloeden
van de mens is dat systeem veran-
derd. Die gevolgen merken we nu en
we moeten veel beter onderzoeken
waar we nog wel kunnen sturen, zo-
dat het systeem verbetert.” 

Ondieptes
De bioloog wijst op de grootste in-
grepen die de vroegere Zuiderzee -
ooit de kraamkamer voor veel vis -
zo is veranderd. ,,We hebben het wa-
ter eerst ingepolderd en we hebben
de ondieptes weggenomen”, zegt
hij. ,,Daarnaast hebben we dat hele
systeem steeds meer afgesneden van
invloed van de rivieren.”
,,Je ziet dat in het Hoornse Hop een
monocultuur is ontstaan door het
fonteinkruid dat daar groeit. Grote
kans dat dit over tien jaar totáál an-
ders is, dat er een veel grotere diver-
siteit in waterplanten zal komen.
Dat zou het probleem oplossen.” En
tot die tijd? ,,Dan liever vaargeulen
maken, zodat de recreatievaart toch
de haven kan bereiken.” 

Aan boord van het schip de Egberdina
zijn nog plekken vrij. Deelnemers
betalen 30 euro, en zijn dan zeker vier
uur onderweg om zelf een beeld te
vormen van wat zich allemaal aan
leven onder de waterspiegel bevindt.
Aanmelden kan nog met en mailtje
naar: pr@knnvhoorn.nl

’Eerst echt onderzoek doen   voordat de maaiboot komt’

Harm van der Geest, hier bezig met watermonsters van het Markermeer: ,,Liever vaargeulen maken.” AANGELEVERDE FOTOFonteinkruid uit het Markermeer. ARCHIEFFOTO

„Ten eerste moet ik duidelijk maken
dat het maar om één woonboot gaat
en niet om meerdere zoals de klach-

ten deden vermoeden”, legt Cor
Kwakman van de gemeente uit. „De
bewuste woonboot is van de eige-
naar van de scheepswerf. De ark ligt
dan ook in de scheepswerf aan de
Lingerzijde zodat er onderhoud kan
worden gepleegd. Het is niet zo dat
de boot daar permanent blijft lig-
gen.” Volgens Kwakman is er dus
geen sprake van illegale bewoning. 
De belangrijkste reden dat omwo-
nenden dachten dat er gewoond

werd op de boot, is omdat er ’s
avonds licht brandde. „Dat kan na-
tuurlijk een indicatie van perma-
nente bewoning zijn, maar in dit ge-
val wordt er door de eigenaar ook in
de avonduren aan de ark gewerkt.” 
Er zou ook sprake zijn van overlast
in de winter, door een dieselmotor
die dag en nacht aan het draaien is.
„Dit bericht is bij de gemeente niet
bekend, dus ik weet niet waar die
meldingen vandaan komen.” 

Gemeente: ’Illegale woonboot’ 
in Edam ligt er toch legaal
Ilse Croese

Edam ✱ Bij de gemeente Edam-Vo-
lendam zijn de afgelopen weken
klachten binnengekomen van
woonboten die ’illegaal’ aan de Lin-
gerzijde van Edam zouden liggen.
Volgens de gemeente is er sprake
van een misverstand.

Het is volgens het college een aanja-
ger voor een totale omvorming van
het nu nog desolate industrieterrein
Galgeriet. Het moet worden ge-
transformeerd tot een aantrekkelijk
woon-, werk- en winkelgebied met
uiteindelijk circa 400 nieuwe wo-
ningen. Als die supermarkt en bier-
brouwerij er eenmaal staan, zal de
broodnodige woningbouw volgen,
denkt het college.

Omzetverlies
Veel kleinere ondernemers in de
binnenstad zijn het daar helemaal
niet mee eens. Zij vrezen voor om-
zetverlies en mogelijk zelfs sluiting
van winkels door de komst van met
name de supermarkt en zien niet in
hoe het voorstel van het college een
aanjager zou kunnen zijn voor de
bouw van woningen. Ook bewoners
van de binnenstad zijn tegen het
plan en zijn bang voor onder meer
overlast van bezoekers van de bier-

brouwerij, die ook een horecafunc-
tie krijgt.
De coalitiepartijen CDA, Groen-
Links, D66 en SP, samen goed voor
een ruime meerderheid in de raad,
toonden gisteravond begrip voor de
argumenten van de tegenstanders,
maar vinden niettemin dat het col-
lege door moet gaan op de ingesla-
gen weg. Volgens hen is dat dé ma-
nier om ontwikkelingen op het Gal-
geriet eindelijk eens een impuls te
geven.
De oppositie, bestaande uit VVD,
WaterlandNatuurlijk en PvdA (6 van
de 17 raadszetels) schaarde zich ach-
ter de tegenstanders van het plan.
Zij denken dat tijdelijke ontwikke-
lingen woningenbouw alleen maar
zullen blokkeren waardoor er van
de geplande transformatie van het
Galgeriet helemaal niets terecht-
komt. En dat een tijdelijke super-
markt het einde inluidt voor veel
kleinere middenstanders in Mon-
nickendam.

Raad steunt
plannen voor
Galgeriet
Johan Moes

Monnickendam ✱ Het plan voor een
tijdelijke supermarkt en een tijdelij-
ke bierbrouwerij op het Galgeriet in
Monnickendam gaat door. De meer-
derheid van de gemeenteraad
schaarde zich gisteravond achter het
college van b en w, dat van plan is
om die ontwikkelingen mogelijk te
maken.

Dat heeft minister Melanie
Schultz van Haegen laten weten
in een brief aan de Tweede Ka-
mer. Schultz van Haegen heeft
woensdag overleg gehad met de
bestuurders van Hoogheemraad-
schap Hollands Noorderkwartier
(HHNK) en de provincie. 
,,Daarmee wordt afgezien van de
eerder voorgestelde asverschui-
ving, die zou hebben geleid tot
een verplaatsing van de dijk met 3
tot 5 meter’’, schrijft de minister.

,,Er wordt nu gekozen voor een
dijkversterkingsvariant die de
huidige ligging van de dijk res-
pecteert en waarmee de cultuur-
historische en landschappelijke
waarde van dit bijzondere dijk-
dorp kan worden behouden. De
noodzakelijke versterking van de
dijk zal in Uitdam vorm krijgen
door een versterkte buitenberm
en waar nodig door versterking
van het binnentalud met zoge-
naamde nagels.’’
Een besluit over hoe de dijkver-
sterking bij Durgerdam vorm
krijgt is opnieuw uitgesteld. Met
HHNK en provincie is afgespro-
ken om tot september volgend
jaar de tijd te nemen om, in sa-
menwerking met alle betrokke-
nen, te onderzoeken hoe daar de
dijk het best kan worden ver-
sterkt.

Advies behoud dijk in Uitdam
onverkort overgenomen 
Johan Moes

Van Meekeren (48) maakt sinds 2010
deel uit van de fractie van D66 en is

sinds 2014 lid van de gemeenteraad.
Daarvoor was hij commissielid en
voorzitter van de afdeling Purme-
rend van D66, die inmiddels een
deelafdeling is van D66 Groot-Wa-
terland. Bij de vorige raadsverkie-
zingen in Purmerend was Edwin
Voorbij lijsttrekker, maar die ver-
trok uit de Purmerendse politiek.

Paul van Meekeren wordt
lijsttrekker D66 Purmerend
Robert Jan van der Woud

Purmerend ✱ De leden van D66 in
Purmerend hebben Paul van Meeke-
ren aangewezen als hun lijsttrekker
voor de komende gemeenteraads-
verkiezingen in maart 2018.

Surveillerende agenten zagen de be-

stuurder rond 1.05 uur rijden over de
Nieuwstraat en besloten hem een
stopteken te geven. De man viel na-
melijk op door zijn rijgedrag. Toen
de bestuurder het portier van de au-
to opende, roken de agenten direct
een flinke hennepgeur. Op het poli-
tiebureau wees de speekseltest ge-
bruik van cannabis uit. De man
kreeg een rijverbod van 24 uur.

Stonede bestuurder 
betrapt door speekseltest
Van onze verslaggever

Purmerend ✱ Een 25-jarige man uit
Purmerend heeft in de nacht van
woensdag op donderdag kennisge-
maakt met de nieuwe speekseltest
van de politie. De test wees uit dat de
man onder invloed van drugs achter
het stuur had gezeten.

’Collegevoorstel
is impuls voor
transformatie’

Martin Menger
m.menger@hollandmediacombinatie.nl

Marken ✱ Een excursie aan boord
van een zeiltjalk, bedoeld om een
breed inzicht te krijgen in wat er
tussen het Hoornse Hop en Marken
in het water leeft. 

KNNV toont
liefhebbers het
Markermeer

Uitdam ✱ Het advies van delta-
commissaris Wim Kuijken om de
dijk in Uitdam zo veel mogelijk
in zijn huidige vorm te behouden
wordt onverkort overgenomen
door de betrokken bestuurders
van onder meer het waterschap
en de provincie Noord-Holland. 


