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Inwoners van de gemeente Edam-
Volendam moeten vanaf zaterdag 15
juni telefonisch via 0900-8844 een
afspraak maken voor het doen van
aangifte. De zogenoemde ’natuurlij-

ke inloop’ komt daarmee te verval-
len. Volgens de politie was de aan-
loop in het bureau aan de Deimpt
toch al minimaal. De meeste contac-
ten tussen inwoners en de politie
verlopen tegenwoordig telefonisch
en via het internet. Het is daarom
niet meer wenselijk om de publieks-
functie aan te houden.

De wijkagenten draaien nu nog
om beurten dienst achter de balie. In
plaats van het minimale bezoek aan
het bureau te woord te staan, kun-
nen zij beter op straat hun dienst
draaien, zo luidt de argumentatie.
Dan zijn ze zichtbaar in de wijk aan-
wezig en kunnen ze ’de ogen en

oren’ in een buurt zijn. Het bureau
in Volendam blijft wel in functie als
opkomstlocatie voor de lokale poli-
tie en voor het bijwerken van de ad-
ministratie. Ook kunnen wijkagen-
ten op deze plek een afspraak met
inwoners plannen. Het dichtstbij-
zijnde bemande bureau is straks in
Purmerend.

Behalve de telefonische aangifte,
aangifte op afspraak, aangifte via in-
ternet (op www.politie.nl) en via 3D-
aangifteloketten, biedt de politie
ook de mogelijkheid om bij de men-
sen thuis een aangifte op te nemen.
Dat kan in specifieke gevallen, bij-
voorbeeld bij woninginbraken.

Vrij inlopen om aangifte te doen kan straks niet meer

Politie Volendam
doet deur dicht
Hans Swierstra

Volendam " Even het politiebu-
reau van Volendam binnenlopen
om aangifte te doen, is er na vrij-
dag 14 juni niet meer bij. De poli-
tie wil vanaf dat moment meer op
straat zijn en minder in het bu-
reau. Het besluit is in overleg met
burgemeester Lieke Sievers ge-
nomen.

Dat geld moet genoeg zijn om
de bussen in de acht gemeen-
ten in het gebied le laten rijden
volgens het huidige aanbod.
Dat staat in het ontwerp-Pro-
gramma van Eisen dat vanaf
nu zes weken lang ter inzage
ligt. Inwoners en instanties
kunnen tot en met 14 juli hun
op- en aanmerkingen maken
over de voorwaarden waaraan
de vervoerder moet voldoen.
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mag niet achteruitgaan

Eisenpakket
OV is gereed
voor inspraak
Robert Jan van der Woud

Purmerend " Ruim 30 mil-
joen euro per jaar heeft de Ver-
voerregio Amsterdam klaarlig-
gen voor de ondernemer die
vanaf eind 2021 het busvervoer
in de regio Zaanstreek-Water-
land voor zijn rekening neemt.

Afgelopen vrijdagochtend ver-
woestte een grote brand twee monu-
mentale houten woningen aan de
Kets op Marken. De huizen zijn on-
bewoonbaar. Een derde woning liep
zware rook- en waterschade op.
Brandweerkorpsen uit de hele regio
Zaanstreek-Waterland waren uren
bezig om het vuur onder controle te
krijgen.

Meteen na de brand werden er ac-
ties op touw gezet om de gedupeer-
den te ondersteunen en de eerste
nood te lenigen. De protestantse
kerk op Marken besloot de op-
brengst van de collecte tijdens de
dienst op eerste pinksterdag te be-
stemmen voor dat doel: ,,Gelukkig
raakte er bij de brand zelf niemand
gewond, maar de impact voor de be-
woners is natuurlijk enorm’’,
schrijft de kerk op zijn website. ,,We
leven mee met de bewoners en zul-
len daarom collecteren voor dege-
nen die zijn getroffen.’’

Wie niet bij de dienst aanwezig is,
maar toch een bijdrage wil leveren
kan een bedrag overmaken op reke-
ning NL75 RBRB 0841 3778 47 ten

name van de Diaconie Protestantse
gemeente Marken onder vermel-
ding van ’gedupeerden brand’.

Tijdens de Havenfeesten wordt

geld ingezameld met het evenement
’Heel Mérèke bakt’ op zaterdag 22
juni. De taarten van de deelnemers
worden verkocht onder het publiek

waarbij de opbrengst ten goede
komt aan een goed doel. Dat was
aanvankelijk KWF Kankerbestrij-
ding, maar dat worden nu de gedu-

peerden van de brand. Ook de op-
brengst van de traditionele kerk-
dienst in de feesttent tijdens het eve-
nement is voor de gedupeerden.

Marken trekt beurs voor gedupeerden brand

Marken " Inwoners van Marken
trekken massaal de portemonnee
om de gedupeerden van de grote
brand op het eiland van vorige week
vrijdag te ondersteunen. De op-
brengst van de collecte tijdens de
kerkdienst op eerste pinksterdag is
bestemd voor de gedupeerden en
ook tijdens de Havenfeesten in het
weekend van 21 juni wordt geld in-
gezameld.

De twee monumentale woningen aan de Kets op Marken zijn onbewoonbaar na de brand van afgelopen vrijdag. FOTO ELLA TILGENKAMP
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Fractievoorzitter Bram Buskoop
stelt schriftelijke vragen aan het col-
lege. Aanleiding is de recente nood-
kreet van de politie en tientallen an-
dere organisaties, die pleiten voor
een verbod op knalvuurwerk. ,,Ook
de gemeente kan hierin keuzes ma-
ken’’, is Buskoop van mening.

Hij wil weten of het college op de
hoogte is van de oproep van de poli-
tie en de andere organisaties, en of
burgemeester en wethouders begrip
hebben voor de redenen van het ini-
tiatief. Verder vraagt hij of het colle-
ge een verbod op knalvuurwerk on-
dersteunt en welke maatregelen in
Purmerend worden genomen om
tijdens de jaarwisseling vuurwerk-
overlast te verminderen.

’Purmerend
moet stoppen
met vuurwerk’
Van onze verslaggever

Purmerend " Als het aan Gemeen-
tebelangen Purmerend ligt, ver-
biedt Purmerend knalvuurwerk tij-
dens de jaarwisseling.


