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Peter de Jong

Zaandam Q Bij een geweldsincident in een woning aan de Brandaris in Zaandam is dinsdagochtend rond 9 uur een 45-jarige
vrouw uit Rijnsburg gewond geraakt. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar naar het ziekenhuis vervoerd.
Door onbekende oorzaak ontstond er ruzie in de woning. Daar-

bij werd de vrouw mishandeld
door een man en een vrouw. Die
gingen er na het incident vandoor. Korte tijd later kon de politie een 32-jarige vrouw uit Zaandam aanhouden. De politie stelt
een onderzoek in naar de identiteit van de mannelijke verdachte.
Het gaat om een blanke man, die
ten tijde van het incident gekleed
was in een donkere jas met bontkraag en een lichte broek.

’Raad moet baas zijn over
bemiddeling Zaanse Schans’
Rob Swart

Zaanstad Q De gemeenteraad moet
de baas blijven over de bemiddeling
op de Zaanse Schans.
Dat vraagt Democratisch Zaanstad,
die de opdracht aan de bemiddelaar
door de raad wil laten beoordelen.
Wethouder Sanna Munikkendam
verwacht die opdracht deze week

klaar te hebben en hoopt dan ook de
naam van een bemiddelaar te kunnen geven.
Tot maandag konden ondernemers,
bewoners en het bestuur van de
stichting aangeven wat zij van de bemiddelaar verwachten en wie hun
kandidaat is voor die taak. Raadsleden hebben tot vandaag die gelegenheid.

60 seconden

Tamar de Vries

Insectentekort?
S

inds ’de insecten’ het landelijk hebben
geschopt tot hot news, kom ik er steeds
meer tegen. De klemmende nood waarin de
insectenwereld zich bevindt, kan ik dus niet
bevestigen. Thuis ervaar ik evenmin gierend
tekort aan insecten. Of het moet zijn dat ik
deze winter geen wolken dansende insectenmannen heb gezien. Je kent het wel, bij een
waterig winterzonnetje komen ze samen en
gaan los alsof het lente is. Een kenner vertelde

me ooit dat de dansende mugjes mannetjes
zijn. Toen hij dat zei herkende ik meteen mannengedrag: met z’n allen lekker dansen in de
kroeg en laat de vrouwen maar poetsen.
A propos het insectentekort, ik kan zelfs spreken van overvloed en dan vooral in huis. Het
zijn echte binnenzitters geworden. De geelzwarte babyrupsen die ik ontwaar op de gftcontainer zet ik een voor een in de dichtstbijzijnde struik. Wat denk je? Ze kruipen terug.

Q t.de.vries@hollandmediacombinatie.nl

Tijdens het schoonmaken ontdek ik een vlieg
die ’s avonds gezellig in de woonkamer bij me
komt zitten. Dit soort bezit het gekmakende
talent om naar binnen te komen door het
kleinste kiertje en daarna dagenlang woest
brommend tegen een dicht raam te blijven
vliegen. Verder kruipt er een heipaalkever over
de jaloezieën en loopt er een mier over mijn
leesboek... Buiten blijft het insectenhotel leeg
als een hotelketen in de crisisjaren.

Herinnering
aan Joodse
slachtoffers

Koos Reitsma

Wormer Q Bij
werkzaamheden
dinsdagochtend op het dak van een
flat in de Koningsvarenstraat in
Wormer is de valbeveiliging deels
naar beneden gevallen. Daarbij
raakten twee auto’s zwaar beschadigd. Er zijn geen slachtoffers.
Op het dak werden zonnepanelen
geplaatst, daarom was rond de dakrand een valbeveiliging aangebracht. Die is over een lengte van
vijftig meter naar beneden gekomen.
De oorzaak is nog onbekend, daar
wordt nader onderzoek naar gedaan. Alle werkzaamheden werden
direct stilgelegd.
Het waaide volgens een woordvoerder van opdrachtgever WormerWonen op het moment van het ongeval

Start op 16 april
met plaatsing 31
struikelstenen
meenschap in Zaanstad in het algemeen en in het bijzonder op het gezin dat tot begin 1942 op het adres
woonde. Na afloop kan een steentje bloemen worden nooit gelegd op
Joodse graven - bij de struikelstenen
worden gelegd. Bij de ceremonie
zijn onder meer leerlingen van de
Herman Gorterschool aanwezig.
Aansluitend, vanaf 14.45 uur, worden dertien struikelstenen onthuld.
Het is de start van het Zaanse struikelsteenproject dat een dag later, op
woensdag 17 april, om 14.00 uur een
vervolg krijgt met de onthulling van
nog eens 14 stenen.

Koos Reitsma

De Stolpersteine liggen al klaar om te worden geplaatst.

drag gemoeid van 150 euro per
exemplaar. Dankzij subsidies en donaties van Zaanse fondsen en van
particulieren die een struikelsteen
adopteerden, is het project voor een
belangrijk deel financieel rond. Het
Zaanse initiatief maakt onderdeel
uit van een groots project van de
Duitse kunstenaar Gunter Demnig
dat in 1994 van start ging. Inmiddels

liggen er 70.000 struikelstenen in 23
landen. Het Zaanse project is mede
tot stand gekomen door de goede
contacten die oud-Zaandammer
Hans Roos, actief in de Stichting
Joods Erfgoed Gooi- en Vechtstreek,
heeft met Demnig en Michael Friedrichs-Friedländer, de maker van de
messing monumentjes. Roos zorgde
ervoor dat in relatief korte tijd alle

’Geen rolkoffers in het Twiske’
Willemien Schenkeveld

Oostzaan Q Een online petitie tegen
kampeerhuisjes in Het Twiske in
Oostzaan is binnen vijf dagen meer
dan 2000 keer ondertekend.
’Geen rolkoffers in het Twiske!’, is
de slogan waarmee de initiatiefnemers hun protest aan de man brengen. Zij willen niet dat er aan de
rand van de Stootersplas een camping met 25 plaatsen voor ecolod-

ges, campers en safaritenten komt.
Dat betekent het jaar rond verstoring van de natuur, vrezen de organisatoren van de petitie.
Ook vrezen ze dat het hek van de
dam is wanneer het verbod op overnachtingen in het Twiske wordt geschrapt. Zo wil Welcome to the Future graag een meerdaags festival
met een camping worden.
De handtekeningenactie ging zaterdag online op www.petities.nl. Hij is
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niet zodanig hard dat er op het dak
niet gewerkt mocht worden. De valbeveiliging zelf hoort bestand te
zijn tegen harde wind.
Er wordt nader onderzoek gedaan
naar de mogelijke oorzaak. Zolang
dit onderzoek loopt, blijft de valbeveiliging van beide flats neergeklapt. Zolang worden alleen werkzaamheden verricht om vervolgschade te voorkomen en de veiligheid te waarborgen. Het gaat dan
bijvoorbeeld om het afvoeren van
verpakkingsmateriaal en het verdubbelen van de ballast van de valbeveiliging.
Een onafhankelijke deskundige
moet bepalen of deze maatregelen
voldoende zijn om herhaling te
voorkomen. Ook bij de andere flat in
de Koningsvarenstraat vindt nu een
inspectie plaats.

Meerderheid akkoord met
gebruik boerderij als kerk

Particulier initiatief
Het is de intentie van de werkgroep
om in 2019 en 2020 alle tijdens de
Tweede Wereldoorlog weggevoerde
Joden uit Zaanstad te gedenken met
een struikelsteen. In een eerder stadium zijn er door particulier initiatief reeds enkele struikelstenen geplaatst, zoals twee stuks aan de
Westzijde voor het echtpaar Polak.
Recent nog, op 6 oktober vorig jaar,
werden er op initiatief van Krommenieër Rob Boot zeven stenen geplaatst voor de familie De Jong die
destijds op Goudastraat 1 in Wormerveer woonde. Voor de werkgroep de opgave om de resterende
gedenkstenen te realiseren. De planning is om na de plaatsing van de 31
stenen op 16 en 17 april later dit jaar
nog eens 60 stenen te plaatsen, gevolgd door de resterende 77 stenen
in 2020. Met de productie en plaatsing van de gedenktekens is een be-
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Auto’s zwaar beschadigd
door val beveiliging flat

Peter Roggeveen

Zaandam Q Van de bijna driehonderd Joden die begin 1942 in het gebied woonden dat nu Zaanstad heet,
kwamen er 177 om, vrijwel allen in
de vernietigingskampen Auschwitz
en Sobibor. Onder de slachtoffers
waren drie kinderen die na de evacuatie uit de Zaanstreek nog zijn geboren in onder meer Westerbork. Van
hen heeft bijna niemand een graf.
Aangezien een mens pas is vergeten
als zijn of haar naam vergeten is, wil
de Werkgroep Struikelstenen Zaanstad de namen van de gedeporteerde
Zaanse Joden zichtbaar maken met
zogeheten struikelstenen - officieel
Stolpersteine genaamd - in het trottoir voor de woningen waarin zij
verbleven tot hun gedwongen evacuatie in 1942 door de Duitse bezetter. Aldus ontstaat een gebroken namenlint door de stad, als een monument dat de herinnering aan de
weggevoerde Zaanse Joden levend
houdt. Iedere struikelsteen heeft
een afmeting van 10 x 10 centimeter
en is voorzien van een messing herdenkingsplaatje met onder meer
vermelding van naam, geboortedatum en dag van overlijden in een van
de vernietigingskampen. Dankzij
de inspanningen van de werkgroep
is de eerste fase gerealiseerd en worden 31 struikelstenen in april onthuld. In de werkgroep zijn zowel
particulieren als het 4 en 5 mei Comité Zaanstad vertegenwoordigd.
Op dinsdag 16 april vindt vanaf 13.30
bij het adres Pieter Pauwstraat 94 te
Zaandam een bescheiden ceremonie
plaats door de Werkgroep Struikelstenen Zaanstad waarbij vier struikelstenen worden gelegd voor het
Duits-Joodse
vluchtelingenechtpaar Georg Littwitz en Adelheid
P.H. Littwitz-Loewenheim en hun
kinderen Gerhard en Helga. Tijdens
de ceremonie wordt kort ingegaan
op de geschiedenis van de Joodse ge-
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opgezet door de Partij voor de Dieren Amsterdam / Zaanstad / NoordHolland, de stichting Hart voor het
Twiske en het platform Twiske
Geen Pretpark. De stichting Hart
voor het Twiske volgt sinds 2012 de
ontwikkelingen in het recreatiegebied kritisch. Het Oostzaanse platform Twiske Geen Pretpark werd in
2007 opgericht toen er plannen opdoken voor een grootschalige camping annex golfbaan.

Het vakantieparkje heeft de instemming van het recreatieschap Twiske-Waterland. Maar binnen de gemeenten groeit de weerstand.
Landsmeer heeft al zijn grote zorg
uitgesproken. De gemeenteraad van
Oostzaan heeft een vergadering
over het vakantieparkje uitgesteld
naar maandag 15 april om meer informatie te kunnen verzamelen. In
Zaanstad zijn GroenLinks en de Partij voor de Dieren ’zeer verontrust’.

FOTO ERIK RIETMAN

benodigde struikelstenen kunnen
worden geproduceerd. ,,Uiteraard
zijn de huidige bewoners van de woningen vooraf geïnformeerd over de
plaatsing'', aldus Leonore Olde-Verburg, voorzitter van de werkgroep.
,,De reacties waren louter positief.''
U kunt een struikelsteen te adopteren
voor 150 euro per steen, kleinere donaties zijn ook welkom op bankreke-

advertentie

ningnummer NL32 INGB0005078364
van het 4 en 5 mei Comité Zaanstad,
onder vermelding van 'Struikelstenen'.
Zie www.4en5meizaanstad.nl voor
meer informatie.
Op 16 april worden op de volgende
adressen worden stenen onthuld. D.
Doniastraat 113 in Zaandam (familie
Pais, vijf stenen), D. Doniastraat 30
(familie Van Hoorn, vier stenen) en J.C.

van Wessemstraat 11 (familie Knopf,
vier stenen). Op 17 april gaat het om:
Zuiderven 13 (de voormalige P.J. Troelstralaan 183) (familie Van Thijn, vier
stenen), A.F. de Savornin Lohmanstraat 6a (twee stenen voor het echtpaar Meijer), Saenredamstraat 27
(familie Verdoner, vier stenen) en
Dahliastraat 28, Koog aan de Zaan,
(familie Cohen, vier stenen).

Wijdewormer Q Een meerderheid
van de gemeenteraad in Wormerland gaat akkoord met het gebruik
van de boerderij aan de Noorderweg
98 in de Wijdewormer als kerk.
Eigenaar Gemeente Gods Amsterdam had daarom gevraagd. De boerderij heeft een woonbestemming,
maar het kerkgenootschap wil ’m
(ook) gebruiken om er op zondag
met ongeveer zeventig leden geloofsbijeenkomsten te houden.
Doordeweeks gaat een kleinere
groep de boerderij dan twee avonden bezoeken voor een Bijbelstudie.
Voornaamste punt van zorg voor de
raadsleden is de eventuele overlast
voor buurtbewoners. Die overlast
zou bijvoorbeeld kunnen komen
door auto’s die langs de weg geparkeerd staan in plaats van op het erf
bij de boerderij, waar 26 parkeerplekken komen. Remco Doorn van
GroenLinks stelt voor om na een jaar
de situatie te evalueren.
Maarten Haalboom van de POV
spreekt ook zijn zorgen uit, maar
gaat in tegenstelling tot onder meer
GroenLinks niet akkoord met het

gebruik van de boerderij als kerk.
,,Wij verwachten aanzienlijke overlast, vooral door verkeer voor en na
de dienst.’’ Bovendien wilde Haalboom weten of er een relatie bestaat
met de omstreden Gemeente Gods
Papendrecht. Gemeente Gods Amsterdam had schriftelijk al laten weten dat dit niet het geval is. ,,Wij zijn
sinds de oprichting (1970) tot nu toe
altijd een geheel zelfstandige gemeente geweest. Evenmin zijn wij
aangesloten bij enige overkoepelende organisatie van andere gemeentes’’, staat in een brief gericht aan
wethouder Rob Berkhout. En die zei
zelf: ,,Ik heb geen enkel draadje
kunnen vinden. Alleen de namen lijken op elkaar.’’
GroenLinks, VLW, CDA, D66 en
PvdA geven aan belang te hechten
aan de vrijheid van godsdienst en
daar hoort in hun ogen ook het faciliteren van een locatie bij. Ed van
Rijn vroeg namens VLW nog wel of
er sprake is van inkomstenderving,
wanneer voor de boerderij als kerk
geen ozb hoeft te worden betaald.
De VVD is bang dat de Wijdewormer
een toevluchtsoord wordt voor stedelingen en stemde tegen.

