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,,Er ligt tegenwoordig veel druk op
leerlingen. Ze moeten al jong hele
belangrijke keuzes maken. Bij ons
juist niet’’, begint Mireille van der
Kracht, rector van het Kennemer
College in Beverwijk, haar uitleg
over de totstandkoming van de
nieuwe lesmethode. ,,Omdat we een
ondernemende school zijn, hebben
we de koppen bij elkaar gestoken
om te zien wat we konden aanpas-
sen. Daar is dit concept uit voort ge-
komen.’’
Gedurende tien weken nemen leer-
lingen van de brugklas en de tweede
klas twee uur per week deel aan een
pijler. Er zijn vier pijlers: sport en li-
festyle, art en design, start-up en geo
future. In zowel het eerste als het
tweede jaar staan twee pijlers op het
programma. Bij de pijlers is het on-
derwijs meer praktijk gericht.
De leerlingen krijgen opdrachten
die ze in groepsverband doen. Re-
gelmatig vloeien verschillende vak-
ken samen. Bij de pijler geo future
zijn leerlingen bijvoorbeeld al druk
doende geweest met het maken van
meetapparatuur voor temperatuur

en regen. Vervolgens worden de me-
tingen vergeleken met die uit het
verleden waarbij ook meteen de kli-
maatveranderingen aan bod ko-
men.

Weersvoorspelling
De twaalfjarige Joyce is deze woens-
dagmiddag bezig met het voorbe-
reiden van een weersvoorspelling.
Hoe zij de nieuwe leermethode er-
vaart? Na een lange denkpauze: ,,Ik
ben niet zo van het samenwerken,
daar moest ik aan wennen. Maar nu
gaat dat al een stuk beter.’’ Wat ze la-
ter wil worden, weet ze nog niet.
Maar een ding weet ze nu alvast ze-
ker: ,,Het zal niet iets worden wat
met het weer te maken heeft.’’
Een lokaal verder zijn kinderen be-
zig met de pijler art en design. Romy
(12) is positief: ,,Je leert je sterke pun-
ten sneller kennen en we krijgen
hier geen huiswerk voor.’’ Leanne
(12) vindt het samenwerken prettig.
,,Ik kende maar twee mensen op de-
ze school. Nu een heleboel.’’
Bij sport en lifestyle laat de biologie-
lerares kinderen springen en daarna
hun hartslag meten. Een ander deel
van de groep is aan het sporten.
,,Daarbij gaat ook hun hartslag om-
hoog. Nu weten ze dus meteen
waarom en hoe dat gebeurt.’’
De docenten hebben de methode
zelf samen bedacht en opgezet. Om
het niet te vrijblijvend te laten zijn,
moeten punten verdiend worden
met de opdrachten. Van der Kracht:
,,Maar die tellen niet als cijfer mee
voor de rapporten. De eerste erva-
ringen zijn positief.’'

Kennemer
College start
met ’pijlers’

Lisa, Julia, Romy, Roos en Romy zijn bezig met de pijler art en design. FOTO RONALD GOEDHEER

Ook is er sprake van privégebruik
van gemeentegrond. Daarnaast is er
gebouwd tegen de regels van het be-
stemmingsplan in, stelt de gemeen-
te na dossieronderzoek. De betrok-
ken bewoners (op het centrum zijn
zes standplaatsen) zijn enkele we-
ken geleden per brief op de hoogte
gesteld van de tekortkomingen. In
die periode konden zij aantonen dat
de diverse bouwsels tocht legaal
zijn.
Vanaf 8 januari is er voor hen een
nieuwe fase ingegaan: het zogehe-
ten handhavingstraject, de periode
waarin alles volgens de regels moet

zijn hersteld. ,,Die periode hangt af
van het geconstateerde gebrek, dat
verschilt dus van geval tot geval”, al-
dus verantwoordelijk wethouder
Gaatze de Vries.
Volgens het Uitvoeringsprogramma
Integrale handhaving 2018 worden
de zes woonwagencentra binnen de
gemeente onder de loep genomen.
Na de woonwagencentra aan de Jan
van Kuikweg en de Elzenhof is nu
het terrein aan De Velst - een dood-
lopend straatje bij de Maerelaan -
aan de beurt. Een centrum dat mak-
kelijk de vergelijking met een villa-
wijkje kan doorstaan. Geen woon-
wagen als zodanig te bekennen. Wel
zonnige woningen met net onder-
houden tuintjes. Drie aan de ene
kant en de overige aan de overzijde.
Het geheel is omgeven door groen,
een kleine archipel in het centrum

van Heemskerk. Volgens Heems-
kerk zou echter op een gemeentelij-
ke groenstrook zijn gebouwd. Die
bouwsels moeten worden verwij-
derd. Dat geldt ook voor een gemet-
selde tuinmuur. Voor andere bouw-
werken zijn alsnog vergunningen
aangevraagd en verleend.
Bij navraag bij bewoners blijken de
meesten van niets te weten. ,,Een
hoop blah, blah om niets”, ver-
woordt een bewoonster haar gevoe-

lens. ,,Ik heb vijftien jaar geleden
een schuur laten neerzetten. Maar
dat is geheel legaal gebeurd.” Bewo-
ner Chris van der Spek heeft wel een
brief gekregen. ,,Ik heb een hokje
van drie bij drie neer laten zetten
voor fietsen en dergelijke”, wijst hij
naar een houten schuurtje. ,,Die is
in de plaats gekomen van een andere
gebouwtje. Daar zat wel een vergun-
ning op. Voor deze nieuwe heb ik
geen vergunning aangevraagd. Ik
dacht dat dat niet hoefde.” Van der
Spek gaat dat alsnog doen. ,,Al die
rompslomp. Dat kost me weer tijd
en geld.”
De wethouder gaat ervan uit dat de
bewoners zich aan de regels houden.
Zo niet, dan volgt een heel proces
van brieven, aanmaningen, dwang-
bevelen tot het op kosten van de be-
woner herstellen van de situatie.

’Controle hoop blah, blah om niets’
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De broertjes (8 en 6 jaar) zitten in een mop-
penfase. Kennelijk hebben ze besloten ze

ook allemaal door te vertellen aan opa en oma.
Dus vliegen de moppen ons bij binnenkomst
al om de oren. J (6) gaat soms zo op in het
moppen tappen dat hij per abuis eerst de clou
vertelt. Wat opvalt is dat de Jantje-moppen, die
al verteld werden in de tijd dat opa zelf nog
een kleine broekenman was, nog steeds volop
de ronde doen.

J vertelt de mop van Jantje die zo’n slecht
rapport heeft, dat hij het document maar in de
sloot heeft gegooid. Op de vraag van vader
waar zijn rapport toch is, antwoordt Jantje:
’Alle eentjes zwemmen in het water’. U kende
hem al, vast en zeker. De broertjes vinden hem
prachtig.
Van M (8) komt de mop van Jantje die thuis
vertelt dat hij weggestuurd is uit het zwem-
bad: hij heeft in het water geplast. Mama:

’Maar dat doet iedereen toch wel eens?’ Jantje:
’Ja, maar niet van de hoge duikplank’. Een
oudje, maar verteld door M is hij weer prima.
Nieuw voor opa is een mop over een kameel en
een olifant. De broertjes vinden hem prachtig,
ze rollen zo ongeveer van de bank van pret.
Hier komt-ie: ’Zegt de olifant tegen de kameel:
’Waarom heb jij twee borsten op je rug?’ Zegt
de kameel: ’Ik vraag toch ook niet waarom jij
een piemel aan je neus hebt?’

60 seconden Arie Bergwerff " a.bergwerff@hollandmediacombinatie.nl

Piemel

Saillant: minister Grapperhaus
van Justitie en Veiligheid heeft bij
de IJmondse politieteamleiding
aangedrongen op het overleg met
Koopen. De Velserbroekse had
eind vorig jaar een persoonlijke
ontmoeting met Grapperhaus, op
uitnodiging van de bewindsman.

Ook bij die ontmoeting liet Koop-
en weten dat zij aan de handelwij-
ze van de politie een bittere na-
smaak heeft overgehouden. ,,Mijn
dochter Daniëlle is op dinsdag 26
juli 2016 overleden, ongeveer 2,5
dag nadat zij xtc had genomen.
Pas op de vrijdag na Daniëlles
dood stonden er rechercheurs bij
ons op de stoep. Ze vertelden dat er
in Noord-Holland nóg iemand na
xtc-gebruik was overleden en dat
er daarnaast een andere persoon in
coma lag. De rechercheurs vroegen
of wij eventueel bewijsmateriaal
met betrekking tot Daniëlle kon-
den afstaan. Ik had een tijdje daar-
voor een klein beetje gele poeder
gevonden. Misschien was dat be-
langrijk, dacht ik. Maar in het Be-
verwijkse Rode Kruis Ziekenhuis,
waar Daniëlle in zorgwekkende

toestand werd opgenomen, zeiden
ze tegen me: ’Gooi maar weg dat
spul’. Dus dat restje poeder kon ik
de politie niet meer geven.’’
Koopen die voorlichting geeft over
xtc vervolgt: ,,De rechercheurs
hebben destijds wel een porte-
monnee van Daniëlle meegeno-
men, voor onderzoek bij het Ne-
derlands Forensisch Instituut.
Maar daar kwam niets uit. Korte
tijd later werd de zaak gesepo-
neerd. Wat mij ook steekt, is dat de
wijkagent hier nooit contact met
ons heeft gezocht. Bizar. Wij wo-
nen hier nota bene in een dorp. Als
in een kleine gemeenschap een
kind doodgaat, mag je toch iets
meer verwachten van de lokale po-
litie. Uiteindelijk heb ik de wijk-
agent circa een half jaar geleden
zélf aangesproken.’’

’Politie laks na dood Daniëlle’
Carlo Nijveen

Dat vereist dat een beëdigde milieu-
inspecteur van de Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied - met het
hoofdkantoor in Zaandam - daad-
werkelijk met eigen ogen moet zien
dat er een stofwolk de lucht in gaat.
Die inspecteurs staan er echter spo-
radisch, weet Dirk-Jan Prins, die veel
tijd doorbrengt aan de Reynders-
weg. „Ik heb ze zelf wel eens gewe-
zen op de stofwolken die door sho-
vels worden veroorzaakt, en door
vrachtwagens en andere bronnen.
Maar daar kijken ze gewoon niet
naar.” Prins stuurt zijn foto’s dage-
lijks naar de omgevingsdienst. Die

gelden echter niet als bewijs. De
plaatsing van sensoren rondom het
Harsco-terrein die onweerlegbaar
elke stofwolk vastleggen, lijken
hem een betere oplossing.
De omgevingsdienst vindt zelf dat
de handhaving wel goed gaat.
„Een inspectie vindt plaats door
twee van onze inspecteurs. Zij focus-
sen op de stofemissie bij het kiepen
van de pannen. Hun waarnemingen
moeten voldoende robuust en goed
zichtbaar voor de inspecteurs zijn
om in bezwaar- en beroepszaken
stand te houden. Wij hanteren geen
tijdslimiet bij onze inspecties. De
duur van de controle is afhankelijk
van de activiteiten die gaande zijn
bij het bedrijf en onze beschikbaar-
heid. Dit betekent dat de duur vari-
eert van een uur tot meerdere uren
per inspectie”, aldus de omgevings-
dienst.

De ontmoeting in buurthuis De Stut
(van 17 tot 20 uur) is bedoeld voor
een inventarisatie van de wensen
van de bewoners die te maken heb-
ben met een andere manier van in-
zamelen van huisafval. Enige tijd
geleden is in de wijk Zuidbroek Oos-
terwijk een proef met een plasticbak
van start gegaan, als voorproefje van
wat heel Heemskerk (met uitzonde-
ring van de Waterakkers en de
Broekpolder) te wachten staat.
In de oranje bak wordt het plastic,
blik en drinkpakken bewaard. Het
overige restafval verdwijnt in de toe-
komst in ondergrondse containers.
Verwachting is dat de hoeveelheid
zo klein is geworden dat de grijze
bak niet meer nodig is. ,,We gaan

dan weer terug van drie naar twee
bakken: voor het GFT (groente-,
fruit- en tuinafval) en het plastic en
dergelijke”, zegt wethouder Gaatze
de Vries.
De proef blijkt in Zuidbroek Ooster-
wijk aan te slaan. Van de 183 respon-
denten was 85,5 procent heel tevre-
den, aldus de afvalcoaches die door
afvalverwerker HVC waren ingezet
om vragen van bewoners te beant-
woorden. Zo bestond er vaak enige
onduidelijkheid wat in welke bak
moet en de afstand naar de onder-
grondse container. De Vries: ,,Som-
mige mensen willen de container
vlak voor hun deur, anderen zien
het liever een eindje verderop hun
woning.” Landelijk wordt een straal
van 250 meter aangehouden.
,,Op de informatiebijeenkomst ho-
pen we te horen wat de voorkeuren
zijn. Daarom kan ik ook nog niet
zeggen hoeveel ondergrondse con-
tainers er komen.” De wethouder
hoopt dat het nieuwe afvalsysteem
voor de zomervakantie is ingevoerd.

Pieter van Hove

Beverwijk " Het Kennemer College
(havo/vwo) is november vorig jaar
gestart met een nieuwe vorm van
onderwijs voor de brug- en tweedek-
lassers, de zogenaamde pijlers. Be-
doeld om leerlingen te helpen eer-
der te ontdekken waar hun passie
ligt.

Pieter van Hove

Bart Vuijk

Velserbroek " De Velserbroekse
Nicolette Koopen, die haar doch-
ter Daniëlle in 2016 door het slik-
ken van xtc verloor, voert binnen-
kort overleg met de leiding van
politie IJmond. Bij dat gesprek zal
Koopen duidelijk maken dat zij
ruim twee jaar na het fatale inci-
dent nog steeds worstelt met forse
onvrede over de manier waarop de
politie met haar en andere nabe-
staanden is omgesprongen.

Heemskerk " Bij onderzoek van het
woonwagencentrum De Velst in
Heemskerk zijn diverse illegale
bouwwerken geconstateerd.

Heemskerk " Heemskerkers kun-
nen 29 januari zeggen wat ze vinden
van het gescheiden aanbieden van
afval en waar volgens hen de onder-
grondse afvalcontainers moeten ko-
men.

! Vervolg van regiovoorpagina
IJmuiden " In de milieuvergunning
van Harsco staat dat overtredingen
’visueel’ moeten worden waargeno-
men.

Foto’s van stofwolken zijn
geen bewijs overtreding

Handhaving
woonwagens
De Velst ingegaan

Bijeenkomst Heemskerk
over inzamelen huisvuil

Uitgeest " Historische stadswan-
delingen zijn al jarenlang popu-
lair bij de Uitgeester senioren.
Nadat Wim de Wit dit tien jaar
lang had verzorgd, namen vorig
jaar Hetty Franzani en Arie Sen-
gers het van hem over. Zij is vier
keer per jaar gids, hij drie keer.
Franzani bijt op 17 januari het
spits af met de St. Maartenswan-

deling in het middeleeuwse cen-
trum van Utrecht, Sengers wan-
delt op 13 februari door het oude
hart van Gouda. Maximumaantal
deelnemers is twintig. De eerste
is al volgeboekt.
Opgeven voor de tweede wande-
ling kan via Coby Roozendaal:
0251-312915 of jaroozend@live.nl.
Voor de volgende wandeling met
Franzani: hettyfranzani@ziggo.nl of
0251-315060 (tussen 18-19 uur).

Stadswandelingen populair
Ton de Lange

Uitgeest " De gemeente Uitgeest
wil dat de burgers meedoen en voe-
len dat ze ’erbij horen’. Daartoe
werd eind oktober vorig jaar iets
nieuws geïntroduceerd: de ’ieder-
een-doet-mee-tafel’. De tweede edi-
tie is op 14 januari van 16-18 uur in de
raadzaal van het gemeentehuis. Ie-
dereen kan meedoen, want ’het
maakt niet uit welke culturele ach-

tergrond, geslacht, leeftijd, talenten
of beperkingen iemand heeft’. De
vorige keer zijn volgens de gemeen-
te ’dromen, verlangens en wensen
uitgesproken’. Het moet allemaal
leiden tot, wat men noemt, een ac-
tieplan voor een inclusieve samenle-
ving. Maandag wordt bekeken wel-
ke initiatieven er al zijn en wat er
nodig is om zaken te realiseren.
Aanmelden kan via iedereen-doet-
mee-tafels@meewering.nl.
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