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uur vanaf de brug in de Kemp-
haanweg opspuiten richting de ro-
tonde. De ’eigenaar’ van de eerste
bal gaat er vandoor met een bedrag
van 275 euro, daarnaast zijn er di-
verse troostprijzen. De ballen wor-
den op zaterdag 5 november vanaf
10.00 uur verkocht op het dorps-
plein aan de Keinsmerweg en daar-
naast huis aan huis. Ze zijn te ver-
krijgen voor 275 cent per stuk, vier
ballen kosten samen 10 euro.

De vrijwillige brandweer van Scha-
gerbrug gaat de ballen om 16.00

Voor het feestjaar is tevens een spe-
ciale vlag ontwikkeld. Deze kan
vanaf nu alvast online besteld wor-
den. De link voor het bestelformu-
lier is te vinden op de Facebookpa-
gina van het comité ’275 jaar ’t
Zand’. Het standaardformaat vlag
kost 25 euro, een mastvlag het dub-
bele. De vlaggen worden half de-
cember geleverd, vanaf eind de-
cember is de vlag ook te verkrijgen
in diverse winkels in ’t Zand.

Comité verkoopt ballen en vlaggen
Kirsten Koks

’t Zand ✱ Het comité ’275 jaar ’t
Zand’ laat op zaterdag 12 novem-
ber 1000 genummerde ballen op-
spuiten richting een fuik de egale-
mentsloot langs de Keinsmerweg.
Met deze actie wordt geld in het laa
tje gebracht voor het feestjaar 2017,
waarin het dorp 275 jaar bestaat. 

De Zandtemer vlag.

Kolhorn ✱ Jan van de muziek. Ofte-
wel, Jan van der Oord (81); wie kent
hem niet in Kolhorn en ver daarbui-
ten? Jan (rechts) is de man die jaren bij
de plaatselijke harmonie De Een-
dracht - lid sinds 1956 - de ventiel-
trombone bespeelde. En zijn muzikale
talenten nu nog laat gelden op de
schuiftrombone bij het Noordhol-
lands Ouderenorkest. Maar Jan is bo-
venal de man van De Kolhorner, het
draaiorgel dat hij tussen 1995 en 2002
zelf bouwde. Handig als hij was, met
een eigen loonwerkersbedrijf. Met
het orgel vrolijkt hij de jaarlijkse
Nachtmarkten in Kolhorn op. En tal
van andere evenementen in de regio. 
Die Jan werd gisteravond bij verras-
sing in het zonnetje gezet. Door har-
monie de Eendracht uit Kolhorn. Om-
dat-ie zich zestig jaar lang praktise-
rend muzikant mag noemen. Da’s een
vrolijke noot meer dan waard. Daar
zorgde de Eendracht voor bij Jans huis
aan de Liefhebberstraat. Waar de Feli-
citatiemars werd gespeeld. En hem
een jubileumspeld van de landelijke
muziekkoepel voor amateurmuziek-
gezelschappen werd uitgereikt. 
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Serenade Felicitatiemars en speld voor muzikant en orgelman

Een burgemeester die zijn microfoon aan laat staan, is een oen. Een
burgemeester die een echtpaar betrokken bij een conflict in de

gemeente ’zure gekken’ noemt, speelt met zijn geloofwaardigheid.
En stelt zijn positie - alle excuses ten spijt - ter discussie. 
Met de zure gekken doelde burgemeester Nawijn op de familie Lom-
baard uit Wieringerwerf die al jaren verwikkeld is in een heftige
burenruzie over een pad dat zij hebben aangekocht van de woning-
corporatie en vervolgens bij hun tuin hebben getrokken.
De gemeente heeft tevergeefs geprobeerd te bemiddelen in dit con-
flict. 
Van een burgervader mag je verwachten dat hij iedere inwoner met
respect behandelt en boven de partijen staat bij conflicten. Zeker in
een plattelandsgemeente waar inwoners en bestuurders vaak wat
dichter bij elkaar staan.
Wat dat betreft heeft Nawijn een stevige uitglijder gemaakt. Door
zijn uitspraken heeft hij duidelijk partij gekozen in een conflict en
daarmee ook zijn eigen integriteit te grabbel gegooid. Hoe uiteinde-
lijk de burenruzie nu ook afloopt, de opmerking van Nawijn zal de
uitslag altijd bezoedelen. 
Natuurlijk, de burgemeester is ook een mens van vlees en bloed. Ook
hij heeft gedachten en meningen over mensen, maar iedereen weet
dat je als burgemeester die altijd voor je moet houden. 
Nawijn weet dat zelf als geen ander en reageerde daarom ook zoals je
van hem mag verwachten. Hij gaf ruiterlijk toe geblunderd te hebben
en maakte in het openbaar zijn excuses. Al was zijn verdediging dat
hij de uitspraak in een emotie had gedaan erg slap. Want iedereen die
het filmpje met zijn omstreden uitspraak ziet kan concluderen dat
van enige emotie geen sprake is.
Hoe nu verder met deze burgemeester van wie dit niet de eerste uit-
glijder is? Is ruimhartig sorry zeggen voldoende, zoals hij zelf aan-
geeft? Of is de maat vol en moet hem de wacht nu worden aange-
zegd? 
De bal ligt daarvoor in eerste instantie bij de gemeenteraad. Zij zijn
in feite de baas over de burgemeester en kunnen hem wegsturen als
het vertrouwen te veel is geschaad. Uit de eerste reacties lijkt een
meerderheid van de fracties de handen liever niet te willen branden
aan ferme maatregelen richting de burgervader.
Maar het is sowieso veel te gemakkelijk om deze blunder van Nawijn
met een openbaar excuus te laten passeren. 
Bij een gekozen burgemeester mogen de inwoners de afloop bepalen.
Een gemeenteraad die nu niet zijn burgemeester in een stevig debat
ter verantwoording roept, houdt daarmee een pleidooi voor een geko-
zen burgemeester. 

Commentaar

Nawijn

Michiel Snik

De Vergulde Valk in Oude Niedorp, begin
deze eeuw. Stutbalken houden de lokali-

teit overeind. Op last van de gemeente Nie-
dorp, die instortingsgevaar vreest. Die ineen-
storting volgt even later in figuurlijke zin. Er
valt niet genoeg brood meer te verdienen in
’de Valk’. De deur gaat op slot, sloop volgt.
Landman’s Welvaren in Zijdewind, april 2006.
Een verwoestende brand vernietigt het levens-
werk van Theo en Lenie Braber. De plaatselijke

mountainbikecross zal nooit meer door de
dorpskroeg voeren. Want die zal nooit meer
worden opgebouwd. Ruim een jaar later ma-
ken Riet en Gert Boekel nog geen kilometer
verderop voor het laatst de feestzaal in orde.
Hun café Boekel sluit na 35 jaar de deuren. 
Nieuwe Niedorp, april 2013. Kleinschalig zorg-
complex De Roode Eenhoorn opent er de deu-
ren. De naam is naar het oudste café van Ne-
derland, dat hier even eerder nog stond. 

Kolhorn, oktober 2016: Schippers Welvaren
vaart niet langer wel en houdt op te bestaan.
De tijden, ze veranderen. Dorpshoreca ver-
dwijnt zoals eerder de bakkers uit de Dorps-
straat. En God uit Jorwerd. Maar het is toch te
hopen dat nog ergens een ouderwetse herberg
met fijn terras de tijden overleeft? Opdat er bij
een goed glas Bock nostalgisch kan worden
geboomd. Over het dorp; onder de hoge bo-
men langs het tuinpad van m’n vader.

In 60 seconden Harry de Jong ✱ h.de.jong@hollandmediacombinatie.nl

Bock
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Voordat de handen in de grond
gaan, krijgen ze uitleg over de bloe-
metjes en de bijtjes. Jac van der Geer
van hoveniersbedrijf Jacarodeo uit
Middenmeer is de initiatiefnemer
en vertelt ze alles wat ze moeten we-
ten. Na afloop kunnen de leerlingen

het goed navertellen. Julia Leegwa-
ter (6): ,,De bijen gaan naar de bloe-
men en dan halen ze wat. Ik weet
even niet meer hoe het heet. Dat
brengen ze naar huis en dan gaan ze
weer op zoek.’’ Julia van Splunter (7)
weet dat het nectar heet en dat de
bijen het heel lekker vinden. Ze ver-
telt het met een grote glimlach en
handen vol zand. ,,Ik vind het een
hele leuke dag. Lekker vies worden!
Er was ook een hulpje van de burge-
meester. Die was grappig. Hij zei dat
er een olifant door de tuin vloog.’’
Dat ’hulpje’ is Hans Oldersma van
Kernbeheer Hollands Kroon. Jacaro-

deo werkt nu zes jaar samen met de
gemeentes Hollands Kroon, Heer-
hugowaard en Medemblik, om zo-
veel mogelijk bermen van bloemen
te voorzien. 
Jac van der Geer: ,,Gemeentes laten
sinds de crisis steeds meer openbaar
groen vergrassen. Gesponsord door
bedrijven, kunnen we die ruimtes
vullen met bloemenmengsels die
vijf jaar blijven staan. Elk jaar brei-
den we uit en uiteindelijk staat de
hele Noordkop in bloei.’’
De tienduizend bollen waar de kin-
deren mee bezig zijn, worden de-
zelfde dag nog aangevuld met bijna

zestigduizend bollen die machinaal
worden geplant. Vrijdag zal hetzelf-
de tafereel plaatsvinden in Kreile-
roord.
Maar voor het zover is, mogen de
leerlingen van de Sint Antonius nog
even wroeten. ,,Kijk Mark, een
wurm!’’ klinkt het vrolijk. Jac van
der Geer: ,,We wonen in een land- en
tuinbouwgebied, maar veel kinde-
ren weten niet waar een bosje tulpen
vandaan komt. Nu snappen ze het.’’
’Kleur voor de Deur’ is een project
van bedrijven en gemeentes vóór de
inwoners. ,,Gewoon omdat mensen
blij worden van bloemen.’’

Druk met narcissenbollen. FOTO MARC MOUSSAULT

Bollenproject zet Noordkop in bloei
Yanaika Zomer

advertentie

Op deze vraag geeft het archief van
het Noordhollands Dagblad ant-
woord. Sinds maart 2007 is Jaap
Nawijn actief als burgemeester in
Noord-Holland boven het Noord-
zeekanaal. Eerst in Heemskerk en
vanaf september 2012 in Hollands
Kroon. In deze tien jaar heeft het
NHD veel geschreven over de wijze
van handelen van Nawijn. Geen
enkele andere burgemeester over-
kwam dat in die mate.

Spijt
Zijn royale declaratiegedrag en
omstreden opvattingen over wo-
nen buiten de eigen gemeente
voeren in allerlei publicaties de
boventoon. De uitspraak over ’zure
gekken’ is bepaald niet het eerste
incident rond zijn persoon.
Het opvallende optreden van Na-
wijn leidde in 2010 tot een unieke
verzuchting van een raadslid. Deze
Heemskerkse politicus verklaarde
publiekelijk spijt te hebben van
zijn ’ja’ tegen de komst van Nawijn
als burgemeester.

Ook bijzonder waren kritische
vragen die de SP-Statenfractie in
2012 stelde over de benoeming van
Nawijn tot burgervader van Hol-
lands Kroon. Carlien Boelhouwer
van de SP wees hierbij op het func-
tioneren van Nawijn in Heems-
kerk. Politieke partij Lada in Hol-
lands Kroon riep kort daarvoor de
minister van Binnenlandse Zaken
op zich ’te bezinnen’ over de voor-
dracht van Nawijn.
Al snel knalde het tussen Nawijn
en Lada. Binnen een maand na zijn
installatie deed hij aangifte bij de
politie tegen fractievoorzitter Rob
Ravensteijn over schending van
geheimhouding rond zijn benoe-
ming. Een kwestie die volgens
velen slechts een gesprek onder

vier ogen waard was geweest.
In de serie ’opmerkelijk’ hoort ook
een ’prijs’ die RTL4 hem toekende
in 2009. Na een landelijk onder-
zoek naar dubieuze declaraties riep
de omroep Nawijn uit tot ’kampi-
oen steuntrekker onder de burge-
meesters’.

Terugbetalen
In Hollands Kroon kwam hij in
opspraak door reiskostenvergoe-
dingen. Na publicaties in deze
krant moest hij na zijn eerste jaar
3700 euro terugbetalen.
In Ouder-Amstel en Heemskerk
maakte Nawijn zijn eerste ambts-
termijn van zes jaar niet af. Beide
malen vertrok hij kort voor het
verstrijken van deze periode naar

een andere gemeente. Toeval? Of
durfde hij een beoordeling over
een eventuele herbenoeming niet
aan?
Nawijn was een jaar weg bij Ouder-
Amstel toen een vernietigend rap-
port verscheen van de rekenkamer-
commissie over uitbreiding van het
raadhuis in die gemeente. Er kwam
toen een ’enorme’ kostenover-
schrijding aan het licht, van enkele
miljoenen. Een gedeelde verant-
woordelijkheid, met Nawijn als
burgemeester voorop.

Woonark
Bijna twee jaar lang betaalde de
gemeente Hollands Kroon acht-
honderd euro huur per maand
voor Nawijn aan de eigenaar van
een woonark in Van Ewijcksluis.
Deze financiële tegemoetkoming
zette veel kwaad bloed in de ge-
meenschap. Te meer omdat Nawijn
er amper overnachtte. Hij reisde
vaak op en neer tussen het gemeen-
tehuis in Anna Paulowna en zijn
villa in Ouderkerk aan de Amstel.
Dit huis stond lang te koop. Sinds
begin 2015 woont Nawijn in Hip-
polytushoef.
Onder de bevolking stak ook een
intern gemeentelijk feestje, dit
voorjaar. Met de zegen van Nawijn
werd 6400 euro gestopt in het
afscheid van de hoogste ambtenaar
van Hollands Kroon. Vrijwilligers
van verenigingen konden deze
uitgave niet rijmen met fikse kor-
tingen op subsidies en andere
bezuinigingen.
Hoezo zelf het goede voorbeeld
geven, vroegen velen zich af.

Reeks incidenten rond omstreden burgemeester 

Nawijn laat spoor na
Ed Dekker
ed.dekker@hollandmediacombinatie.nl

➔ Vervolg van voorpagina
Anna Paulowna ✱ Burgemeester
Jaap Nawijn (64) heeft ’inwoner-
contacten’ in zijn takenpakket. Dat
hoort bij zijn ambt. Als boegbeeld
van Hollands Kroon benadrukt hij
dikwijls ook dat de gemeente het
goede voorbeeld moet geven. Hoe
doet Nawijn dat in de praktijk
zelf?

Jaap Nawijn wordt geïnstalleerd in Hollands Kroon, 2012. ARCHIEFFOTO JOHN OUD

Nieuwe Niedorp ✱ Achtentachtig
paar regenlaarsjes staan te trappe-
len om naar buiten te gaan. Leerlin-
gen van de Sint Antonius School
mogen voor het project ’Kleur voor
de Deur’ tienduizend bloembollen
gaan planten .

Voor dat stukje nieuwe ’randweg’ is
eerder een deeltje van de Waarder-
hout opgeofferd. Voor het kapwerk
in dat buurtbos wordt nu een extra
randje nieuwe natuur gecreëerd
langs de N242 (Alkmaar-Midden-
meer) bij de rotonde bij Verlaat. Op-
drachtgever is de gemeente Heerhu-
gowaard.
Toen de turbo-rotonde enkele jaren
terug werd geopend is er langs het
kanaal Alkmaar (Omval)-Kolhorn

een natuurgebiedje aangelegd met
waterpartijen, lage bosschages en
diverse slingerpaadjes die erdoor-
heen lopen. Dat was toen ook al een
kwestie van natuurcompensatie,
omdat voor diezelfde rotonde aan
de noordoostzijde veel oude bomen
werden omgezaagd.

Paddenpoelen
Het toen gerealiseerde natuurge-
biedje wordt nu in dezelfde stijl uit-
gebreid, vertelt Peter Mul van Mul
Boomverzorging. ,,Momenteel zijn
we met het grondverzet bezig. Daar-
na worden twee paddenpoelen ge-
graven, bosschages en de wandelpa-
den aangelegd. De stukjes grond
waar we niets doen, worden inge-
zaaid met een mengsel van uiteenlo-
pende bloemenzaden.’’
Mul verwacht tot begin december
bezig te zijn met de klus. ,,Vanaf het
voorjaar zullen bloemen opkomen
en planten en struiken uitlopen.
Dan ga je er echt iets van zien.’’

Het Anglia-certificaat is een in-
ternationaal erkende proeve van
bekwaamheid op het gebied van
de Engelse taal. Het Anglia Net-
work Europe biedt Engelse taal-
examens aan op veertien verschil-
lende niveaus. De examens toet-
sen het lezen, luisteren, schrij-
ven, woordjes en grammatica.
Het Clusius biedt leerlingen, net
als diverse andere middelbare

scholen in de regio, de gelegen-
heid het certificaat te halen. Di-
recteur Adrie Lugtig en docente
Engels Eva Visser overhandigen
de certificaten de eerste woens-
dag in november in de kantine
van de Schager Groenschool aan
de 41 leerlingen.
Voor sommige leerlingen bete-
kent het Anglia-examen een ex-
tra gelegenheid om kennis van de
Engelse taal op te doen. Voor an-
dere biedt het de uitdaging zich
te laten toetsen op een niveau dat
normaal gesproken niet op een
vmbo wordt onderwezen. Vierde-
klasser Pieter Winderlich slaagde
voor het pittige Advanced Level.

Anglia-certificaten Clusius
Van onze verslaggever 

Schagen ✱ 41 leerlingen van het
Clusius College in Schagen ont-
vangen woensdagavond 2 no-
vember het zogenaamde An-
glia-certificaat.

Natuurgebied bij rotonde
Verlaat wordt uitgebreid
Harry de Jong

Verlaat ✱ Het natuurgebiedje ten
noordwesten van de turbo-rotonde
bij Verlaat wordt met zo’n halve hec-
tare uitgebreid. Peter Mul Boomver-
zorging uit Hoogwoud zet de huidi-
ge landbouwgrond op de grens van
Heerhugowaard-De Noord en Waar-
land om. De nieuwe natuurontwik-
keling hier is om verloren gegaan
bos bij de verlenging van de Oost-
tangent in Heerhugowaard te com-
penseren. 


