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Politie: ’Grote aantal evementen is voor ons niet te doen’
door bart vuijk
B E V E RW I J K - ,,Eigenlijk is het
grote aantal evenementen voor
het team niet te doen en is het nu
het moment om over meer capaciteit danwel minder evenementen te praten.’’ De politie
IJmond-Noord schrijft dat in het
jaarplan 2012.

Het grote aantal evenementen in

de hele regio Kennemerland, ongeveer 800, vergt voortdurend
extra politie-inzet. Of het nu
gaat om dancefestival Mystery
Land in Spaarnwoude of de feestweek in Beverwijk, agenten zijn
er altijd bij nodig. De politie zegt
het er veel te druk mee te hebben.
Ze komt aan het gewone werk
niet meer toe.
Bij de feestweek in Beverwijk

wordt al versterking uit de regio
ingeroepen. De hulptroepen uit
Haarlem zijn overigens veel vaker elders nodig. Om de politiecapaciteit in IJmond-Noord niet
te veel te belasten, wordt vanaf
volgend jaar ook voor de politiebegeleiding van de feestweek in
Heemskerk hulp van agenten uit
andere gemeenten ingeroepen.
In het jaar 2012 verwacht de

politie in totaal pakweg 3300
uren aan politiecapaciteit nodig
te hebben voor de begeleiding,
toezicht en handhaving tijdens
evenementen. Daarmee is de
grens wel bereikt, vindt de politie. Overigens is hierbij nog niet
de wekelijkse Automarkt Beverwijk gerekend, die vanaf 3 april
elke dinsdag wordt gehouden.
Onderzoeksbureau Twijnstra en

Gudde heeft becijferd dat hiervoor 2500 uur aan politie-inzet
nodig is. Dat komt er dus nog bij.
Overigens staat in het jaarplan
nog vermeld dat de politie zelf
geen idee heeft hoeveel uren aan
toezicht en handhaving daarvoor nodig is.
Extra uren trekt de politie uit
voor de stapnachten. Voortaan
wordt een extra koppel agenten

ingezet tijdens de nachten van
vrijdag op zaterdag en zaterdag
op zondag. Deze agenten gaan
zich vooral bezighouden met geweld in en om horecalokaliteiten.
De politie ziet met lede ogen
dat zakkenrollers en inbrekers
steeds meer voet aan de grond
krijgen in de IJmond. De politie
stelt zich ten doel om het aantal

woninginbraken met tien procent te laten dalen. Gelijktijdig
moeten er twintig procent meer
inbrekers worden opgepakt.
Zakkenrollers zijn vooral actief op de Bazaar en in de centra
van Heemskerk en Beverwijk,
vrijdag- en zaterdagmiddag.
Steeds vaker zijn het professionele dieven die afkomstig zijn
uit Oost- en Midden-Europa.

Ruzie over geld

Renovatie
Plantage
gestokt
door bart vuijk
B E V E R W I J K - De grootscheepse renovatie van de wijk Plantage in Beverwijk is gestokt. Nadat eind vorig jaar de eerste
24 nieuwe eengezinswoningen werden opgeleverd, gebeurt er niets meer.

Circus BonZ probeerde op verschillende manieren, soms tevergeefs, de aandacht te trekken.
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School viert veertigste verjaardag op creatieve wijze

Sneu circus maakt Bonhoeffer blij
door bouke van den berg

- Het hele Bonhoeffer College is ermee bezig. Met de teloorgang van
Circus BonZ. Denkbeeldig
dan. In de vorm van een voorstelling.

CASTR ICUM

Het is de vierde voorstelling van
de middelbare school. Omdat
het Bonhoeffer veertig jaar
bestaat, wordt de voorstelling
van dit jaar groots aangepakt.
De productie, over een circus
in verval, wordt in een echte
circustent gespeeld en tussen 16
en 19 april elke avond om 19.30
uur uitgevoerd.

Circus BonZ vertelt het verhaal van de teloorgang van een
circusfamilie. Walter Ravelli,
gespeeld door wiskundeleraar
Theo Wesker, is de directeur
van Circus BonZ en zoekt wanhopig naar nieuwe acts voor
zijn zieltogende familiecircus.
Het voorbestaan van BonZ is
namelijk in gevaar omdat dierenactivisten de voorstellingen
willen saboteren.
Onderling ruziet de familie,
bestaande uit andere docenten
én leerlingen, over welke acts
het circus gaat gebruiken en
dienen dubieuze sponsoren zich
aan. Uiteraard zijn er ook de
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nodige relationele problemen
aanwezig binnen de circusfamilie.

’Tweets’ en ’likes’
Gisteren gaf circusdirecteur
Ravelli al een klein voorproefje
in de hal van het Bonhoeffer
College. Hij spoorde de pauzerende leerlingen aan de pagina
van Circus BonZ op Facebook te
’liken’ en hij hoopte ook dat het
circus ’trending topic’ op Twitter zou worden. ,,Wel grappig.
Want gisteren wist hij nog
helemaal niet wat dat betekende’’, zei docente Nederlands
Marijke Lute, die in de voorstel-

ling de ex-vrouw van Ravelli
speelt, met een knipoog.
Maar het werkte wél. In korte
tijd verdubbelde het aantal
’likes’ op Facebook naar een
kleine tweehonderd en nam ook
het aantal ’tweets’ toe. Vervolgens liet de begeleidende band
zien wat het in zijn mars heeft
voor de voorstelling. Zanger
Mitch Molenaar gaf de twaalf
zangeressen goed partij bij ’Let
me entertain you’ van Robbie
Williams. Dirigent Klaas Sabel
liet de band, eveneens bestaande uit leerlingen én leraren,
samenspelen als een geoliede
machine. Zo was tweestemmig

door janette luichies

- Een vliegtuigcrash is
de meest waarschijnlijke ramp
die de inwoners van Kennemerland kan overkomen.

IJMOND

Dat blijkt uit het zogenoemde
regionaal risicoprofiel dat nu in
concept klaar is. Naast een ongeluk met een vliegtuig staan ook
een ziektegolf, een brand in de
Schipholtunnel, stroomuitval,
extreme kou en bijvoorbeeld een
familiedrama hoog op het lijstje
met rampen dat in deze omgeving kan gebeuren.
Het risicoprofiel wordt opgesteld om er klaar voor te zijn
mocht zo’n ramp zich daadwerkelijk voordoen. In het oude risi-

coprofiel werd uitgegaan van het
ernstigste scenario dat zich voor
zou kunnen doen. Nu wordt uitgegaan van de meest waarschijnlijke crisis die zich kan voordoen.
En dan staat de vliegtuigcrash
dus bovenaan. Voor de Haarlemmermeerse burgemeester Theo
Weterings is dat een eyeopener.
,,Eén keer in de 18, 19 jaar doet
zich een crash voor, zo is berekend. Het is goed om dat te weten.’’

Drenthe
Kennemerland is een kwetsbaar
gebied, met niet alleen Schiphol,
maar ook Tata Steel en veel drukken snelwegen en tunnels. ,,De
burgers moeten zich daarvan be-
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Bestel via www.voordeelbezorger.nl tot en met 27 maart

- Bij een eenzijdig
ongeval op de Zeestraat in Beverwijk is gisteren rond 17.45 uur
een auto op zijn kant terecht gekomen. Komende vanaf de Koningstraat botste de bestuurder
vlak voor de Prinsesselaan op een
lichtmast. De Range Rover sloeg
daarbij om, ook de luchtmast en
een prullenbak sneuvelden. De

B EVERW I J K

bestuurder ging er naar de aanrijding vandoor toen het publiek
massaal foto’s ging maken. Even
verderop, ter hoogte van Nieuw
Akerendam, konden hulpverleners zich over de automobilist
ontfermen. De automobilist verklaarde dat hij waarschijnlijk in
slaap was gevallen achter het
stuur.

wust zijn’’, zegt Weterings, tevens vicevoorzitter van de Veiligheidsregio Kennemerland. ,,We
hebben hier te maken met een
bovengemiddeld risicoprofiel.
Het is hier geen Drenthe.’’ Anders dan voorheen wordt er nu
niet alleen gekeken naar het mogelijk aantal gewonden, maar
ook naar de impact van een
ramp.
,,Dan gaat het bij voorbeeld
om de verstoring van het dagelijks leven van burgers en de economische of sociale impact van
een crisis’’, aldus Schelte Egbers,
een van de opstellers van het rapport. Gemeenteraden in Kennemerland spreken zich binnenkort uit over het risicoprofiel.

Politie pakt
illegalen op
- Op een adres in Beverwijk heeft de politie gistermorgen drie illegalen aangetroffen, twee vrouwen en een man.
Ze hadden geen van allen een
identiteitsbewijs bij zich. De politie heeft de drie overgedragen
aan de vreemdelingenpolitie.
B EVERWI J K

grote zorgen over het gebrek aan
voortgang van het hele project,
en daar is hij niet alleen in. Ook
de bewoners van de wijk krijgen
er grijze haren van.
In een open brief aan de gemeenteraad schrijft Verhoeven:
,,De wijkvernieuwing stagneert.
Dit heeft gevolgen voor bewoners en gebruikers van de hele
Plantagebuurt. In totaal gaat het
om circa driehonderd bewoners
die in onzekerheid verkeren. Dagelijks bellen huurders Pre Wonen met vragen over de voortgang. Voor Pre Wonen is deze situatie onacceptabel.’’
Hij wijst erop dat Pre Wonen
negentig miljoen euro in het
plan steekt, en dat van de gemeente slechts een fractie van
dat bedrag wordt verlangd. Als
het geld er is, kan fase twee waarbij honderd woningen plat
gaan - snel aanvangen.
In een reactie meldt wethouder Jaqueline Dorenbos: ,,De onderhandelingen met Pre Wonen
zijn wat de gemeente betreft constructief verlopen. Helaas is het
nog niet gelukt op op het financiële vlak tot elkaar te komen.’’
Ze kondigt een brief aan om de
gemeenteraad te informeren.

Zout
Bij mij in huis
zijn de taken
verdeeld
in
’chef bovenverdiepingen’ en
’chef begane
grond’.
Natuurlijk help
ik chef BG hier
en daar. Andersom is dat verboden, want dan vind je wollen
truien in de droger. Of de was is
druipnat en kom ik er na een
week achter dat dit niet voor
niets is. Chef begane grond heeft
aan het toerental van de wasmachine gezeten. Ja, dan duurt
het in de droger een etmaal voor
het droog is.
Ik doe beneden de houten
vloeren en de gangen. Vrouwen
zullen nu zeggen: ,,Ja, dweilen,
dat kunnen mannen echt helemaal niet.’’ Mannen zullen zeggen: ,,Mooi dat is weer gelukt,
eenvoudig en effectief opgelost.’’
Onlangs viel het me op dat
alles wat ik dronk, zout smaakte. Vreemd. Nou ben ik al bijna
20 jaar met de BG-man dus ging
ik eens even opzoeken of cyaankali wellicht zout is. Ik kan me
voorstellen dat hij me spuugzat
is. Om het iets zekerder te weten, lik ik maar de hele mok.
Verdomd, het hele kopje smaakt
alsof het zo uit de zee komt. Ik
gooi een balletje op. En blijk niet
de enige te zijn, meneer van de
BG zit met hetzelfde probleem.
,,Hebben we andere vaatwastabletten ofzo?’’
Dan komt de aap uit de
mouw. ,,Ik heb het zoutbakje
van de vaatwasser helemaal gevuld met zout in plaats van een
handje. Nou, en zout is het.’’
MITZIE MEIJERHOF

beverwijk

Chef’Special komt
toch op Young Art
Chef’Special komt deze zomer
alsnog optreden op het Young
Art Festival in Park Westerhout
(20 en 21 juli). Vorig jaar moest
de Haarlemse band afzeggen
wegens een kaakoperatie van
zanger Joshua. De festivalorganisatie kan deze loop der zaken
nauwelijks betreuren, want
Chef’Special staat dit jaar ook
op Pinkpop en Lowlands. Andere namen van popacts die al zijn
vastgelegd zijn Awkard I en
Bombay Show Pig.
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Ballonnenwedstrijd op 30 april
B E V E R W I J K - Het Rafael van
der Vaartvoetbaltoernooi in de
Oranjevereniging in Beverwijk werken dit jaar voor het
eerst samen op 30 april. Voor
kinderen wordt er een ballonnenwedstrijd georganiseerd.
Op de Breestraat kan er op Koninginnedag een ballon worden opgehaald. Die moet wor-

Vliegtuigongeval in IJmond
blijkt grootste ’rampkans’

Auto op de kant in Zeestraat
€ 29,95

zingen geen probleem en speelden de ritme- en blaassectie
goed met elkaar samen.
De rest van de crew poogde
de voorstelling in de grote hal
van het Bonhoeffer verder te
promoten door met borden
rond te lopen en snoepgoed uit
te delen aan andere leerlingen.
De kaartenverkoop begint
aanstaande maandag in de
mediatheek van de middelbare
school. Kaartjes kosten twee
euro per stuk, inclusief consumptie. De opbrengst gaat
naar Edukans, dat zich wereldwijd sterk maakt voor kinderen
die niet naar school gaan.

De gemeente en woningcorporatie Pre Wonen wijzen met de beschuldigende vinger naar elkaar.
Er is ruzie over geld. Pre Wonen
vindt dat de gemeente meer
moet betalen. De gemeente vindt
dat Pre Wonen de beurs maar
moet trekken. Zo gebeurt er momenteel weinig meer in de wijk,
waar een kleine driehonderd naoorlogse flatwoningen plat moeten worden gegooid voor nieuwe
eengezinswoningen.
Een en ander is volgens Pre
Wonen direct gevolg van het feit
dat er nog geen samenwerkingsovereenkomst is tussen gemeente en Pre Wonen. Die is noodzakelijk, omdat de gemeente veel
moet investeren in het openbaar
gebied. Echter, vorig jaar besloot
de gemeenteraad om een miljoen
euro uit het beschikbare budget
voor de Plantage te halen. Sindsdien ligt alles stil, en slagen gemeente en Pre Wonen er niet in
om die samenwerkingsovereenkomst rond te krijgen.
Directeur Victor Verhoeven
van Pre Wonen vindt dat de gemeenteraad op het besluit moet
terugkomen, en dat miljoen
weer in de pot voor de Plantage
moet stoppen. Hij maakt zich

60 SECONDEN

den ingeleverd bij het toernooi
van de international op het terrein van De Kennemers. Voor
de finale worden de ballonnen
losgelaten. Deelname is gratis
en er zijn mooie prijzen te winnen.
➔ Stad en Streek Sport: Van
der Vaarttoernooi met
amateurclubs
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Vrijdag 23 en zaterdag 24 maart
en alleen verkrijgbaar in winkels met een bloemen- en plantenafdeling.

• BLOEMEN VERS VAN DE VEILING •
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