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Het plan is aan wethouder Heleen
Keur aangeboden.
SSN stelt dat toerisme een belang-
rijke economische pijler is van de
gemeente Den Helder, dat de toe-
rist steeds kritischer wordt en dat
de vraag naar faciliteiten voor en
ondersteuning van oudere bezoe-
kers groeit. Het is volgens de orga-
nisatie, die de stranden in Den Hel-
der en Julianadorp beheert, be-

Dat en meer wil de Stichting Stran-
dexploitatie Noordkop (SSN) be-
reiken met het zogenoemde Mas-
terplan Verbeteren Strandslagen.

langrijk om de kwaliteit van de
stranden steeds te blijven verbete-
ren. Daarom is het masterplan op-
gesteld.
De strandorganisatie, die ook
striktere handhaving bepleit, weet
nog niet exact wat het plan gaat
kosten. SSN hoopt dat de gemeen-
te Den Helder de uitvoering ervan
financieel wil ondersteunen en wil
ook bij fondsen aankloppen.

Plan voor verbeteren stranden
Delano Weltevreden

Julianadorp ✱ Een betere bereik-
baarheid van strandposten en -pa-
viljoens, het verbeteren van de
zwemveiligheid, de brandveilig-
heid en het zorgtoerisme. 

Genieten op het strand. HEDZER FABER

SCH 15 DINSDAG 23 APRIL 2019

Regionaal 3

Stad en Streek

Ik stond er onlangs gekleurd op. Wasmiddel
voor de donkere en witte was hadden we

nog in huis. Of ik wasmiddel voor de gekleur-
de wilde halen, vroeg wederhelft. Dat lukt mij,
dacht ik.
In de binnenstad stap ik een zaak binnen. Alle
wasmiddelvarianten staan keurig op de schap-
pen, naast en boven elkaar. Beter mee verlegen
dan om verlegen, denk ik. En dus pak ik was-
middel voor de witte, gekleurde en zwarte was

en rijd terug naar huis. Mij kun je wel om een
boodschap sturen hoor. Thuis aangekomen
blijk ik twee voor de witte was te hebben ge-
pakt. En een voor de zwarte. Ach, kan gebeu-
ren. Niemand is perfect. Ik zucht, stap in de
auto en ga weer de straat op. In winkel num-
mer twee pak ik een wasmiddel voor de ge-
kleurde was. Blauw etiket, blauwe vloeistof.
Kan niet missen, denk ik. Maar nee hoor, op-
nieuw wordt thuis vastgesteld dat ik wasmid-

del voor de witte was heb gekocht. Wederhelft
schudt meewarig haar hoofd. Zoveel domheid,
ze snapt het niet. Ik waag die avond nog een
poging. Wat er vervolgens gebeurt, vertel ik
niet. Het begint namelijk eentonig te worden.
Stomme fabrikanten! Wie plakt er nou een
veelkleurig etiket op een wasmiddel voor witte
was? We hebben daarvan nu voldoende in huis
om het komend half jaar alle tropenkostuums
van de marine te wassen. Dát moet mij lukken.

In 60 seconden Delano Weltevreden ✱ d.weltevreden@hollandmediacombinatie.nl

Gekleurd

Soms wonen Woltman en haar
partner Martin Bruin niet alleen
met hun twee kinderen Thomas
(10) en Iris (8), maar ook met een
extra zoon. Woltman is een ’steun-
moeder’: ze vangt een 7-jarige
jongetje op in haar gezin om zo
zijn ouders even te ontlasten. De
thuissituatie van de jongen ligt
gevoelig, over details mag niet
worden gesproken. Woltman:
„Laten we hem vandaag Daan
noemen.”

Klik
„Elke drie weken draait hij een dag
met ons mee en het is de bedoeling
dat hij straks ook hele weekenden
blijft.” De regeling is pas écht
begonnen aan het begin van dit
jaar. Voordat het zover was, moest
er een achtergrondcheck plaatsvin-
den en een match worden gevon-

den door Marieke Goudsblom,
coördinator van Buurtgezinnen.nl
gemeente Schagen. Zij zorgt ervoor
dat gezinnen die overbelast zijn
door ziekte, stress of andere pro-
blemen in huis, een adempauze
krijgen door hen de zorg van het
kind of de kinderen even te ontne-
men. „Het kan enorm veel schelen
om de ouders nét dat beetje lucht
te geven”, zegt Woltman. Ze meld-
de zich aan, mede omdat ze zelf
ook heeft ervaren dat het als ouder

soms erg veel kan zijn. „Dat her-
ken ik. Zelf heb ik na een scheiding
ook alleen met twee kinderen
gewoond. Inmiddels heb ik de rust
en de ruimte om voor nog iemand
te zorgen, maar pleegzorg vond ik
wat te zwaar.” Ze belandde bij
Buurtgezinnen.nl en vulde een
lijstje in waarin ze haar verwach-
tingen duidelijk maakte. „Het is
onwijs belangrijk dat het steunge-
zin een klik heeft met het vraagge-
zin. De vraagouders moeten wel

rust hebben en denken ’als mijn
kind daar is, dan is het goed’.”

Vervelen
Aan de eettafel speelt zoon Thomas
(10) met lego. „Daan speelt thuis
weinig, daar kijkt hij vaak televisie.
Hier staat de televisie overdag
meestal niet aan.” Woltman ziet
Daan veranderen. „’Ik verveel me’,
zei Daan in het begin. Ik noemde
dan een rijtje op: je kan kleuren,
boekje lezen, met de lego spelen...

Hij koos voor lego. De keer daarna
vroeg hij al uit zichzelf ’mag ik
met de lego?’ en inmiddels zegt hij
gewoon ’ik ga met de lego’.”
„Hij wil nu telkens ’pesten’, dat
heb ik Daan laatst geleerd. Ik heb
hem ook een pakje kaarten meege-
geven voor thuis. De volgende keer
vertelde hij dat zijn ouders het
spelletje ook kenden en dat ze een
potje hadden gespeeld. Iets wat in
eerste instantie misschien niet bij
zijn ouders was opgekomen.” 

Wat Woltman opvalt, is dat Daan
vaak Martin opzoekt, terwijl Mar-
tin juist wat strenger is voor hem.
„Als het lekker weer is en Daan wil
niet naar buiten zegt Martin: ’je
gaat maar gewoon’. Uiteindelijk
speelt-ie dan de hele middag bui-
ten. En als we dan in de avond een
filmpje gaan kijken, kruipt hij
tegen Martin aan.”
De opvang hoeft niet ’groots en
meeslepend’ te zijn, vertelt Wolt-
man. „Je hoeft geen grote dingen

te kopen of uitjes te organiseren.
Hij moet kind kunnen zijn en
gewoon meedraaien. Dat betekent
dat hij, net als Thomas en Iris,
gewoon helpt met de afwas, al
moest hij daar aan het begin wel
even aan wennen.” Inmiddels voelt
Daan zich aardig thuis in het ge-
zin. „Laatst brachten we hem naar
huis en toen zag ik ’m weer hele-
maal dichtklappen.” Goudsblom:
„Dat is verdrietig, maar ook mooi.
Hij voelt zich hier veilig.”

Elke drie
weken een
extra kind

Marjolein Woltman (links), haar eigen zoon Thomas (11) en Marieke Goudsblom (rechts) zitten aan een tafel vol lego: speelgoed waar ’Daan’ ook graag mee speelt. FOTO NICK MAARSEN

Suzanne Rijnja
s.rijnja@hollandmediacombinatie.nl

Dirkshorn ✱ „Onze trampoline was
de trigger, dat leek hem gelijk zo
leuk”, vertelt Marjolein Woltman
(35) aan de eettafel in Dirkshorn.
„Toen hij de voor eerste keer
kwam, keek hij gelijk naar buiten.
Geen trampoline. Tsja, het was nog
niet echt lekker weer en de tram-
poline stond nog in de schuur.” 

’Een spelletje
komt misschien
niet bij ze op’

De kracht is dat het zo een-
voudig is. Het enige wat we
doen is steun bieden aan
ouders die zelf geen groot
netwerk hebben. Het zijn
korte lijntjes en we houden
geen dossiers bij.” Elke ge-
zinssituatie is verschillend.
„Iedereen kan overbelast
raken. Ik vind het krachtig als
je kan zeggen dat je ’t niet
altijd aankan” Van 11-15 juni
doet Buurtgezinnen.nl mee
met de collecte van het Oranje
Fonds. „De helft van de op-
brengst gaat naar ons, we
zoeken nog collectanten”

Kracht zit in
lage drempel
Buurtgezinnen.nl is net een
jaar geleden begonnen in de
gemeente Schagen. Inmiddels
zijn er heel wat gezinnen aan
elkaar gekoppeld, zegt Marie-
ke Goudsblom, coördinator in
de gemeente. „Steeds meer
mensen kennen ons, ik hoop
dat straks iedereen ons kent.
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Op eerste paasdag is op het strand
van Callantsoog een gedenksteen
gevonden met het opschrift ’Benny,
03.07.08-02.01.19’. Een oproep van
de politie via internet heeft de Duit-
se eigenaar bereikt. De steen was een
aandenken aan zijn overleden hond.
,,Met behoorlijk veel emoties nam
hij de steen in bureau Schagen in
ontvangst’’, zegt wijkagent Kees
Hol. Benny is tien jaar geworden.

Gedenksteen bij
eigenaar terug
Delano Weltevreden

Callantsoog ✱ Een mysterieuze ge-
denksteen, een zoektocht naar de ei-
genaar en een emotionele ontkno-
ping.

De spelers van basketbalclub Suns
hebben daar een bijdrage aan gele-
verd. Vorig schooljaar bezochten de
mannen van de Suns de school. Zij
moedigden onder andere het drin-
ken van water aan. Alle kinderen
kregen een Suns-bidon en tijdens
het bezoek werd water geschonken.
Sindsdien staan de bidons en water-
flessen op de tafels van de kinderen
en wordt er ook tijdens de les regel-
matig water gedronken. 
Toen groep 7/8 van De Verrekijker
lucht kreeg van de wedstrijd die
door PWN en negen andere water-
bedrijven in Nederland was uitge-
schreven, besloten zij mee te doen.
Zij riepen de hulp van de Suns in

voor het maken van een film over
het stimuleren van het drinken van
water in de klas. De spelers deden
daar graag aan mee, meldt leer-
kracht Lianne Gerritsen. ,,De klas
was dolblij met de toezegging van
de Suns. Tof dat de mannen er tijd
voor wisten te maken. Ze doen het
ook zo leuk met die kinderen.’’

Beloond
De inzending van De Verrekijker is
beloond met een watertappunt. Ook
veertien andere scholen in het land
krijgen zo’n voorziening. De water-
tappunten zijn beschikbaar gesteld
door de tien waterbedrijven in Ne-
derland. Het tappunt wordt binnen
in de school geplaatst, op een hygi-
enische plek. De kinderen hoeven
dus niet meer naar het toilet om hun
bidon met water te vullen.
Binnenkort wordt het tappunt in de
school geïnstalleerd. 

School Julianadorp
wint watertappunt
Delano Weltevreden

Julianadorp ✱ Basisschool De Verre-
kijker heeft in een wedstrijd van wa-
terbedrijf PWN een watertappunt
gewonnen.

Op de agenda van de gemeenteraad
staat donderdag het ’verzoek tot
herziening bestemmingsplan

Schelphorst 58 in Wieringerwerf’.
Daarmee zou het huis van de familie
Imming moeten worden gelegali-
seerd. Het college van burgemeester
en wethouders is daar niet voor en -
zoals het er nu naar uitziet - krijgen
ze daarin steun van de coalitiepartij-
en. 

Uitstel
CDA-fractievoorzitter Sjaak Vriend
is het meest uitgesproken. ,,Wij vol-
gen in principe de lijn van het colle-

ge van B en W. Tenzij er argumenten
komen van de advocaat van de fami-
lie die nog een ander licht schijnen
op de zaak. Ik heb daar een mail van
gehad maar nog niet de tijd gehad
om dat te lezen. Als je kijkt naar de
menselijke maat is het vreselijk voor
dat gezin. Maar je kunt niet iedere
illegale situatie legaliseren. Dan is
het eind zoek. Mogelijk kunnen we
praten over een langer uitstel, zodat
ze tijd hebben om wat anders te zoe-
ken.’’

Zijn collega-fractievoorzitter Jip
Pankras van Senioren Hollands
Kroon zit min of meer op hetzelfde
spoor. ,,De familie Imming is naar
de rechter gestapt. Heel logisch.
Misschien moet je de rechter ook
maar laten oordelen in deze zaak.
Wij hebben het college nog wel tech-
nische vragen gesteld. En vinden dat
de dwangsom die moet leiden tot de
uitzetting eraf moet. In elk geval tot
het oordeel van de rechter er ligt.’’
De laatste coalitiepartij, de VVD,

heeft nog geen definitief standpunt
ingenomen, laat fractievoorzitter
Erik Annaert weten. ,,Ook wij moe-
ten de informatie van de advocaat
nog bestuderen. Maar vooralsnog
heb ik geen reden om af te wijken
van het standpunt van het college.’’
Als de coalitie B en W steunt rest er
alleen nog een vervolg bij de rechter,
laat Paul Imming weten. Hij blijft
hoopvol dat hij de uitzetting van
zijn gezin kan voorkomen maar de
onzekerheid houdt voorlopig aan. 

Langer onzekerheid voor familie Imming

Carin, Paul,
Sietse, Daphne
en Arjan Im-
ming.
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Mike Deutekom

Wieringerwerf ✱ Komt er groen
licht voor de familie Imming om te
blijven wonen in het appartement
boven hun bedrijf aan de Schelp-
horst 58 in Wieringerwerf? De meer-
derheid van de gemeenteraad van
Hollands Kroon lijkt daar voorals-
nog niet aan mee te willen werken.


