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nen. Het Philips Heartstart appa-
raat dat de ondernemers hebben
aangeschaft hangt achter de bar in
De Tuynkamer.

Nouri
De brasserie is centraal gelegen en
heeft de ruimste openingstijden:
de defibrillator is daar beschikbaar
tussen 8.30 uur ’s morgens en 18
uur (maandag tot en met woens-
dag) of 23 uur (donderdag tot en

Een AED kan bij een reanimatie
worden gebruikt om iemand met
een hartritmestoornis een levens-
reddende stroomschok toe te die-

met zondag) ’s avonds.
Marco Wohlken van De Tuynka-
mer had het idee hiervoor al eer-
der, eigenlijk al sinds Ajacied Ab-
delhak Nouri in 2017 op het veld
met hartfalen in elkaar zakte. On-
langs ging hij de ’buren’ langs.
Nu is de AED er. De gezamenlijke
ondernemers hebben bij Procardio
een vierjaarscontract afgesloten,
inclusief onderhoud en service en
betalen daar nog geen 20 euro per

jaar voor. Wohlken: ,,Dat is na-
tuurlijk een klein bedrag. Mis-
schien is het een idee voor meer on-
dernemers in de binnenstad om
dit gezamenlijk op te pakken.’’

Cursus
Binnenkort gaan deelnemers in
het project ook op cursus, om de
basisbeginselen van reanimatie en
alle details van deze defibrillator
onder de knie te krijgen.

Ondernemers Gedempte Turfhaven regelen AED
Eric Molenaar

Hoorn " Achttien ondernemers
die zijn gevestigd aan de Gedemp-
te Turfhaven in Hoorn hebben ge-
zamenlijk een AED aangeschaft,
die in noodgevallen algemeen be-
schikbaar is.
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Klik-klak-klik-klak-klik-klak.
De mannen van de groenvoorziening

staken het schoffelen en snoeien. Kijken op.
Fronsen de brauwen. En schoffelen door.

Klik-klak-klik-klak-klik-klak.
De mannen met de geruite petten op hun
gegroefde koppen verrekken hun nekken op
het leugenbankje. Fronsen de brauwen, lachen
en zetten het volgende sterke verhaal in.

Klik-klak.
De jongen die zich door zijn lief gearmd mee
liet slepen naar de stad, nu leurt met de tassen
van Ici Paris en zeker drie modewinkels, heeft
ondanks die arm nog geen seconde nodig om
om te kijken.
Zij nu ook, natuurlijk. Haar blik is nog net iets
afkeurender. Van top tot teen en weer terug.
Dan toch een glimlach.
Hij krijgt een stomp.

Klik-klak-klik-klak.
Ook de taxichauffeurs verderop kijken nu op.
Tja.
Op het oog heb ik best mannelijke schoenen.
Maar die houten hak, samen met mijn haastige
tred, maakt dat ik meer aandacht heb dan ooit.
En snap ik iets beter hoe het is om een meisje
te zijn met kittige hakjes. Die blikken.
Al hoop ik voor de meisjes met kittige hakjes
dat eh, dat ze betere sjans hebben dan ik.

In 60 seconden Hedzer Faber " h.faber@hollandmediacombinatie.nl

Die blikken

Momenteel wordt de laatste hand
gelegd aan de verbouwing van het
OSG West-Friesland aan de Bonte-
koestraat dat vanaf begin 2017 onder
architectuur van Van Hoogevest Ar-
chitecten in vier verschillende fases
is verbouwd. Een deel van de bin-
nenplaats is voorzien van een ruime
en transparante aanbouw met onder
meer een studieruimte en een zoge-
heten creatieve vleugel.
Ook de luchtbrug, die aan de Bonte-
koestraat twee schoolgebouwen met
elkaar verbindt, is gerealiseerd. Als
Heijboer door de gangen van de
school wandelt, kan hij zijn trots
niets onderdrukken. ,,Met respect
voor de bestaande architectuur is er
iets heel moois neergezet dat vol-
doet aan de wensen die je tegen-
woordig zo vaak hoort: er is licht,
lucht en ruimte.’’
Daarvoor zijn de karakteristieke ho-
ge klaslokalen intact gebleven en
worden de authentieke glas-in-
loodramen gekoesterd. De entresols
en de frisse kleuren zorgen voor de
eigentijdse elementen.

Ambities
De SOHH is in 2012 in het leven ge-
roepen. Heijboer is sinds medio 2016
via het bedrijf Brink Management/
Advies als directeur van de SOHH

werkzaam. Zijn opdracht was klip
en klaar. Binnen de financiële moge-
lijkheden moest hij de ene na de an-
dere verbouwing begeleiden en te-
vens voor het onderhoud van de
overige schoolgebouwen zorgen. En
onderwijs is in dat opzicht een lasti-
ge tak van sport, erkent Heijboer.

,,De vragers zoals docenten, ander
personeel en leerlingen zijn geen
budgethouder, maar anderzijds zijn
er wel hoge en terechte ambities met
steevast te weinig geld. Dan ligt er
de uitdaging met minimale midde-
len toch iets moois te realiseren.’’
Daarvoor moest Heijboer in de slag

met verschillende betrokkenen zo-
als de scholen, de gemeente Hoorn,
ontwerpers, aannemers en installa-
tiebedrijven.
Het is ook een uitvloeisel van de
unieke constructie die de gemeente
Hoorn heeft opgetuigd, zo verdui-
delijk Heijboer. ,,De gemeente heeft

de zorg voor goede huisvesting uit-
besteed en het eigendom overgedra-
gen aan de SOHH. Zowel het Atlas
College als Tabor College is geen ei-
genaar van de gebouwen, maar de
SOHH stelt de schoolgebouwen ter
beschikking aan de scholen. Wij
krijgen van de gemeente, een jaar-

lijks budget voor de instandhou-
ding van het vastgoed. De SOHH
legt verantwoording af aan de ge-
meente.’’
Onder het openbare Atlas vallen SG
Newton, Copernicus SG en OSG
West-Friesland. Het katholieke Ta-
bor bestaat uit d’Ampte, Werenfri-

dus en Oscar Romero. ,,De uitbrei-
ding, renovatie en nieuwbouw van
het Copernicus, d’Ampte en We-
rendfridus is al afgerond.
Het Newton is in 2003 opgeleverd
en is de enige van de zes SOHH-
scholen die niet ingrijpend wordt
verbouwd. ,,Na de afronding van

het OSG komt Oscar Romero aan de
beurt en als ook dat voortvarend ver-
loopt blijven we binnen de tien jaar
die er voor de huisvestingsplannen
was ingeruimd. In 2012 zijn de pro-
jecten voor passende en doelmatige
huisvesting op papier gezet en dat
loopt eind 2021 af.’’

Verbouwing aan Bontekoestraat nadert voltooiing

Licht, lucht en
ruimte in OSG

Hans Brandsma
h.brandsma@hollandmediacombinatie.nl

Hoorn " De Stichting Onderwijs-
huisvesting Hoorn (SOHH) han-
teert een strak schema voor de ver-
nieuwbouw. Binnen tien jaar onder-
gaat het merendeel van de scholen
voor het voortgezet onderwijs een
gedaanteverwisseling. Met de vol-
tooiing van de renovatie van het
OSG kan directeur Jan Heijboer in
mei weer een streepje op zijn ge-
weerkolf zetten.

De leerlingen Liv Achthoven, Mistral Elzinga, Felicia de Graaff en Hanna Mozer op de binnenplaats van het OSG West-Friesland. FOTO’S MARCEL ROB

75.000 m2 voor 8000 leerlingen
De zes scholen die binnen het beheer van de Stichting Onderwijshuis-
vesting Hoorn vallen hebben samen ongeveer 8000 leerlingen. Om
alle scholieren te huisvesten heeft het SOHH in Hoorn circa 75.000
vierkante meter aan vastgoed tot haar beschikking. ,,Daarvoor hebben
we negen locaties en die variëren van een kleine duizend vierkante
meter tot 12.000 vierkante meter voor het Werenfridus.’’ Naast SG
Newton, Copernicus SG, OSG West-Friesland, d’Ampte, Werenfridus en
Oscar Romero wordt er in Hoorn ook voortgezet onderwijs gegeven
op het Clusius College (vmbo en mbo), Stichting Trigoon en De Spina-
ker (beide speciaal onderwijs).

Opmeer " De gemeenteraad van
Opmeer discussieert vanavond
over de afvaltarieven van HVC.
In de buurgemeenten Medem-
blik en Koggenland bestaat veel
onvrede over de hoge tarieven.
Ook in Opmeer zijn dergelijke
geluiden te bespeuren, weet
burgemeester GertJan Nijpels.
,,Wij zijn partners van HVC. Dat
betekent ook dat je elkaar de
waarheid moet kunnen zeggen.’’
Volgens milieuwethouder Bram
Beemster moet de discussie ’niet
alleen over de tarieven gaan’.
,,Het draait ook om de dienst-
verlening.’’ West-Friese gemeen-
ten staan op het punt een nieu-
we dienstverleningsovereen-
komst (dvo) af te sluiten.

Recordbezoek
’Westerkogge’
De Goorn " De Westerkoggeflo-
ra in De Goorn heeft dit jaar een
recordaantal van zesduizend
bezoekers geboekt.
,,Ook de open dag bij loonbe-
drijf Blankendaal werd heel
druk bezocht’’, meldt Daniëlle
van der Peet. Het thema ’het
circus komt’ sprak het publiek
volgens haar bijzonder veel
bezoekers aan. ,,Er waren vooral
veel jonge gezinnen en die ble-
ken erg tevreden.’’

Brandstichting
na relatiebreuk
Hoorn " Een impulsdoorbraak
na een onverwerkte, verbroken
relatie was er volgens een psy-
chologisch rapport de oorzaak
van dat Hoornse Mira P. (21) op
22 maart brand had gesticht. Op
de verjaardag van haar ex-vriend
was de jonge vrouw naar zijn
woning in Midwoud gefietst.
Daar had zij in de schuur op de
bovenverdieping op een tafel
aanmaakblokjes in brand gesto-
ken.
Het ging om houtbouw in een
dicht bebouwde omgeving. Maar
de brand was snel door een
buurtbewoner ontdekt. P. was in
de buurt gesignaleerd. Op haar
telefoon stond een foto van de
brand. Zelf zei de verdachte dat
ze zich weinig tot niets van die
avond kon herinneren.
Volgens het rapport van de ge-
dragskundige was de jonge
vrouw verminderd toereke-
ningsvatbaar ten gevolge van
onverwerkte gevoelens en oplo-
pende spanningen. Officier van
justitie M. Kramer noemde de
daad van P. een schreeuw om
hulp.
De aanklaagster eiste een straf
gelijk aan de drie dagen voorar-
rest, 177 dagen voorwaardelijk
met een behandelverplichting
en een werkstraf van 240 uur.
Aan haar ex-vriend zou P. het
volgens de officier symbolische
bedrag van driehonderd euro
aan smartengeld moeten beta-
len. Uitspraak 19 februari.

Opmeer praat
over afvaltarief

In deze regio is het drugsgebruik
groot; uit recent onderzoek is ge-
bleken dat 42% van de jongeren in
de leeftijd van 16 tot en met 25 jaar
wel eens drugs heeft gebruikt. Van

deze groep meldt dertien procent
ook recent drugs te hebben ge-
bruikt.
Onder leerlingen op het vmbo is
het drugsgebruik in West-Fries-
land grotere dan onder leeftijdsge-
noten op de havo en het vwo. Voor-
al lachgas blijkt populair onder
jongeren. Een derde van de drugs-
gebruikers gebruikt dit, zo blijkt
uit onderzoek. ,,Ook op evene-
ment zoals kermisborrels is lach-
gas populair, je kunt het overal le-
gaal kopen’’, zegt wethouder Fit.

Scholen en het ziekenhuis zijn be-
langrijk als het gaat om misbruik
van alcohol en drugs tegen te gaan.
,,Die banden willen we daarom
versterken’’, zegt wethouder Van
der Ven. ,,De gevolgen van alcohol-
gebruik zijn redelijk bekend bij
jongeren en ouders. Maar drugs
roept met name bij ouders veel vra-
gen op. Er moet meer voorlichting
komen.’’
Het gebruik van drugs boven de
achttien jaar is niet strafbaar, zo
stelt de Hoornse wethouder.

,,Maar van belang is wel dat de
drugs die worden gebruikt veilig
zijn. Er zijn gemeenten waar je bij
uitgaansgelegenheden drugs kunt
testen of ze veilig zijn. Misschien
komen wij tegen de zomer wel met
het advies aan de gemeenteraden
dit ook in West-Friesland in te voe-
ren’’, oppert Van der Ven.
Drugs is volgens Fit ook veel min-
der ’grijpbaar’ dan alcohol. ,,De
doelgroep is ook kleiner en anonie-
mer en wordt vooral gebruikt bij
vrienden en bij uitgaan.’’

Drugsgebruik in West-Friesland is groot
Michiel Snik

! Vervolg regio voorpagina
Hoorn " Het bestrijden van drugs-
gebruik is minstens zo belangrijk
als alcoholmisbruik, zo benadruk-
ken de wethouders Joset Fit van
Medemblik en Marjon van der Ven
van Hoorn.

Zij reageert hiermee op uitspraken
van Bond, gisteren in deze krant, tij-
dens de informatieavond voor een
zonneweide aan de Jaagweg in Berk-
hout. Op het voormalige bedrijven-
terrein Distriport wil de provincie

66 ha benutten voor de opwekking
van zonne-energie.
Van de Pol heeft Bond het kranten-
knipsel met diens uitspraken naar
Bond gestuurd. ,,Ik heb hem er di-
rect op aangesproken en wacht nog
op antwoord’’, zegt zij. Om haar be-
toog kracht bij te zetten, heeft zij de-
ze krant correspondentie tussen
provincie en de gemeente Koggen-
land beschikbaar gesteld. Daaruit
blijkt zonneklaar dat het initiatief
niet bij Koggenland ligt en dat de
gemeente ook iedere financiële aan-

sprakelijkheid afwijst in geval van
schadeclaims bij de wijziging van de
grondbestemming. In een brief van
januari stelt Koggenland voorts dat
’bij het uit de markt halen van Dis-
triport’ acht ha buiten beschouwing
(lees beschikbaar) moet blijven voor
eigen bedrijvengrond.
Volgens woordvoerder Marriët Wij-
ker van gedeputeerde Bond ligt de
zaak zo: ,,Toen openbaar werd dat
de provincie besloten had Distriport
niet als bedrijventerrein te ontwik-
kelen (mei 2017), is de gemeente

(maar ook de provincie) benaderd
door initiatiefnemers met het idee
om hier een zonneweide aan te leg-
gen. Daarom zijn gemeente en pro-
vincie met elkaar in gesprek gegaan
over de mogelijkheid van een zon-
neweide en is afgesproken dat de
provincie, eigenaar van de grond, de
regie neemt op de vervolgstappen,
waaronder de bijeenkomst in Berk-
hout. Verder hebben de burgemees-
ter en de wethouder de kantteke-
ning gemaakt dat de raad van Kog-
genland het laatste woord heeft.’’

Meningsverschil om zonneweide
Coen van de Luytgaarden

Berkhout " Dat Koggenland ’met
het verzoek voor een zonneweide
kwam’, zoals gedeputeerde Jaap
Bond stelt, is volgens wethouder Ca-
roline van de Pol ’pertinent niet
waar’.


