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door de Beemster
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’Leren lezen doe
je met je lijf ’
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’Slimme camera’s
Purmerend’
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Volgens de rechter heeft de Alliantie
voldoende onderbouwd dat er ’vei-
ligheidstekorten zijn die moeten
worden aangepakt’. De financiële
belangen van de Alliantie en de vei-
ligheid van het achterland wegen
wat hem betreft zwaarder dan de na-
tuur en cultuurhistorische belan-
gen.
Of de dijkverzwaring op de juiste
manier gebeurt wordt nog in een
bodemprocedure aangevochten. 
Dat betekent dat kan worden be-
gonnen met het graven van vaargeu-
len en loswallen. Ook kan worden
gestart met weghalen van steenbe-

kleding langs delen van de dijk tot
een hoogte van een halve meter bo-
ven de waterspiegel. Ook mag daar
zand worden opgespoten. 
Tot de uitspraak in de bodemproce-
dure moet de dijk verder ongemoeid
blijven. Volgens planning van de Al-
liantie is dat ook zeker tot 1 januari
2020 het geval. Vraag is of er tegen
die datum een uitspraak is in de bo-
demprocedure. Daar leek de rechter
tijdens de zitting twee weken gele-
den nog niet zo zeker van. In de uit-
spraak zegt hij er op te vertrouwen
dat de dijk ongemoeid zal blijven en
dat er geen onomkeerbaar werk
plaatsvindt tot er duidelijkheid is in
de bodemprocedure, zoals tijdens
de zitting werd toegezegd. Ook gaat
hij er van uit dat de Alliantie ’tijdig
en helder’ naar bewoners zal com-
municeren welke werkzaamheden
op welke momenten zullen gaan
plaatsvinden. 
John Kluessien voorzitter van de
stichting Zuyderzeedijk is uiteraard
teleurgesteld. ,,Maar nog niet alles
is verloren. Voor de bodemprocedu-
re hebben we ijzersterke argumen-

ten. Zo is de vernagelingstechniek
die we als alternatief voorstellen
straks een erkende techniek terwijl
de Alliantie komt met technieken
die in onze ogen nog niet zijn bewe-
zen.’’

Alliantie kan aan
de slag met dijk

Rechter verwerpt
bezwaren van
Zuyderzeedijk

Rien Floris
r.floris@hollandmediacombinatie.nl

Katwoude ✱ De Alliantie Marker-
meerdijken kan aan de slag. Voor-
zieningenrechter Hagen van de
Raad van State heeft vrijdag het ver-
zoek van de Stichting Zuyderzee-
dijk en bezwaarmaker Fons Elders
om het werk aan de dijk op te schor-
ten afgewezen. 

Purmerend ✱ Polonaise
tussen de middag op basis-
school de KlimOp, locatie
Torenmolen. Kinderen van
de groepen vier, vijf en ze-
ven hosten onder toezicht
van hun ouders door de
school. De kinderen en on-
derwijzers van de oecume-
nische onderwijsinstelling
kwamen vrijdag verkleed
naar school. 
Ook op andere plekken in
Purmerend werd het van
oorsprong Katholieke feest
ingeluid. Zo werd gisteren
in pop- en cultuurcentrum
P3 een carnavalsfeest geor-
ganiseerd, voornamelijk
bedoeld voor mensen met
een verstandelijke beper-
king. Carnaval wordt ge-
vierd op de drie dagen voor
Aswoensdag. Traditioneel
gezien duurt het feest drie
dagen, van zondag tot en
met dinsdag, maar in prak-
tijk beginnen de feesten
vaak al op vrijdag.
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Verkleedtrein Groep vier, vijf en zeven host door de school
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Volendam ✱ De gemeente Edam-
Volendam waarschuwt bedrijven
voor valse acquisiteurs.
Ondernemers zouden zijn bena-
derd om te adverteren in een ge-
meentegids. 

Voor de echte officiële gemeente-
gids van Edam-Volendam ver-
zorgt uitgever FMR Producties
echter de acquisitie en deze is al
afgerond, zo laat de gemeente
weten.

Misleidende acquisitie voor ’gids’

Huisarts Franse
zingt voor u
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