
""In West-Friesland zijn
onverwachts bijzondere
vlindersoorten gezien

Deze waarnemingen kunnen als een verrassing worden
beschouwd, zegt kenner Henny van der GroepREGIO
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nieuws van het opgerolde drugsnet-
werk is een succes in de strijd tegen
deze drugshandelaren, maar dit be-
tekent niet automatisch dat ook het
drugsgebruik minder wordt. Dat
beseffen de West-Friese gemeenten
ook, die samen al tien jaar bezig zijn
om het alcohol- en drugsgebruik
aan te pakken. Wortelboer: ,,De po-
litie treedt repressief op, wij zitten
aan de andere kant met preventieve
maatregelen.”

De komende drie jaar trekt de re-
gio nog eens 158.000 euro uit om het
plan ‘In control of alcohol & drugs’
uit te voeren. Hierin is een grote rol
weggelegd voor de West-Friese mid-
delbare scholen. Die moeten de ko-
mende jaren een meldpunt over

Hij is blij dat men alert heeft gerea-
geerd en dat de politie goed door
heeft kunnen rechercheren. Het

drugs krijgen, en honderden docen-
ten moeten cursussen over drugsge-
bruik volgen. Ook moeten scholen
bij vermoedens van drugsgebruik
en dealen beter gaan samenwerken
met de politie.

Campagnes moeten ervoor zor-
gen dat met jongeren in gesprek
wordt gegaan over drugs, en dat ou-
deren nee durven te zeggen tegen
hun kind. Er moet een netwerk ko-
men van handhavers van de ver-
schillende gemeenten. Ook moeten
alle West-Friese gemeenten in 2021
zijn aangesloten bij Bureau Halt,
waar minderjarigen na een overtre-
ding een vervangende straf krijgen
in plaats van een gevangenisstraf.

,,We hebben bereikt dat de start-

leeftijd waarop West-Friese jonge-
ren alcohol drinken is verhoogd. Dit
voelt als een kleine stap, maar we
moeten die kleine stapjes nemen om
iets te bereiken’’, zegt Wortelboer.
,,Het is heel ingewikkeld om jonge-
ren met groepsdruk te laten om-
gaan. Vandaar dat wij ook ouderen
aanspreken op hun tolerantie ten
aanzien van alcoholgebruik.’’

Witwassen
Je kop in het zand steken heeft vol-
gens Wortelboer geen zin. ,,Soms
denken mensen dat het met alcohol
en drugs wel meevalt, maar dat is
niet zo. Het probleem is er wel. Zo’n
drugsnetwerk dat nu is opgerold be-
staat. En dit soort drugscriminelen,

want dat zijn het, verdienen heel
veel geld. En dat zorgt voor onder-
mijning.’’ Het verdiende drugsgeld
moet immers worden witgewassen.

De gedaalde startleeftijd van alco-
holdrinken is een concreet resultaat
na tien jaar West-Friese samenwer-
king. Wat er op drugsgebied is be-
reikt? ,,Dat kan ik zo één-twee-drie
niet zeggen’’, aldus Wortelboer. ,,Er
duiken steeds weer nieuwe drugs
op. xtc-pillen worden op feesten en
festivals geslikt. En er wordt lachgas
gebruikt. We proberen te voorko-
men dat jongeren nieuwe drugs
gaan gebruiken door hen weerbaar
te maken tegen groepsdruk. Dat
leidt hopelijk tot het maken van een
gezonde afweging.

Burgemeester Ronald Wortelboer hamert op preventie na oprollen West-Fries drugsnetwerk

’Steeds weer nieuwe drugs’
Cees Beemster
c.beemster@mediahuis.nl

Bovenkarspel ! Dankzij oplet-
tende Grootebroekers heeft de
politie vijf West-Friezen opge-
pakt, die ervan worden verdacht
jarenlang op grote schaal xtc en
cocaïne in deze regio te hebben
verkocht aan honderden afne-
mers. ,,Een mooi resultaat’’, zegt
burgemeester Ronald Wortel-
boer van Stede Broec.

Van der Bel doet mee aan Demoliti-
on Day, georganiseerd door de bran-
chevereniging VERAS. Een dag die
bedoeld is om het imago van de
sloopsector op te krikken. „Slopen is
iets wat je met heel veel beleid moet
doen. In deze sector werken ’gewo-
ne’ mensen en niet alleen maar man-
nen met tattoo’s en een grote mond,
die hun werkradio keihard zetten”,
aldus de directeur. „De enige twee
sloopkogels die het bedrijf nog
heeft, waren van mijn overgrootva-
der en liggen op kantoor. Deze dag
willen we laten zien wat we wél alle-
maal doen.”

Emotie
Deken zegt vrijdagavond nog wel
met samengeknepen billen naar de
persconferentie van Rutte te hebben
gekeken. „Je bent toch bang dat je
het moet afgelasten. Het is een rare
wereld op het moment.” 250 bezoe-
kers hebben Demolition Day in
Hoorn bezocht. „Een sloopproject
trekt altijd toeschouwers. Dat komt
omdat mensen vaak een bepaalde
emotie hebben bij een gebouw.”

Bij een van de grijpkranen staat
Purmerender Rick Floris, die al vijf
jaar bij Van der Bel werkt. Hij heeft
zijn zoontje Niek op zijn arm. Even
verderop, de sloopmachines maken
veel kabaal, kijken zijn vrouw Vian-
ne en dochter Joy toe. „Dit was een
leuke manier om mijn kinderen
eens te laten zien wat papa voor

werk doet”, vertelt Rick.
Ze kijken toe hoe een machine

grove stukken puin opgraaft en in
een ander apparaat laat vallen. „Op
dit moment zijn ze aan het puinbre-
ken”, weet Rick, die zelf allerlei
soorten transport voor Van der Bel
doet. „Het gruis dat overblijft, ge-
bruiken we weer voor een fundatie-
laag. Of we maken er grote beton-
nen legoblokken van.”

Op het terrein staat ook een hele
grote hal, waarin meer informatie te
verkrijgen is over het project waar
Van der Bel mee bezig is, maar ook
over bijvoorbeeld het saneren van
asbest. Hoe werkt dat? Medewerker
Ron Steenbergen uit Kolhorn staat
klaar om die info te geven.

Bij een tent die ’onder druk’ staat,
vertelt hij onder meer hoe voorzich-
tig slopers moeten zijn bij het in-

gaan en verlaten van een plek waar
asbest wordt verwijderd. „Mede-
werkers moeten door een drietal
kleine ruimtes, waarin ze hun dage-
lijkse kleding uittrekken, douchen,
en hun overall aantrekken.”

In het horecagedeelte zit Sabine
Slond met haar kinderen Nick en Ju-
lia. Ze eten een taartje. Ze wonen in
de Kersenboogerd en zien dus hoe
Van der Bel vordert bij het slopen.

„Nick zit hiernaast op wielrennen
en we zagen een pamflet van Demo-
lition Day. Hij is gek van auto’s, al
van jongs af aan, dus zijn we een
kijkje gaan nemen.”

Van der Bel is al een aantal maan-
den bezig met sloopwerkzaamhe-
den voor de nieuwbouw van de
Hoornse wijk Holenkwartier. Na de
sloop bouwt Scholtens hier honder-
den nieuwe woningen.

Uniek inkijkje in sloop oude Philipsfabriek
Martijn Mak

Hoorn ! Heel voorzichtig trekt
een grijpkraan van sloopbedrijf Van
der Bel een deel van de gevel los. Er
valt geen steen naar beneden. „Het
is dus niet van beuken en rammen,
zoals veel mensen denken. Nee, dat
is nu precies het imago waar we van-
af willen”, vertelt directeur Sjors De-
ken.

Niek, in de armen van zijn vader, ziet van héél dichtbij wat voor werk papa doet. FOTO JAAP VAN DER PIJLLDagblad voor WFL 21-09-20


