
Aonnickendam * Het is inmiddels een traditie in
Aonnickendam: elk jaar op de zondag die het
Iichtst in de buurt Iigt van ii november wordt bi)
et propellermonument aan de Zarken stilgestaan
ij Remembrance Day. Dat is de Britse dodenher
lenking waarbij alle slachtoffers van oorlogen wor
len herdacht. Monnickendam is één van de weini

Purmerend * Een 23-jarige man
uit Hoogkarspel is in de nacht
van zaterdag op zondag het
slachtoffer geworden van een
straatroof aan de Melkweg in
Purmerend. Dc politie heeft de
daders in de leeftijd van 16 en 17

jaar aangehouden.
Het slachtoffer werd rond twee
uur bedreigd door vier jongens
en moest zijn waardevolle spul
len afgeven. Vervolgens sloegen
de vier lopend op de vlucht.
Op basis van informatie van een
getuige konden politieagenten
twee van de vier verdachten snel
aanhouden. Dc andere twee
werden even later in de omge
ving gepakt en in de boeien
geslagen.
De daders komen alle vier uit
Purmerend. Ze werden naar het
politiebureau gebracht voor
verhoor.
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‘urmerend * Het college van Pur
nerend geeft groen licht voor de
)OUW van appartementencomplex
)e Looiers aan de Purmersteenweg.
)p de locatie van garage Zijp verrij
en twee woontorens met in totaal
ieertig dure koopwoningen.
De bezwaren van omwonenden zijn
ioor het overgrote deel ongegrond
erklaard. Het is nu de beurt aan de
:ommissie stedelijke ontwikkeling
:n beheer om een oordeel te vellen
ver het bestemmingsplan dat de

Louw van De Looiers mogelijk

maakt. Dat gebeurt op donderdag
iz november. Die vergadering be
gint Offi 19.30 uur.

Kritiek

Door omwonenden werden in totaal
zeven zienswijzen ingediend tegen
het plan. Hun kritiek: de twee to
rens van bijna 37 meter en bijna 25

meter hoogte worden te dicht bij de
binnenstad gebouwd. Ze vrezen ver
keersoverlast, overlast door fluit
winden tussen de gebouwen, en
overiast doordat het gebied tussen
de twce torens openbaar toeganke
lijk is, en daarmee tot een hangplek
voor jongeren kan uitgroeien.
Het college wijst er in een reactie op
dat de grenzen van de binnenstad

Bezwaarmakers
trekken aan
het kortste eind

door de gemeenteraad zijn vastge
steld en dat de locatie aan de Pur
mersteenweg daarbuiten vail. Op
die plek mag er dus hoogbouw
plaatsvinden. Ook de vrees voor ver
keersoverlast delen burgemeester
en wethouders niet.
Wat de fluitwinden betreft hebben
de bewoners mogelijk wel een punt,

reageert het college. Er worden met
de projectontwikkelaar afspralcen
gemaakt. Mocht er inderdaad wind
overlast zijn, dan zal die voor ecu
oplossing moeten zorgen. Ook gaat
het college in gesprek met omwo
nenden over maatregelen ter voor
koming van eventuele overlast als
gevoig van het openbaar toeganke
lijk worden van de waterkant.

Sociale huur

Omdat het hoogbouw betreft, van
meer dan twaalf bouwlagen, is de
Linden Groep die het plan ontwik
keld verplicht om dertig procent
van het aantal wonmgen in de soda
le huursector te realiseren. Dat is op
deze plek echter niet mogelijk. Met

het college is overeengekomen dat
ter compensatie twaalf sociale huur
woningen worden gebouwd op een
stuk grond bij de Vurige Staart aan
de zuidkant van Purmerend. Dat
terrein is eveneens in bezit van de
Linden Groep.
Bij omwonenden ontstond onlangs
onrust omdat de projectontwikke
laar al een reclamespandoek heeft
opgehangen bij de garage, waarop
de woningen worden aangeprezen.
De bezwaarmakers spraken daar
schande van omdat de politick zich
nog moet uitspreken over het plan.
Het spandoek werd vorige week
door onbekenden weggehaald. In
middels hangt er weer een nieuw
exemplaar.

ge plekken in Nederland waar ook jaarlijks wordt
stilgestaan bij Poppy Day, zoals de dag ook wel ge
noemd wordt (Een poppy is een klaproos, het sym
bool van de herdenkingsdag). Herdacht worden de
vijftien bemanningsleden die omkwamen nadat in
de Tweede Wereldoorlog in de buurt van Monnic
kendam drie RAF-vliegtuigen neerstortten. Ditjaar

was een bijzondere editie omdat het honderd jaar
geleden is dater een einde kwam aan de Eerste We
reldoorlog. Bij de herdenking aan de Zarken was on
der meer burgemeester Luzette Kroon van Water-
land aanwezig, evenals William Storey, Lieutenant
bij de Royal Navy (foto). Hij hield een toespraak en
legde een Poppykrans. FOTO ELlA TILGENKAMP


