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Bezuinigingsvoorstel van OPA

AGENDA

’Sinterklaas
is al lang
het land uit’

BIOSCOPEN
HARMONIE (tel. 072-5113641) - The Tourist,
za. en zo. 13.15 uur, 15.30 uur, 18.45 uur,
za.21.30 uur; Tron: Legacy OV, za. 21.30 uur,
zo. 19.45 uur; Love and other drugs, za. en
zo. 16 uur, za. 18.30 uur,21.15 uur,zo. 20
uur; The Green Hornet, za. 15.45 uur, 18.30
uur, 21.15 uur; zo. 15.45 uur, 20 uur; Loft,
za.19 uur, 21.45 uur, zo. 20.15 uur; New
Kids Turbo, za. 15.45 uur,18.45 uur, zo.
15.45 uur; Meet the parents, za. en zo.
16.15 uur; Dik Trom, za. en zo. 13.30 uur;
MegaMind, za.en zo. 14 uur; Mega Mindy,
za.en zo. 13.45 uur; Rapunzel, za. en zo.
13.15 uur
PROVADJA - Wickie de Viking (jeugd), zo. 14
uur; Schemer, zo. 20 uur; Unter Bauern, za.
22 uur, zo. 20.30 uur; Des hommes et des
dieux, za.19.30 uur, zo. 16.30 uur;

door ruud schmitz
A L K M AA R - Je kunt als oppositiepartij altijd wel de tegenbeweging blijven uithangen maar een komt een moment dat
iemand zegt: ’Doe het lekker zelf’. Dat moment heeft de
Onafhankelijke Partij Alkmaar niet afgewacht. Gisteren is
een ’daadkrachtig’ bezuinigingsvoorstel naar het college
gegaan. Hoofddoel: geen belastingverhoging en niet beknibbelen op zorg, jongeren, groen en veiligheid.

Maar er zal toch ergens op moeten worden beknibbeld, anders
bereik je immers geen bezuinigingen. ,,Daar hebben we goed
over nagedacht’’, aldus opperOPA Victor Kloos. Hij licht het
voorstel toe.
,,Het zit namelijk zo: de begroting van Alkmaar is ongeveer
290 miljoen op jaarbasis. De personeelskosten bedragen 61 miljoen, het bedrag aan subsidies 23
miljoen. De bezuinigingen die
de stadsregering tot nu toe heeft
ingeboekt bedragen 11,5 miljoen
in 2014. Deze bezuinigingen
moeten tegelijkertijd het kostbare nieuwe beleid (4 miljoen op
jaarbasis) van het college mogelijk maken. Wij denken dat er op
een aantal punten anders bezuinigd kan worden en we komen in
een eerste verkenning al uit op
een totaal van bijna 16 miljoen
euro aan structurele besparingen. Daarmee kijken wij ook
vooruit: er kunnen namelijk nog
tegenvallers komen in de toekomst en die wil OPA ook op
kunnen vangen.’’
Ambitieus, maar hoe denkt
OPA die 16 miljoen te kunnen bereiken? Kloos: ,,Veel ambtenaren
gaan de organisatie vrijwillig
verlaten, dus neemt ook het aantal werkplekken af. Daarnaast
kan minder gebruik worden ge-

(ADVERTENTIE)

Heerlijk Nazomeren

maakt van adviesbureaus. En tevens kan de bedrijfsvoering efficiënter.’’
Een ander idee is om gesubsidieerde instellingen, die in dure
panden zitten, centraal te huisvesten in de vrijgekomen plekken in het stadskantoor of huisvesting onder het stadskantoor.
OPA wil ook dat wijkcentra in de
komende jaren veel meer op eigen benen komen te staan. ,,Laten we eerlijk zijn, die worden
nou niet bepaald druk bezocht.
Ik zie hier wel mogelijkheden
voor particulier ondernemerschap. En we moeten ook stoppen met wijkgerichte inburgering en met het participatieteam
allochtone vrouwen. Van dat
laatste hebben we de laatste jaren geen resultaten meer vernomen.’’
En zo gaat Victor Kloos nog
even door: uitstel nieuw poppodium, versobering van reconstructies van wegen en vervanging van verlichting, scherper
begroten (maar niet op de reserve
van de WMO omdat zorg niet in
het gedrang mag komen), minder internationale reisjes, geen
Zeswielentracé maar Bestevaerstraattracé, beter besteding ’Vogelaargelden’, enzovoort. ,,Sinterklaas is al lang het lang uit’’,
aldus Victor Kloos.
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CORSO THEATER (tel. 0251-652291) - The
Green Hornet, za. 21.30, zo. 20 uur; Loft, za.
21.30 uur, zo. 20 uur; New Kids Turbo, za.
19 uur; Rapunzel, za. en zo. 16 uur; Het Geheim, za. en zo. 16 uur; Dik Trom, za. en zo.
13.30 uur; Mega Mindy, za. en zo. 13.30 uur
CINEBERGEN (tel. 072-5896310) - Copacabana, za. 21 uur, zo. 20 uur; Dik Trom, zo. 16
uur

De archeologen zijn bezig met onderzoek in de synagoge.

- In
zijn woonplaats Den Haag is
donderdag Paul Klink overleden. Hij was van 2002 tot 2006
lid van de PvdA-fractie in de
Alkmaarse gemeenteraad.
Klink werd 69 jaar.
Paul Klink was voor alles
een man van het onderwijs,
zegt Jaap Talsma, secretaris/
penningmeester van de PvdAafdeling en de man die in
2004 door Klink werd opgevolgd als fractievoorzitter.
,,Klink had een sterke sociale betrokkenheid en een groot

door bo-anne van egmond

- Lang was onbekend
waar uitvinder Cornelis Drebbel
is geboren. Drebboloog Hubert
van Onna heeft het uitgevonden.

ALKMAAR

Drebbel is hoogstwaarschijnlijk
in 1572 geboren aan het Verdronkenoord, nabij de Bloemenschuit.

Dat blijkt uit Van Onna’s
lezing ‘Cornelis Drebbel, de
Einstein van zijn tijd’, die Van
Onna donderdag heeft gehouden in het Stedelijk Museum in
Alkmaar.
Nu heeft het geboortehuis
het huisnummer 141. Het tweede pand gezien vanaf de Huigbrouwerstraat.
Drebbel heette destijds nog

IN MEMORIAM

gevoel van verantwoordelijkheid’’, aldus Talsma. Zijn werk
in de gemeenteraad laat zich
volgens Talsma samenvatten
met het motto: ’Mensen voor
stenen’.
In 2002 kwam Klink voor de
PvdA in de gemeenteraad. In
2006 kondigde hij zijn vertrek
aan. Hij ging terug naar Den
Haag, de stad waar hij kort na
de oorlog met zijn ouders
broer en zusters vanuit Indonesië belandde.
Bij zijn afscheid noemde
toenmalig burgemeester Van

NHD OP INTERNET: www.nhd.nl
E-mail: internetredactie@nhd.nl

Dremmel. ,,Ja, die naam is
waarschijnlijk veranderd door
een godsdienstwijziging.’’

Woonhuis
Ondertussen zijn er onder de
Alkmaarse synagoge aan de
Hofstraat fundamenten gevonden van een voormalig woonhuis van Cornelis Drebbel. Dit
huis is in het bezit geweest van

- De gemeente Alkmaar heeft Medisch Centrum
Alkmaar een vergunning verleend om een cyclotron te bouwen. Hiermee kan het ziekenhuis vanaf medio volgend jaar
zeer kortlevend, licht radioactief
materiaal opwekken.
ALKMAAR

Rossen Paul Klink ’meer filosoof dan politicus’. ,,In roerige
tijden was hij roerganger in
zijn niet-gemakkelijke fractie.
Hij was animator van de stadsgesprekken Veiligheid en heel
erg gericht op het sociale.’’

de familie van Drebbel. Rob
Roedema, archeoloog bij de
gemeente Alkmaar, vertelt dat
de dienst archeologie op dit
moment bezig is met opgravingen bij een opslagkelder. ,,We
hebben schoenen gevonden en
een kruik, daarop staat 1603.’’

Ongewis
Volgens Van Onna woonde

Dit materiaal is nodig bij het
stellen van diagnoses van oncologie- en cardiologiepatiënten.
De eerste bouwfase van de cyclotron is inmiddels begonnen.

De bouw van de bunker waarin de cyclotron komt, neemt ongeveer twee tot drie maanden in
beslag.
Het MCA erkent dat de omgeving hier wel het een en ander
van zal gaan merken.

Damwandstelling
De bouwers beginnen met het
plaatsen van een damwandstelling van vijftien meter hoog.
Behalve het aanvoeren en
plaatsen van stellingen is er in de
hele periode meer vrachtverkeer.

Staatsgreep maakte einde aan toekomstdroom in Ghana

‘Hé, Joke, ga je weer naar pijpje drop?’
vervolg van voorpagina regio

- Wonderlijk eigenlijk hoe een foto tot leven
kan komen. Het enige dat
bekend was stond als volgt in
de uitgave ‘Ik was erbij 2’:
‘Foto omslag: spelend meisje.
Vanaf de Bathbrug kijken we
naar het Waagplein. De stang
op de foto hoort bij de brug.
Foto A. Klein, 1954.’ En nu is
er dan eindelijk duidelijkheid.

A L K M AA R
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Voor nabezorging: 088 - 8241111.
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,,We waren altijd buiten te
vinden’’, vertelt Joke Rietbroek.
,,Ik woonde aan de Gedempte
Nieuwesloot, op de hoek van de
Koningsweg. In een groot huis.
,,We zaten veel op de stoep in
de Koningsweg. Maar ik hing
ook vaak te zwaaien aan die
paal van de Bathbrug. Het
Waagplein was een geliefde
speelplek. Als het sneeuwde
gingen we na het eten heerlijk
buiten spelen. Totdat moeder
haar hoofd uit het raam stak en
riep: ‘En nu naar binnen’. Mijn
moeder kwam uit een gezin
met achttien kinderen. Zelf
kreeg mijn moeder zes kinderen. En ik? Wij kregen vijf kinderen. Een ervan is overleden.
Toen hij drie was.’’

Club Seven
Joke draait haar hoofd even
naar haar man. Een Ghanees.
,,Dat ik met een zwarte zou
trouwen had ik ook nooit verwacht. Ik kwam hem tegen in
Alkmaar, bij Club Seven aan de
Stationsweg. Ik hield van dansen en daar kon dat zo lekker.’’
Samuel Kotey was in die tijd
nog een bezienswaardigheid in
Alkmaar. Veel donkere mensen
waren er nog niet in de jaren
vijftig en zestig.

Drebbel op dat moment niet
meer aan de Hofstraat, maar
was hij op dat moment al verhuisd met vrouw en kinderen.
,,Maar zijn vader woonde er
toen als het goed is nog wel.’’
,,Oh, dan kan dit inderdaad niet
meer van Drebbel zijn’’, zegt
Roedema. Van wie het dan wel
is, blijft voorlopig nog even in
het ongewisse.

Ziekenhuis begint met
bouw van cyclotron
door matthie bergman
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Edisonweg 10, Postbus 2, 1800 AA Alkmaar
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Chef: Ruud Kersten.
Kantoor: Voordam 11, 1811 MA Alkmaar.
Telefoon: 072-5184045. Fax: 072-5184070.
Buiten kantooruren: 06-20211097
E-mail regioredactie: redactie.ac@nhd.nl
E-mail regiosport: sport.ac@nhd.nl
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Cornelis Drebbel geboren aan Verdronkenoord

Paul Klink (1941-2011)
A L K M AA R/D E N H AA G
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JT BIOSCOOP (tel. 072-5720800)- Dik Trom,
za. en zo. 13.45 uur; Het Geheim, za. en zo.
14 uur; The Green Hornet, za. en zo. 13.30
uur,16.15 uur, 19 uur; Harry Potter, za. en
zo. 15.15 uur, 18.15 uur; Kronieken van Narnia, za. en zo. 16 uur; Loft, za. en zo. 21 uur;
Love and other drugs, za. en zo. 21.15 uur;
Mega Mindy, za. en zo. 13.15 uur; MegaMind, za. en zo. 16 uur; Morning Glory, za.
en zo. 19 uur, 21.30 uur; New Kids Turbo,
za.16.30 uur, 19.30 uur, 22 uur, zo. 16.30
uur, 18.30 uur, 20.45 uur; Rapunzel, za. en
zo. 13.15 uur; Saw 3D, za. 23.50 uur;The
Tourist, za. 18.45 uur, 21.45 uur,zo. 20.30
uur; Tron 3D, za. 23.45 uur; Tucker & Dale
vs Evil, za. 23.55 uur

Mensen voor stenen

10 dagen Spanje

Alkmaar

Dit begint half februari met
transporten met afgegraven
grond, gevolgd door wapening,
bekisting en beton.
Buurtbewoners hebben inmiddels een brief van MCA ontvangen waarin zij worden uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst op woensdagavond 26 januari.
Het Alkmaarse ziekenhuis is
er best wel trots op dat het straks
als een van de eerste Nederlandse
ziekenhuizen beschikt over een
cyclotron.

Startonderbreker
voorkomt diefstal
A L K M A A R - Een ingebouwde
startonderbreker
voorkwam
donderdagnacht dat een personenauto werd gestolen vanaf de
Kofschipstraat in Alkmaar.
Een getuige had gezien dat
twee mannen in een auto zaten
en dat zij deze probeerden te
starten. Dit lukte niet en toen de
getuige de mannen aansprak,
gingen zij er vandoor. De gewaarschuwde politie deed een
zoektocht in de omgeving, maar
trof geen verdachten aan.

Brandjes in huis
en in een bed

,,Ik woonde aan de Gedempte Nieuwesloot, hoek Koningsweg. Als het sneeuwde speelden we buiten totdat
FOTO REGIONAAL ARCHIEF/JAAP SCHOEN
moeder haar hoofd uit het raam stak en riep: ‘En nu naar binnen’.’’
,,Ik werkte bij het ECN en bij
Koekenbier’’, vertelt de man van
Joke. ,,Dat betekende elk weekeinde werken. Dus uitgaan deed
ik op maandag. In Club Seven
kwam ik Joke tegen. Ik heb ooit
danslessen gegeven. En Joke
hield van dansen. Dat werd dus
wel wat tussen ons beiden.’’
Het klikte tussen de twee, en
ze kregen de zege van Jokes
moeder, die in dat opzicht ruime opvattingen had. Maar de
omgeving van Joke kon het niet
nalaten om haar regelmatig na
te roepen: ‘Hé, Joke, ga je weer

naar pijpje drop?’.
Dat weerhield Joke er niet
van om bij Samuel in te trekken. In een appartement aan de
Willem de Zwijgerlaan. Die
waren van ECN in Petten, waar
de verloofde van Joke werkte.
Het stel trouwde voor de wet in
1966. En toen vertrokken ze vol
goede moed naar Ghana. In een
schip dat drie weken over de
reis deed. Een van de eerste
dingen die Joke en Samuel daar
deden was trouwen voor de
kerk. ,,Ik ging werken voor de
Russen, die een reactor aan het

opzetten waren. Dat ging goed,
tot er een staatsgreep in Ghana
uitbrak. Dat was het einde van
een gedroomde toekomst in
mijn geboorteland.’’

KLM
Teleurgesteld verlieten ze na
drie jaar het land en keerden
terug naar Nederland. ,,Gelukkig ving mijn moeder ons op’’,
vertelt Joke. ,,We konden een
tijdje bij haar inwonen. Daar
ben ik altijd dankbaar voor
geweest. Want ja, wie neemt er
nou een zwarte in huis?’’

Joke toen en nu.
Samuel kon aan het werk bij
de KLM, en het echtpaar vertrok naar Amsterdam. Een
verhuizing naar Amstelveen
volgde en nu woont het stel in
Hoofddorp. ,,We gaan nu ieder
jaar naar Afrika. Daar bezoeken
we ook de familie van Samuel.
Mijn moeder heeft hem ooit
heel positief ontvangen, maar
in Ghana voelde ik me ook op
mijn gemak bij zijn familie.
Zijn ouders waren heel lief voor
mij.’’
RUUD SCHMITZ

A L K M A A R - In een woning aan
de Bregwaard in Alkmaar heeft
gistermiddag een brandje gewoed. De brandweer had de
brand snel onder controle. De
brand is vermoedelijk ontstaan
door kortsluiting op de eerste
verdieping van de woning. Niemand raakte gewond.
Bij een bedrijf aan de Otterkoog in Alkmaar heeft donderdagmiddag korte tijd een brandje gewoed. Er bleek een bed in
brand te staan.
Nog voordat de brandweer arriveerde was de brand al geblust.
De brandweer hoefde alleen nog
te controleren.

(ADVERTENTIE)

Muziekreis met 5 sterren
hotel in het centrum
10 dagen Wenen
EIGEN OPHAAL- EN
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RTV ALKMAAR
ALKMAAR - zaterdag de gehele dag tekst-tv
met lokaal Alkmaars nieuws. Om 15 en 17
uur real live.
Radio:
9, 11, 13, 15, 17, 19 en 21 uur: nieuws- en
weerbericht. Ieder half uur regionieuws.
07.00-09.00 Music Box
10.00-11.00 Kerkenwerk
11.00-12.00 Macy’s Hit-theater
12.00-14.00 CopaCabana
14.00-16.00 Sanders uitgaansagenda
16.00-18.00 Radio 3voor12NH
18.00-20.00 Bananenman
20.00-22.00 Mooij en Hattink show
22.00-24.00 Grooving music
24.00-07.00 Your request / nonstop
Zondag
De gehele dag tekst-tv met lokaal Alkmaars nieuws. Om 15 en 17 uur real live.
radio:
10, 12, 14, 16, 18 en 20 uur: nieuws- en
weerbericht. Ieder half uur regionieuws.
09.00-14.00 Your request / nonstop
14.00-17.00 Sport Live
17.00-19.00 G.N.M.
19.00-21.00 Mijn gast uit de kunst
21.00-23.00 Weirdo’s
23.00-07.00 Your request / nonstop
PRIKBORD
BERGEN - ontmoetingscentrum T&O, Kogendijk 42a, lezing Java, Sumatra en Bali
door Ria Hoogerhuis, za. 20 uur.
ALKMAAR - Gedempte Nieuwesloot,
markt, za. 9 uur
ALKMAAR - De Meent, rommelmarkt, zo.
9.30 uur
ALKMAAR - Wijkcentrum Wijkwaard, familieverwendag, zo. 11 uur
ALKMAAR - Grand Café Koekenbier, cursus
saxofoon voor beginners, za. 10.30 uur
ALKMAAR - Artiance, open les beeldhouwen voor gevorderden, za. 9.30 uur
ALKMAAR - Artiance, eindexpositie Artiance Speciaal, zo. 14 uur
AKERSLOOT - de Vriendschap, Darttoernooi, zo. 14.30 uur
BERGEN AAN ZEE - Wandeling in de oude
duinen, vertrekpunt 1e parkeerplaats
rechts Zeeweg ri. Bergen aan Zee, zo. 10
uur
EGMOND AAN ZEE - Hotel Zuiderduin, presentatie “Wandelende Duinen” i.s.m.
PWN, za. 19.30 uur
HEERHUGOWAARD - Bibliotheek Parelhof,
schilderijen Hilde Wendt, t/m 22 februari.
HEERHUGOWAARD - Cool en Artotheek, expositie Bonnie Severien t/m 26 februari.
OUDKARSPEL - Café ’t Karrewiel,Kroegenquiz, za. 21 uur, inschrijven v.a. 20 uur
STOMPETOREN - Gemeentehuis Wittenburg, expositie ‘Kleur en traditie’, t/m 1
april, open tijdens kantooruren.
VOOR DE JEUGD
ALKMAAR - de Vest, Introdans Ensemble
v.d. jeugd, zo. 14.30 uur
ALKMAAR - Poppentheater Petit, In het
land van Ergens, za. 11 uur
ALKMAAR - In alle bibliotheken: Nationale
Voorleesdagen tijdens openingsuren
THEATER
ALKMAAR - de Vest, Joep Onderdelinden,
za. 20.15 uur
ALKMAAR - de Vest, Spymonkey, za. 20.30
uur
ALKMAAR - Magisch Minitheater, Margriet
Bolding - Viva Depressiva, za. 20.30 uur
CAMPERDUIN, Paviljoen Minkema, Theatergroep Troost, zo. 16 uur
SCHOORL - Damtheater, Dode Vaders, lieve
Zonen, zo. 15 uur
MUZIEK
ALKMAAR - de Blije Mare, Nieuwjaarshuisconcert van 3 ensembles, za. 19.30 uur
ALKMAAR - Café ’t Hartje, nederlandstalige
live muziek, zo. 19 uur
ALKMAAR - Café de Pilaren, The Busquito’s,
za. 16.30 uur, vrij entree
ALKMAAR - Jazzcafé Aikema, John Engels,
zo. 16 uur
AKERSLOOT - De Vriendschap, optreden
The Chief (Henk Hanraads), za. 21 uur, toegang gratis
BERGEN - Café d’Alderliefste, live jazz, zo. 16
uur
HEERHUGOWAARD - Waerdse Tempel,
i.s.m. Ex Porn Star: Moeilijk HIP, za. 23 uur,
info en kaarten: www.waerdsetempel.nl
HEILOO - Witte Kerk, klassiek concert, zo.
15 uur
HEILOO - GGZ Kennemerstraatweg, donateursconcert Vrienden v.d. Beun, Amazing
Stroopwafels,za.avond
HEILOO - Ter Coulsterkerk, donateursconcert Vrienden v.d. Beun, The Gents, zo. 14
uur
KOEDIJK - de Rietschoot, salsaconcert, za.
20 uur, zaal open 19.30 uur, vrij entree

