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Turkse ondernemer:

IN 60 SECONDEN

’Bewust uit
Beverhof
weggepest’
door guus perisutti
B E V E R W I J K - De Turkse ondernemer Isa Boztoprak zegt dat
hij op alle mogelijke manieren door de eigenaar is weggepest uit de Beverhof. Deze week kwam de gerechtsdeurwaarder eraan te pas om zijn twee zaken in het overdekte
winkelcentrum te ontruimen en sluiten, nadat er een forse
huurachterstand was ontstaan. Volgens Boztoprak is daar
bewust naar toe gewerkt door het Bouwfonds.

Robyn (links) en Kyara de Graaf dansen in De Bakkerij met hun moeder Carola. Vader Peter doet ook mee.

FOTO RONALD GOEDHEER

Een sweet sixteen voor Robyn en Kyara
Door Guusje Tromp

- Een dag lang
waren Robyn (16) en Kyara (10)
de Graaf uit Castricum het
stralende middelpunt. In De
Bakkerij vierden zij gisteren een
‘sweet sixteen’.
CASTR ICUM

De moeder van de meiden,
Carola, werd vorig jaar getroffen door een zeldzame ziekte
die de spieren aantast. Vanwege
deze ziekte zijn de verjaardagen

van Robyn en Kyara toen niet
gevierd. Toch wel sneu, vond
Carola. Vooral omdat de zusjes
het zelf ook niet makkelijk
hebben: Robyn werd geboren
met een hartafwijking en bij
Kyara werd in haar buikholte
een cyste ter grootte van een
mannenvuist ontdekt.
Carola schakelde de wensstichting ‘De Oppepper’ in om
alsnog twee verjaardagsfeesten
te organiseren. Deze stichting

Beverwijk wil ozb met
6,7 procent verhogen
door bart vuijk

- Het college van b
en w van Beverwijk weet niet
meer waar het geld vandaan
moet komen om de begroting
voor 2011 dicht te krijgen. Daarom wordt de reeds aangekondigde verhoging van de ozb van 3,5
procent met nog eens 3,18 procent verhoogd.

B E V E RW I J K

Daarmee liggen aardig wat verkiezingsbeloften van diverse
partijen in scherven. De extra
verhoging is echter onafwendbaar, meent het college dat aan
het eind van de gemeenteraadsvergadering gisteravond een
brief met deze strekking aan alle
raadsleden meegaf.
Volgende week dinsdag wordt
de begroting besproken. Tot
dusver ging de raad uit van een
bescheiden ozb-verhoging die
voor een gemiddeld Beverwijks
huishouden uitkomt op zo’n 651
euro. Maar met de nieuwe verhogingen zal het bedrag eerder in
de buurt van de 670 euro uitkomen. ,,Nog steeds lager dan de
andere
IJmondgemeenten’’,

lichtte wethouder Frans Koster
gisteravond desgevraagd toe.
,,We sturen deze brief aan de
raad voor een betere bewustwording van het feit dat het geld echt
op is. Dit moet wel.’’
Reden voor de drastische stap,
die veel fracties rauw op hun dak
valt, zijn tegenvallers door de financiële puinhoop bij Veiligheidsregio Kennemerland en de
bouw van noodlokalen bij de
MFA-scholen in de Broekpolder.
Beiden kosten de gemeente meer
dan twee ton.
Deze tegenvallers kan de gemeente niet meer dekken door te
bezuinigen op zijn eigen uitgaven. Het geld moet bij de burgers
vandaan komen, meldt het college.
Deze mededeling kwam na
een heftige raadsvergadering
waarin het politieke lot van
CDA-wethouder Frank Frowijn
aan een zijden draad hing.
PvdA en VVD vonden dat de
wethouder zo had geknoeid met
het kistdamplan voor de haven,
dat ze zijn politieke lot hebben
verbonden aan het slagen ervan.

(ADVERTENTIE)

Fruit
Moods

organiseert verwendagen voor
chronisch zieken en hun omgeving. Met de hulp van plaatselijke ondernemers werden twee
‘Glitter & Glamourfeestjes’
geregeld waarbij familie, vrienden en klasgenoten aanwezig
waren.

Fotoshoot
Voorafgaand aan de feesten
werden de zusjes voorzien van
een spetterend kapsel en bijpas-

sende make-up en nagels. Het
resultaat werd vastgelegd tijdens een heuse fotoshoot.
Vervolgens werden de meiden
met een limousine naar de
feestlocatie van de avond gebracht: De Bakkerij. De zaal was
gevuld met bloemen en ballonnen. Kyara vierde haar wel erg
vroege sweet sixteen met veel
muffins en brownies, en hamburgers met patat. Zij en haar
gasten kregen een make-over

met zonnebrillen, pruiken en
boa’s. En een hiphop-groep
leerde de gaafste moves. Daarna
was het de beurt aan Robyn en
haar gasten, met cocktails en
goede muziek.
De meiden wisten dat er een
feest gepland stond, maar dat er
zo flink uitgepakt zou worden,
was een complete verrassing.
Twee tienerverjaardagen waar
nog lang over gesproken zal
worden.

Veel plezier met wonen

In de periode dat Boztoprak
strijdbaar voorzitter van de winkeliersvereniging Beverhof was,
zal hij evenmin veel vrienden
hebben gemaakt. ,,Wat ik meemaakte, daar hebben wel meer
individuele ondernemers grote
problemen mee. Als je iets van je
zaak wilt opknappen of een leeg
pand wilt huren, moet je tekenen
dat je geen bezwaar maakt tegen
hun renovatieplannen, groot of
klein. Maar DTZ Zadelhoff, die
voor het Bouwfonds waarneemt,
is tegen iedereen keihard. Daardoor is er angst om net zo te worden aangepakt als ik. Zoals deze
week, dat hakt er wel stevig in.’’
Bij het Bouwfonds en Zadelhoff was gisteren niemand bereikbaar voor commentaar.

waar het niet verstandig wordt
geacht dat bromfietsers zich tussen de auto’s mengen. Zoals op
de Westelijke Randweg, Communicatieweg of Tolweg, met
name het wegvak richting Uitgeest. Daar wordt of te hard gereden of de weg is te smal.

door jan butter

- Bijna in heel Nederland rijden de bromfietsers al
meer dan tien jaar op de rijbaan.
Niet in Heemskerk. Maar nu gaat
ook deze gemeente overstag.
Eerst nog even een inspraakprocedure.
HEEMSKERK

Gunstig

De bromfietser op het fietspad Rijksstraatweg moet straks naar de rijbaan.

De meeste gemeenten voerden
die maatregel eind 1999 al in.
Ook bijvoorbeeld Beverwijk. Uit
onderzoek is gebleken dat de
wijziging een gunstig effect
heeft gehad op de veiligheid. Dat

is nog een reden om het landelijke voorbeeld te volgen.
Dat de gemeente Heemskerk
indertijd niet meedeed, vloeide
voort uit eigen onderzoek. De lo-

De procedure voor de graffitimuur loopt al vele jaren, en hij
komt steeds dichterbij. Zeker nu
de omwonenden bot hebben gevangen bij de rechtbank. Volgens
de bestuursrechter heeft de ge-

Net als veel andere stapliefhebbers van
mijn gevorderde leeftijd vond
ik het opwindend om te lezen dat er eind
november een
reünie is van de befaamde discotheek Tamberlain. Van 1976 tot
1982 was die gevestigd boven de
AH in de Grote Houtstraat in
Haarlem. Voor ons IJmuidenaren die de pratende deejays en
vechtpartijen in De Bascule zat
waren, was het een verademing.
Goede muziek en mooie meiden;
we kregen er geen genoeg van.
Vandaar dat ik er zelfs nog vier
avonden en nachten per week
probeerde te zijn toen ik voor
mijn werk al lang naar Den Helder was verhuisd.
Als deel van de inventaris
konden verliefdheden niet uitblijven. Zo ook die op M. uit
Heemstede. Ik was de eerste, zei
ze, die bij haar thuis mocht ’slapen’. Om haar ouders toch maar
te ontwijken, sloop ik ’s ochtends
het huis uit. De volgende keer
zou ze met mij mee gaan, naar
het hoge noorden. Ik zie ons nog
rijden met mijn sportautootje in
het ochtendgloren. Zwaar verliefd vergat ik te vertellen dat ik
een huurflatje met terrariumdieren bewoonde in een troosteloze buitenwijk. Toen ik de voordeur opende, bleken de vliegen
die als kikkervoer dienden, massaal ontsnapt. M. heeft me nooit
meer een blik waardig gegund.
Ze heeft zich aangemeld voor de
reünie. Ik pieker over een openingszin. ’Hallo M., herinner je
dit jeugdtrauma nog?’
GUUS PERISUTTI

beverwijk

Citymanager in
Wijk aan Zee
Beverwijks eerste citymanager
Martin de Vries uit Haarlem
geeft maandagavond 8 november een toelichting op zijn
werkzaamheden in Beverwijk.
Sinds 28 april van dit jaar is De
Vries ingehuurd en bij zijn
aantreden is aangegeven dat dit
jaar zal worden benut om kwartier te maken voor zijn opvolger. Met nog twee maanden te
gaan in 2010 vindt de plaatselijke VVD-afdeling dit het ideale
moment om van De Vries te
horen wat de stand van zaken
momenteel is. In hoeverre is er
voldoende basis om in de komende jaren Beverwijk als winkelstad verder op de regionale
kaart te zetten en op welke
wijze wordt dat gefinancierd?
De bijeenkomst op 8 november
in het dorpshuis De Moriaan
aan de Dorpsduinen 4 in Wijk
aan Zee is voor alle ondernemers toegankelijk. De avond
begint om 20.30 uur.

Doorsteken

De doorslag gaf de verhoging in
2008 van de maximum snelheid
voor bromfietsers in de bebouwde kom van 40 naar 45 kilometer
per uur. Het verschil in snelheid
tussen de fietsers en bromfietsers is sindsdien erg groot. Tot
schrik van de trage fietsers schieten de snelle brommers hen
knetterend voorbij op de vrijliggende fietspaden.
Het voornemen was er al langer, maar burgemeester en wethouders hebben deze week besloten echt door te zetten. Ook in
Heemskerk worden de bromfietsers van de fietspaden naar de gewone rijbaan gedirigeerd. Ze
gaan dan gelijk op met het autoverkeer. Zoals bijvoorbeeld op de
Rijksstraatweg.

H E E M S K E R K - De bouw van een
graffitimuur in het speelterrein
aan de Mozartstraat, Verlengde
Baandert in Heemskerk mag van
de rechter. Het beroep van de
omwonenden is afgewezen.

Dit weekend
gratis smaakvolle
smoothies!

Keihard

Geen bromfietsers meer op fietspaden

Door jan butter

Bekijk het hele programma
op villaarena.nl

moest afzeggen. Vervolgens
kreeg ik te maken met een rookverbod voor ’t Pleintje, wat me
40-50 procent kostte. Ik heb toen
personeel moeten ontslaan en
ben zelf in de keuken gaan staan.
Daarna is een ander sterk punt
van ’t Pleintje afgenomen, namelijk het toilet. Rioleringsproblemen die aantoonbaar ergens anders zijn veroorzaakt door een
aanpassing van de ontluchting.
Sindsdien is er dus geen openbaar toilet meer in de Beverhof.’’

Na elf jaar volgt Heemskerk landelijk voorbeeld

kale vrijliggende fietspaden waren ruim bemeten. Er gebeurden
hier nagenoeg geen ongevallen
waarbij bromfietsers waren betrokken. Ofwel, nut en noodzaak

Graffitimuur mag worden
gebouwd van rechtbank

Van 1 t/m 31 oktober
serveert Villa ArenA
de meest verrassende
woonstijlen!

Woensdag gingen de rolluiken
van zijn leeggehaalde lunchroom ’t Pleintje en snoepwinkel Mecca voorgoed naar beneden. Boztoprak zegt nog steeds
een goedlopende Jamin in
IJmuiden te hebben, maar is
door de problemen van de laatste
jaren in Beverwijk ’honderd jaar
ouder’ geworden. ,,In de Beverhof verkocht ik snoep, chocola,
ijs en allerlei verse producten die
je goed moet koelen. Maar in
2005 is de eigenaar langzaam
maar zeker begonnen om het getinte glas in het dak te vervangen
door helder glas, zodat alles sneller ging smelten en uitdrogen. Ik
heb tevergeefs bezwaar gemaakt
met een advocaat, maar ondertussen daalde de omzet, waardoor mijn financiële situatie
steeds zwakker werd. Toen ik
een ander pand wilde met meer
diepte, werd ik alleen maar van
het kastje naar de muur gestuurd.’’
Boztoprak zegt direct een ander huurcontract voorgelegd te
hebben gekregen toen hij van
Mecca een officiële Jamin-winkel
wilde maken. ,,Daar stond in dat
ik zonder enig bezwaar moest instemmen met hun eventuele renovatieplannen. Onacceptabel,
vond ik, maar toen was de reactie
weer zo dreigend dat ik Jamin

Reünie

meente het besluit voldoende
onderbouwd. De buurt heeft niet
aannemelijk gemaakt dat een andere plek beter is.
De graffitimuur moet de jeugd
de kans geven om op legale wijze
uiting te geven aan hun creativiteit met de verfspuit. Hiervoor
wordt een muur neergezet van
acht meter lang en 2,2 meter
hoog. De gemeente wees hiervoor het speelterrein Verlengde
Baandert aan. Hier zijn al voorzieningen voor de jeugd.

Als tegemoetkoming wil de
gemeente de muur een kwartslag draaien. Wie dichtbij woont,
kijkt dan langs de muur heen.
De omwonenden hebben zich
van meet af aan gekeerd tegen
het plan. Zij vrezen overlast van
de jeugd en waardevermindering van hun woning. Zij vinden
dat de gemeente onvoldoende
rekening houdt met hun belangen. Ze hebben zes weken de tijd
om in hoger beroep te gaan bij de
Raad van State.
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van ’bromfietsers op de rijbaan’
ontbraken volledig.
Dat wordt nu anders, al benoemt de gemeente wel enkele
uitzonderingen. Dat zijn wegen

Er zijn al met al acht uitzonderingen, inclusief twee fietsdoorsteken. Dat zijn de doorsteken
tussen de Kleine Houtweg en de
Smids en op de Jan van Kuikweg
bij de Koningin Wilhelminastraat en bij de aansluiting Jan
Ligthartstraat. Die uitzonderingen zijn vanwege de veiligheid,
meldt de gemeente.
De invoering gaat niet zo
maar. Bij een verkeersbesluit als
deze hoort een uitgebreide inspraakprocedure van zes weken.
Iedereen die het ergens niet mee
eens is, mag binnen die termijn
een bezwaarschrift indienen.
Vervolgens moet de gemeente
enkele aanpassingen verrichten
op de wegen zelf. De borden bij
fietspaden moeten worden veranderd en de verwijzingen voor
de bromfietsers aangebracht. De
verwachting is dat de maatregel
pas begin volgend jaar van
kracht wordt. De gemeente zal
de invoering met een publiekscampagne begeleiden.
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