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Niet wonen
boven cultuur

Nauerna Molen De Haan en De Paauw zijn eindelijk samen

Zaanstad ✱ Het ziet er niet naar
uit dat op het cultuurpaleis op
het Stadhuisplein een laag woningen komt.
Volgens projectleider Dick Overheul van de gemeente lukt het
niet om de woningen te bouwen
zonder dat de gemeente daar
geld op toelegt.
In het ontwerp wordt daarom
nu geen rekening gehouden met
woningen bovenop het cultuurgebouw. De gemeenteraad krijgt
op een later moment gelegenheid dat voorlopige besluit te
wijzigen.
Op het Stadhuisplein komen
onder één dak De Bieb, Fluxus
(beeldende kunst- en muziekschool), poppodium de Flux en
filmtheater De Fabriek.
Zij vertrekken uit hun huidige
gebouw, behalve het filmhuis
dat op de huidige locatie aan de
Zaan voorlopig op eigen kracht
als tweede filmtheater doorgaat.

Gevochten voor
brandweerposten
Zaanstad ✱ Wormerland en
Landsmeer hebben tot het laatst
gevochten voor het behoud van
de brandposten in Jisp en Den
Ilp, die moeten sluiten vanwege
bezuinigingen. Maar tevergeefs.
Vrijdagmiddag besloot het bestuur van de Veiligheidsregio
Zaanstreek-Waterland om in te
stemmen met het nieuwe regionale dekkingsplan.
Van de negen regioburgemeesters stemden alleen burgemeesters Peter Tange (Wormerland)
en Astrid Nienhuis (Landsmeer)
tegen.
Nauerna ✱ Molen De Haan had gisterochtend al naast molenschuur De Paauw
moeten staan, maar het was niet zo makkelijk om de zeventien ton zware molenromp vanaf de Nauernasche Vaart over de dijk te hijsen. De dijk was te slap
en te smal voor de bestelde kraan, die zo'n 80.000 kilo woog. Kraan nummer

twee was te breed voor de dijk. Aan het eind van de dag kreeg een derde kraan
het karwei wel voor elkaar. De molen is deze week over water van West-Friesland naar de Zaanstreek gebracht. Later krijgt hij wieken, in combinatie met
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een opwekinstallatie voor duurzame elektriciteit.

Handhaver geeft
klap, baan kwijt
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➔ Regionaal 7: ’ ’Bezuiniging
levert niet veel op’

Zaanstad ✱ Een klap of een duw daarover verschillen de meningen heeft een handhaver van Zaanstad
zijn functie gekost. De vrees bestaat
nu dat handhavers confrontaties
voortaan liever uit de weg gaan.
De handhaver is in september in hoger beroep veroordeeld voor mishandeling, maar kreeg geen straf.
Het voorval was geen straf waard,
vond het gerechtshof. Het vonnis
heeft wel als bijwerking dat de
handhaver geen ’bewijs van goed
gedrag’ meer krijgt en zijn functie

niet meer mag uitoefenen. Hij heeft
nu ander werk bij de gemeente. Zijn
leidinggevende Hans van der Woude denkt dat de handhaver daarmee
veel zwaarder gestraft is dan de
rechter voor ogen had.
Tegen de uitspraak is beroep in cassatie ingesteld. Het kan jaren duren
voor dat behandeld is.
De handhaver gaf twee jaar geleden
een parkeerboete aan een vrouw die
op het Krimp geparkeerd stond. Een
man die dat zag werd boos op de
handhavers en kwam heel dichtbij
staan. Hij liet zich niet wegsturen en
daarbij heeft de handhaver geslagen

of geduwd.
Beide partijen hebben elkaar aangeklaagd voor mishandeling. De
handhaver is in eerste instantie vrijgesproken, maar in hoger beroep
veroordeeld. De zaak tegen de man
die protesteerde is geseponeerd.
Sindsdien is deze bezig met het incident. Hij heeft bij de politie geklaagd over de hardhandige wijze
waarop hij is afgevoerd en zijn behandeling in het politiebureau.
Daarvoor is hem een schikking van
500 euro geboden.
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