
! sport 12

KLEIN FEESTJE

AZ krijgt
Rome stil
De ploeg is er zeker
nog niet, maar AZ
heeft een grote stap
gezet richting de
kwartfinale met een
sensationele zege op
bezoek bij Lazio.

! fit 16-17

WERELD NIERENDAG

Frans Meijer
zoekt donor
Als zijn gedroomde
donor plotseling door
ziekte moet afhaken,
stort voor nierpatiënt
Frans Meijer de wereld
even in. Maar dan doet
hij met een oproep op
Facebook een ultieme
poging om alsnog een
donornier te vinden.
Hij wil zijn leven terug.

Als de nieuwe cursussen worden op-
gelegd, komt deze sanctie bovenop
de boete en het eventueel innemen
van het rijbewijs door de politie. De
maatregelen zijn volgens minister
Mark Harbers (Infrastructuur en
Waterstaat) en het Centraal Bureau
Rijvaardigheidsbewijzen hard no-
dig, aangezien het aantal aanhou-
dingen van bestuurders onder in-
vloed van drank of drugs nog steeds
stijgt.

Ook snelheidsduivels krijgen
sneller zo’n verplichte cursus. Daar-
mee wil minister Mark Harbers het
onverantwoord rijgedrag harder
aanpakken. „Bij een derde van de
dodelijke ongevallen is sprake van
een te hoge, of niet aan de omstan-

digheden aangepaste snelheid”,
zegt de bewindsman.

De politie heeft in 2022 zo’n
43.000 bekeuringen uitgedeeld voor
het rijden onder invloed van alcohol
of drugs, 37,4 procent meer dan een
jaar eerder. De afgelopen tien jaar,
dus ook voor de coronapandemie,
was het aantal overtredingen veel la-
ger dan in 2022.

Lachgas
Vooral jonge, beginnende bestuur-
ders nemen onder invloed van lach-
gas, cannabis of xtc deel aan het ver-
keer, blijkt uit de gegevens die het
ministerie en het CBR hebben ver-
zameld.

De nieuwe anti-drugscursus
wordt vanaf komende maand opge-

legd aan bestuurders die voor de eer-
ste keer worden aangehouden voor
het rijden onder invloed van drugs,
ongeacht of ze één of meerdere soor-
ten drugs gebruiken. Het program-
ma duurt vijf weken, kost 1.100 euro
en moet door gepakte drugsrijders
zelf worden opgehoest.

Op dit moment is er al een cursus
voor verkeersdeelnemers die te hard
en gevaarlijk rijden. Deze is gericht
op mensen die al langer gevaarlijk
en risicovol rijden of 60 kilometer of
meer te hard rijden. De nieuwe cur-
sus gaat echter ook gelden voor snel-
heidsduivels die voor het eerst wor-
den aangehouden. En al na een snel-
heidsoverschrijding van 50 kilome-
ter of meer.

Minister Harbers en CBS-direc-
teur Alexander Pechtold maken de
plannen vandaag bekend. Harbers:
„Het wordt steeds drukker op de
weg en drugs- en drankgebruik ach-
ter het stuur nemen toe, handha-
ving en samenwerking op dit vlak
zijn enorm belangrijk.”

Een belangrijke voorwaarde voor
het succes van de maatregelen is vol-
gens CBR-baas Pechtold handha-
ving van de regels en een goede sa-
menwerking. „De samenwerking
met de politie is de afgelopen perio-
de ook in aanloop naar deze nieuwe
verkeerscursussen geïntensiveerd.”

Onder invloed achter het stuur? Meteen op cursus

Hardere aanpak
drugs op de weg
Mike Muller

##Drugs- en
drankgebruik

achter het stuur
nemen toe

Minister Mark Harbers

Den Haag " De strijd tegen au-
tomobilisten die onder invloed
van drank of drugs achter het
stuur kruipen, wordt opgevoerd.
Bestuurders die met drugs in
hun lichaam worden gepakt,
krijgen vanaf volgende maand
een nieuwe verplichte cursus op-
gelegd die zij zelf moeten beta-
len. Snelheidsduivels moeten
voortaan ook eerder op cursus,
zelfs als ze voor de eerste keer
worden gepakt.
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Van deur tot deur ! regio 4-5

Vijf dagen per week rijden de wagens
van Vereniging Vervoer Ouderen

door de regio en brengen ze
ouderen van deur tot deur

Gloednieuw
centrum op
Galgeriet

! regio 1

MILJOEN EURO

Ruim twintig jaar na
de sloop van het
Verenigingsgebouw
in het centrum van
Monnickendam, krijgt
de Gouwzeestad een
gloednieuw
multifunctioneel
centrum van zo’n 400
vierkante meter op
het Galgeriet.
Bestemd voor
onder meer
muziekvereniging
Olympia-Con Brio.
De bouwkosten
bedragen bijna een
miljoen euro.



We proberen allemaal Monnickendam zo mooi mogelijk te
houden. Dat is niet zo moeilijk. Niet te veel zonnepane-

len op het dak, niet te veel auto’s in de straat en voor wie er
kijk op heeft een beetje mooie auto’s. Een grote tijdelijke par-
keerplaats op het Galgeriet en vooral niet parkeren in de Kerk-
straat, want stel je voor.

En dan nu dit. De rokerij van Lange Ben is gesloopt en uit-
eindelijk zullen hier vijf nieuwe woningen gebouwd worden.
Wonen in de oude stad, wie wil dat niet? Er is grote behoefte
aan huizen in de oude stad, maar het duurt nog even voordat
de bouw van start gaat. Niemand weet waarom, maar nieuw-
bouw moet altijd even wachten van de gemeente, anders gaat
het te snel, weten we van het project Nieuw Monnickendam.

Maar dan kunnen we ondertussen wel wat leuks doen met
dat pleintje, want eigenlijk is het nu een pleintje. Je ziet dat
niet, want er staat allemaal onkruid, maar het is gewoon een
fraai pleintje midden in de oude stad. Ja, het is een terras an-
nex horecaplein, een loungeterras met een containerbar, een
mooi pleintje ter ere van Lange Ben, de laatste actieve roker in
Monnickendam, waar de mensen gezellig een biertje kunnen
drinken en een sigaretje roken.

Dat klinkt allemaal mooi en aardig, maar de werkelijkheid is
onthutsend. Want wat klinkt als een goed plan voor een gezel-
lig pleintje wordt vormgegeven door lelijke betonplaten en een
paar containers. Zo klein als het is, is het een kale vlakte gewor-

den die zelfs op het oude Galgeriet nog
zou misstaan. Als je het naargeestige
beeld ziet dan weet je dat het hier

altijd waait.
Waarom moet het zo lelijk? Waar-

om beton? Waarom geen
mooie straatsteentjes
zoals je die overal in
oud-Monnickendam
ziet? Ik begrijp dat dit
goedkoper is, maar kan
de gemeente dit niet in
een dag of wat herstel-
len en maken zoals het
moet? Ook al is het een
tijdelijke situatie, we
hoeven dan toch niet te
kiezen voor de lelijkste
variant? Wie wil hier op
de tocht gaan zitten?
Het is een schande dat
het zo mag.

Het lelijkste plekje van
Monnickendam

Ate Vegter redactie.waterland@nhd.nlcolumn
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Purmerend # Door de jaren heen
is de Vereniging Vervoer Ouderen
uitgegroeid tot een professioneel
werkende vrijwilligersorganisatie,
met een telefooncentrale en drie
busjes. Vijf dagen per week rijden
de groen-witte wagens door de
regio en brengen ze ouderen van
deur tot deur. Leden betalen 40
euro per halfjaar en kunnen daar-
voor drie keer per week op werkda-
gen gebruikmaken van de service.
Het is een voorwaarde dat de leden
een dag van tevoren bellen, en
eerder reserveren kan niet.

Vandaag staat een tiental ritjes
op de planning. Van Grieken gaat
op weg naar de eerste passagier van
de dag: mevrouw Blom. Een vaste
passagier, die gebruik maakt van
het busje om boodschappen te
doen of naar de markt te gaan op
dinsdag. Veel van de ouderen die
gebruik maken van de diensten
van de VVO zijn vaste klant, zegt
de chauffeur. ,,Voor een ritje naar
de supermarkt of de fysio of een
buurthuis. Op dinsdag en vrijdag is
het het drukst.”

Telefoontjes
In de ochtend kunnen de ouderen
tussen 9 en 12 bellen naar het kan-
toortje in de Hannie Schaftstraat in
Purmerend. Daar zit dan een aan-
tal vrijwilligers klaar om de tele-

foontjes aan te nemen. Het is
meestal handen uit de mouwen
tussen 9 en 10. „Maar vanochtend
zaten we net toevallig duimen te
draaien”, zegt Monique, een van de
vrijwilligers op het kantoor. Samen
met haar collega’s noteert ze alle
gegevens die nodig zijn en plannen
ze in welk busje welke rit rijdt.

Een aantal seconden laten gaat
de telefoon weer over. „Ja inder-
daad, half vier komen we u weer
halen”, bevestigt Monique aan het
eind van het gesprek. „Je moet

soms goed opletten wat mensen
zeggen, sommige namen zijn inge-
wikkeld. Maar daarvoor zitten we
met z’n tweeën, dan kunnen we
elkaar controleren. Maar de meeste
namen kennen we wel ondertus-
sen.” Op de maandagen is het
passen en meten voor de vrijwillig-
sters, dan worden de ritjes naar de
markt op dinsdag in Purmerend
gereserveerd. En die zijn populair.

Van Grieken weet meestal dat de
ouderen al wachten als er een rolla-
tor te zien is in de gang. Zo ook bij
mevrouw Blom, die bij het Jaap
van Praaghuis in Purmerend
woont en al klaarstaat. „Ik wil wel
opschieten hoor”, laat ze weten
terwijl ze met de rollator richting
het busje loopt. Ze gaat boodschap-
pen doen bij de Albert Heijn XL
aan de Kooimanweg en heeft de
boodschappentassen al om de
handvaten van de rollator hangen.
Twee uur later haalt de chauffeur
haar op met een zak andijvie en de
rest van haar weekboodschappen.

Spreadsheet
Chauffeurs halen in de ochtend de
ritjeslijst op bij de garage en wisse-
len daar af met de chauffeur die in
de middag rijdt. In totaal zijn er
dertig vaste chauffeurs. De ritjes
die gereden moeten worden opge-
steld in een spreadsheet, waarbij
een groot deel van het schema
geautomatiseerd is. Van Grieken
heeft als hobby zelf het plansys-
teem op de computer samenge-
steld. „Eerst werd er gewerkt met
een potloodje en Tipp-ex. Dit gaat
toch een stukje makkelijker.” De
lijsten zijn de leidraad voor de
chauffeurs, die te herkennen zijn
aan hun groene VVO-bodywarmers.
Die kleur is uitgekozen in 1983 en
blijven hangen.

„Ja, ja, ik kom eraan”, laat me-
vrouw Bouwmeester weten door de
intercom. Even later snelt ze door
de gang van de flat en gaat ze op
weg naar het busje. Ze gaat op
bezoek bij een vriendin, die helaas
vorige week haar man verloor.
„Even op de koffie, we kennen
elkaar al dik 25 jaar lang.” Bouw-
meester maakt sinds kort gebruik
van de service en zelf autorijden
mist ze wel, maar ze is blij met het
alternatief dat de VVO biedt. „Dit

is mijn derde of vierde ritje denk
ik, maar het bevalt goed hoor, en
dat zeg ik niet alleen omdat er een
journalist bij is.” Ze is niet het
enige tevreden lid deze dag: de
meeste passagiers prijzen de stipt-
heid en de service van de VVO.

Ongeveer 320 mensen zijn lid
van de vereniging en kunnen ge-
bruik maken van de service. Die
wonen verspreid in ’Groot Purme-
rend’: Purmerend, Beemster, Pur-
merland, Den Ilp, Neck, Wijdewor-
mer en Ilpendam. Bouwmeester
had graag gezien dat ook Water-
gang tot de bestemmingen behoor-
de, want daar woont haar dochter.
„Vroeger reed ik er zelf heen, maar
dat gaat helaas niet meer.” Het
gebied van VVO uitbreiden gaat
helaas niet, maakt Van Grieken
duidelijk. „Dan ben je te veel aan

het rijden en kunnen er veel min-
der mensen op een dag wegge-
bracht worden. We krijgen ook af
en toe de vraag waarom we niet
naar Amsterdam rijden, dat redden
we niet.”

Mopperkontje
De meeste mensen die meerijden
zijn blij als het busje weer voor de
deur staat. „Het vrijwilligerswerk
is altijd gezellig, al heb je af en toe
een mopperkontje ertussen zitten”,
zegt Van Grieken. Maar die afwis-
seling maakt het leuk voor hem.
„Je komt zoveel verschillende
mensen tegen. Soms krijg je de
hele familiegeschiedenis te horen,
je bouwt een band op met de men-
sen.” Mevrouw Knop is een van de
dames die al jaren met het busje
meerijdt. Zij heeft gebeld zodat ze

boodschappen kan doen en dat
doet ze al tien jaar lang. „Eerst
reden we met een hele groep van
wel vijf personen naar de super-
markt, nu ben ik na tien jaar als
enige over.”

Passagiers krijgen het verzoek
om een kwartier voor hun ophaal-
tijd klaar te staan, dan kunnen ze
eventueel al eerder mee, of later als
het iets uitloopt. Als er eenmaal
vertraging in het schema zit, dan is
het inlopen lastig en moeten men-
sen wachten. „Dan willen sommige
ouderen af en toe nog wel een
klein beetje mopperen.” Een enkele
keer komt het voor dat iemand te
laat is of zelfs helemaal niet komt
opdagen. „Een keer was een me-
vrouw het vergeten, bleek ze onder
de douche te staan. Die hebben we
later maar opgehaald.”

REPORTAGE VVO rijdt al veertig jaar ouderen

Rollator
inklappen
en gaan
Met souplesse klapt Paul van Grieken rollators in en houdt hij deuren open voor
de ouderen die meerijden met zijn busje. Sinds 2018 is hij vrijwilliger bij de Ver-
eniging Vervoer Ouderen (VVO) in Purmerend, die dit jaar zijn veertigste ver-
jaardag viert. Iedere dag klapt hij zo’n vijftien keer per dag een rollator in of uit
en brengt hij ouderen naar de supermarkt, het buurthuis, een vriendin of de
dokter. „Het vrijwilligerswerk is altijd gezellig, al heb je er af en toe een mop-
perkontje tussen zitten.”

Daphne Nietfeld

Paul van Grieken klapt de rollators in en houdt de deuren van zijn passagiers open. FOTO’S MARCEL MOLLE

•iVoorzitter
In totaal zijn er 55 vrijwilligers
actief bij Vereniging Vervoer
Ouderen (VVO) in Purmerend.
De vereniging is op zoek naar
een nieuwe voorzitter en kan
nog hulp gebruiken op kantoor.
In april wordt het veertigjarig
bestaan gevierd met een feest-
je.
Meer info is te vinden op
www.vvobus.nl

Vandaag staat een tiental ritjes op de planning van Paul van Grieken.

De belcentrale: klaar voor aanmeldingen.

""Vroeger reed ik
zelf naar mijn
dochter, maar
dat gaat helaas

niet meer

De politie sluit brandstichting
niet uit en komt daarommet de
zaak naar buiten in de hoop zo
getuigen te vinden. De brand
vond maandag 6 maart om-
streeks 04.30 uur plaats. Naast
de auto raakten ook de naast-
gelegen schuur, een boot en

woning beschadigd terwijl de
bewoners aanwezig waren.
De politie is op zoek naar ge-

tuigen en camerabeelden.
„Heeft u camera’s? Bekijk dan
even de beelden terug om-
streeks het tijdstip van het inci-
dent”, vraagt de politie.

Anoniem informatie delen? Bel
0800-7000 of www.meldmis-
daadanoniem.nl

Politie denkt aan opzet bij
autobrand Landsmeer
Landsmeer # Bij een woning
aandeKanaaldijk in Landsmeer
is maandag een auto in vlam-
men opgegaan.

De schade bij de woning. FOTO POLITIE
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