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thema coronatijd
Sinds een aantal maanden staat de wereld op z’n kop. 
Weliswaar worden de strenge maatregelen weer een 
beetje losgelaten, maar de intelligente lockdown 
heeft ervoor gezorgd dat diverse initiatieven in onze 
gemeente noodgedwongen op een laag pitje kwamen 
te staan. We zagen elkaar amper. En al zeker niet oog-
in-oog. Dat is bepaald niet gezellig. Gelukkig komt de 
samenleving zo langzamerhand weer een beetje op 
gang. In deze speciale uitgave van de nieuwsbrief 
vertellen wij hoe Medemblik zich er doorheen sloeg. 
En.., hoe we de draad weer oppakken rondom het 
thema Leefbaarheid. 
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“Ik ben niet zo’n schatkijker”, beantwoordt Jan Mol nuchter de vraag 
hoe hij de nieuwe toekomst ziet. “Ik verwacht dat er een medische 
oplossing komt. Het is alleen de vraag wanneer dat het geval is. Ik sta 
aan de kant van de mensen die verwachten dat de samenleving weer 
teruggaat naar een tijd zoals we die voor de coronacrisis kenden. 
Dat we elkaar niet meer kunnen aanraken of knuffelen, is 
haast ondenkbaar. We gaan een cruciale fase tegemoet. 
De tijd zal leren of met de opgelegde beperkingen 
kunnen omgaan. Of het virus terugkeert is in hoge 
mate afhankelijk van hoe elk individu ermee 
omgaat. Wat dat betreft is het koffiedik kijken.” 

Jan Mol is voorzitter van de Stadsraad 
Medemblik, een naamvariant op de kern- 
of dorpsraden die we op andere plekken in 
de gemeente kennen. Ook voor de Stadsraad 
braken er in maart opeens andere tijden aan. 
“We konden fysiek niet bij elkaar komen. 
Natuurlijk kun je digitaal veel doen, maar het 
is anders dan wanneer je elkaar rechtstreeks 
spreekt. Dan kun je bijvoorbeeld veel halen uit 
lichaamstaal. Ook zie je gelijk als iemand staat te 
springen om iets te zeggen. Dat is digitaal toch lastiger. 
Ik ben niet de enige die dat zo ervaart. Ik hoor het van jong 
en oud om mij heen. Er ontbreekt een schakel in de communi-
catie. Interactie is belangrijk. Er zijn mensen die niet zo snel hun mond 
opendoen. Normaal gesproken kan ik als voorzitter zien of ze iets willen 
vertellen en dan stimuleer je dat. Dat gaat nu niet. Als Stadsraad zijn wij 
altijd bezig met gesprekken, oriënteren en discussiëren. Juist die elementen 
zijn nu lastig. Dat is best een dingetje.”

actuele politiek
De Stadsraad is normaal gesproken een podium dat veel informatie 
‘ophaalt’. Bij bijna elke vergadering van de Stadsraad zijn er wel gemeente-

“ digitaal kun je 
veel oplossen, 
maar niet alles”

Jan Mol: “Normaal 
gesproken kan ik als 
voorzitter zien of 

mensen iets willen 
vertellen. Ik stimuleer 

dat dan. Dat gaat nu niet.” 

ondanks coronatijdperk houdt stadsraad vinger aan de pols:
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raads leden of een wethouder aanwezig. 
Ook worden regelmatig gasten uitge-
nodigd die kunnen informeren over 
specifieke kwesties. “Doorgaans zijn dat 

boeiende bijeenkomsten”, weet Mol. 
“Je organiseert dat soort gesprekken om 

elkaar in de ogen te kijken.”
Corona of niet, de Stadsraad probeert nog steeds zo 

goed als mogelijk de actuele lokale politiek te volgen, zoals 
bijvoorbeeld de ontwikkelingen van het DEK-terrein. Ook houden 
de Medemblikkers vinger aan de pols bij het parkeerprobleem in 
de stad in relatie met het project Medemblik aan Zee. Mol: 
“Medemblik aan Zee is voor ons op dit moment troebel water. Door 
financiële problemen is de gemeente genoodzaakt wat plannen op 
langere termijn te zetten. Daar zit helaas het parkeren in de stad 
ook bij. Maar we blijven bij de les. Als Medemblik aan Zee straks 
wel in volle vaart doorgaat, moet er beslist wat gedaan worden aan 
het parkeerprobleem. Eventueel met provisorische maatregelen.”

‘wij zijn geen boa’s’
Ook de Regionale Energiestrategie (kortweg RES) houdt de 
gemoederen in de Stadsraad bezig. Drie leden van de Stadsraad 
zijn volop met dat onderwerp bezig. En dan zijn er natuurlijk de 
dingen die te maken hebben met de waan van de dag. “Wij zijn 
natuurlijk geen boa’s, maar vinden toch dat we veel dingen in de 
gaten moeten houden. Wij spreken normaal veel mensen. Dan kom 
je nog wel eens wat aan de weet. Maar dat praten met mensen gaat 
op dit moment wat lastiger. Toch denk ik dat we van de meeste 
kwesties op de hoogte zijn.”

spaarpot
Jan Mol gaat er niet vanuit dat er veel bloed vloeit uit de beperkte 
mogelijkheden waarin de samenleving verkeert. “De afgelopen 
jaren hebben we best wel eens een confrontatie gehad. Vooral 
richting de politiek. Maar ik heb het gevoel dat de politiek op dit 
moment ook voorzichtig functioneert. Onze raadsleden beseffen 
hoop ik dat je nu geen overhaaste dingen moet doen, want dat 
keert zich toch een keer tegen je.” Ondertussen gaat het leven in 
Medemblik door. Jan Mol realiseert zich dat. Maar de coronacrisis 
mist zijn uitwerking niet op bijvoorbeeld de middenstand en 
de horeca. Het doorgaans toeristisch drukbezochte populaire 
stadje aan de IJsselmeerkust moest het met veel minder 
bezoekers stellen. 

Dat baart de Stadsraadvoorzitter zorgen. “Ik woon hier aan de 
haven, maar er gebeurde nagenoeg niets. Het was saai en stil in de 
stad.” Toerisme is belangrijk voor Medemblik. Volgens Mol is een 
groot deel van de werkende bevolking van zijn stad gedupeerd 
door het virus dat de wereld op zijn kop zet. “Sommige winkels 
zullen het wel overleven, maar anderen hebben grote problemen”, 
zo vreest Mol. “Als je genoeg geld in je spaarpot hebt om het een 
tijdje uit te zingen, dan overleef je het waarschijnlijk wel. Maar dat 
is niet voor iedereen weggelegd, vrees ik.” Het is niet alleen het 
toerisme dat zorgt voor aanzienlijke omzetbeperking van midden-
stand en horeca. “Medemblikkers en mensen uit de nabije 
omgeving gaan toch minder snel de stad in dan normaal. Dat heeft 
impact. De winkels voor dagelijkse benodigdheden draaien wel 
door, maar voor de rest gebeurde er niet veel. Dat is best wel 
zorgelijk.” 

vervolg

“digitaal 

kun je veel 

oplossen, maar 

niet alles”

Liefhebbers van (luister)boeken hoeven tijdens de coronatijd 
niets te kort te komen. Weliswaar moesten ook de Westfriese 
Bibliotheken hun deuren sluiten, maar er kwam een 
alternatief: de BezorgBieb.   

Volgens Moniek Lucassen van de bibliotheek kunnen leden daar 
leesvoer aanvragen. De bibliotheekmedewerkers houden zoveel 
mogelijk rekening met de wensen en anders verrassen ze de lezer 
met een passend alternatief. “Onze leden kunnen via de telefoon of 
onze site boekpakketten aanvragen. Daar wordt in grote mate 
gebruik van gemaakt. De pakketten werden tijdens onze sluiting 
door vrijwilligers bezorgd. Daarmee hebben we veel mensen blij 
gemaakt. Het is een schot in de roos. Nu er in elke gemeente weer 
een vestiging open is, kunnen lezers de pakketten af komen halen. 
Leden die liever zelf weer snuffelen in onze collectie zijn ook van 
harte welkom.” 

In de gemeente Medemblik is vanaf 25 mei alleen de vestiging 
in Medemblik weer beperkt geopend voor leden. Met de RIVM-
richtlijnen is het nog niet mogelijk om alle vestigingen tegelijk te 
openen, maar er wordt gekeken naar oplossingen voor de kleinere 
vestigingen op korte termijn. De BezorgBieb blijft volgens Moniek 

Lucassen voorlopig operationeel, maar dan in de vorm van 
BestelBieb met de keuze om een pakket klaar te laten zetten in de 
bibliotheek of te laten bezorgen waar de vestiging nog gesloten is. 
Overigens kunnen leden ook terecht in een andere vestiging van de 
Westfriese Bibliotheken, met dezelfde lidmaatschapspas. Inmiddels 
is de bibliotheek weer gestart met enkele kleinschalige activiteiten, 
vooral op het gebied van digitale vaardigheden. Ook wordt gewerkt 
aan een zomerprogrammering voor alle leeftijden, die dit jaar naar 
verwachting intenser zal zijn dan andere jaren. Daarnaast zullen 
enkele activiteiten zolang nodig nog online aangeboden worden. 

bezorgbieb blijkt schot in de roos

Pagina 2 | 8



Nieuwsbrief  juNi 2020

Aan de originele en vaak verrassende 
voorjaarsprogrammering van Theater-
kerk Hemels in Twisk kwam begin 
maart abrupt een einde. Door alle 
geplande voorstellingen en activiteiten 
kon een dikke streep. De theaterkerk 
staat de laatste jaren bekend om hun 
uitgebreide aanbod, maar voor René 
Smit en Gerda Blom zat er niets anders 
op dan op de rem te trappen. 
“Wij hadden leuke optredens staan 
zoals Jeroen Zijlstra, Alex Roeka en het 
Wouter Bekkering Quintet. De voor-
stellingen waren volledig uitverkocht. 
We moesten alles annuleren. Eigenlijk 
konden we helemaal niks meer doen”, 
laat René Smit weten.    

Het eigenaarsechtpaar ging, ondanks de 
strenge maatregelen, niet bij de pakken 
neerzitten. Ze gingen op zoek naar alter-
natieven. Die vonden ze onder meer in een 
alternatieve Matthäus Passion. “Het was de 
bedoeling dat een aantal solisten samen 
met het Twisker dorpskoor een uitvoering 
zouden geven. Omdat dit niet door kon 
gaan hebben we de speakers met Pasen 
buitengezet en de muziek de hele dag hard 

afgespeeld. Ondertussen konden mensen 
die dat wilden even binnenkomen. Daar is 
veel gebruik van gemaakt.” Ook tijdens de 
Dodenherdenking bedachten Gerda en 
René een alternatief rond het oorlogsgraf. 
“We zochten contact met de componist van 
de muziek die altijd wordt gespeeld 
voorafgaand aan de Dodenherdenking op 
de Dam. We kregen de originele opnamen 
en die hebben we buiten afgespeeld. Twee 
blazers uit het dorp speelden de taptoe en 
het Wilhelmus. Het werd een hele 
aandoenlijke bijeenkomst, die ook live 
gestreamd werd.” 

dertig mensen
Als wij René Smit spreken voor deze 
nieuwsbrief begint er weer wat leven te 
komen in de brouwerij. Inmiddels is het 
eerste theatercafé alweer achter de rug. 
De plaatselijke huisarts annex Dr. Bebop 
draaide jazz- en soulplaten. Tussendoor 
was er live ruimte voor enkele muzikale 
intermezzo’s. Per uur mochten dertig 
mensen naar binnen. De ‘voorstelling’ 
speelde zich meerdere keren af. “Iedereen 
had er weer zin in”, vertelt René Smit. “Het 
was enorm gezellig.”

nooit leeg 
In tegenstelling tot 
andere jaren denken 
René en Gerda 
serieus na over een 
zomer programma. 
“Normaal gesproken 
doen we dat niet. 
Na 1 juli mogen er maximaal 54 mensen 
naar binnen om aan de anderhalve meter 
samenleving te voldoen. Het is natuurlijk 
leuker als de kerk stampvol zit, maar ook 
bij minder aanwezigen voelt het nooit leeg 
in de sfeervolle kerk. Wij zijn nu aan het 
programmeren. Vast staat dat cabaretier 
Dolf Jansen op 1 september acte de 
présence geeft. En we denken aan klassiek, 
theatercafés enzovoort.” 

De nabije toekomst voelt wat onzeker voor 
de theaterkerk. “We zijn bang dat we 
minder mooie dingen kunnen neerzetten 
omdat er minder bezoekers in de zaal 
kunnen. Bovendien heeft onze exploitatie 
een behoorlijke tik gekregen. De laatste 
jaren hebben we mooie namen op het 
affiche gehad, maar of we dat kunnen 
blijven doen weten we nog niet.” 

veel aanpassingen en vooral creatief denken  
theaterkerk twisk 

rené smit: “er komt gelukkig weer wat leven in de brouwerij.”

René Smit, Theaterkerk Hemels: “Eigenlijk konden we helemaal niks meer doen”.
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De maatregelen die in ons land zijn genomen om het 
coronavirus in te dammen, hebben grote gevolgen 
voor dorpshuizen, verenigingsgebouwen en cultu-
rele centra. Ook sportverenigingen en jeugdwerk 
worden getroffen. De gemeente verwacht dat een 
noodfonds voor financiële ondersteuning nodig is 
en heeft hiervoor € 650.000,-- beschikbaar gesteld.   

De beschikbare landelijke regelingen lijken bij lange 
na niet genoeg om het leed bij maatschappelijke organi-
saties te beperken. Daarom heeft de gemeente besloten 
geld beschikbaar te stellen. In onze gemeente lijken 
welzijnsorganisaties (zoals dorpshuizen) en culturele 
instellingen (met name de seizoensgebonden musea) 
het zwaarst te worden getroffen. In de sector sport is de 
verwachte financiële schade minder groot, maar ook hier 
is een aanzienlijke maatschappelijke impact. Het betreft 
hier voornamelijk de kosten voor huisvesting. Ook voor 
de sector jeugd is geld gereserveerd. Hier zijn huis-
vestings kosten een grote post, maar die zijn voor het 
grootste deel al verwerkt in het budget voor welzijns-
organisaties. Verder wil de gemeente € 40.000 beschik-
baar stellen voor een gemeentelijke loketfunctie die 
maatschappe lijke voorzieningen kan informeren over 
alle beschik bare gemeentelijke-, provinciale- en 
landelijke steunmaatregelen. 

extra liquiditeit
Als de coronacrisis langer aanhoudt en de continuïteit 
van een organisatie verder in gevaar komt, is het moge-
lijk extra liquiditeit aan te vragen. De gemeente kan dan 
extra geld verstrekken in de vorm van een lening. 
Normaal gesproken verstrekt de gemeente geen 
leningen, maar voor deze uitzonderlijke situatie wordt 
een uitzondering gemaakt. Voorwaarde is wel dat de 
aanvragende organisatie maatregelen heeft getroffen 
de schade zoveel mogelijk te beperken. In het uiterste 
geval kan de een lening (gedeeltelijk) worden 
kwijtgescholden. 

De coronatijd zorgt er voor dat de gemeente niet in staat 
is inloopbijeenkomsten of informatiebijeenkomsten te 
organiseren over uiteenlopende onderwerpen. Om de 
inwoners toch zoveel mogelijk te betrekken bij het beleid 
en de lopende projecten is het digitale platform Samen 
Medemblik ontwikkeld. Inwoners kunnen daar digitaal 
meepraten en hun mening laten horen. Want uw mening 
telt. Ook in deze coronatijd. Kijk op www.samen.
medemblik.nl en doe mee aan discussies, enquêtes 
of korte peilingen. Hoe meer mensen meepraten, hoe 
beter de gemeente weet wat de inwoners vinden van de 
ontwikkelingen. Nodig daarom ook uw buren, vrienden 
of familie uit om mee te praten. 

corona raakt maatschappelijke 
voorzieningen zwaar

gemeente schiet te 
hulp met noodfonds

samen medemblik: 
alternatief op 
bewonersbijeenkomsten

gemeente gaat 
soepel om met 
subsidieafspraken 
Diverse organisaties ontvangen jaarlijks subsidie 
van de gemeente. Over het algemeen zijn de 
subsidies gekoppeld aan prestatieafspraken. 
In de subsidiebeschikking staat dat aangegeven. 
Door alle coronamaatregelen zijn sommige 
subsidieontvangers niet of slechts gedeeltelijk in 
staat de gesubsidieerde activiteiten uit te voeren 
of de afgesproken prestaties na te komen. 
Burgemeester en wethouders hebben besloten 
in 2020 coulant met de afspraken om te gaan. 
Dat maakt het mogelijk om met de subsidie-
ontvangers maatwerkafspraken te maken. 
Bijvoorbeeld door activiteiten aan te passen 
of te verplaatsen naar een ander moment. 
Het college kiest voor praktische oplossingen 
in deze uitzonderlijke periode. 
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Ook voor de drie wijkteams van de gemeente Medemblik 
braken er begin maart andere tijden aan. Waar de consulenten 
van het wijkteam normaal gesproken veel fysiek contact 
hebben met hun cliënten over verschillende hulpvragen, 
deed opeens beeldbellen op uitgebreide schaal zijn intrede. 
“Dit was wel even een dingetje. Het was in het begin wennen, 
maar terugkijkend naar de afgelopen periode denk ik dat wij 
iedereen goed hebben kunnen helpen. De contacten werden 
soms zelfs persoonlijker”, zegt Inge Kaandorp die samen met 
zes andere collega’s het onderdeel Maatschappelijk Werk 
onder haar hoede heeft. “Natuurlijk voelden we de lockdown 
wel een beetje aankomen, maar niemand had verwacht dat 
het zo lang zou duren.”

“Onze agenda’s stonden vol met afspraken voor huisbezoeken, 
gesprekken in het gemeentehuis en op de basisscholen. 
Die moesten allemaal worden omgezet naar telefoonafspraken 
of beeldbellen.” Inge werkt een dag per week als Schoolmaat-
schappelijk Werker voor de leerlingen van SG De Dijk in 
Medemblik. Ook daar moesten alle gesprekken opeens digitaal. 
Met de leerlingen die van de ene op de andere dag vanuit huis 
onderwijs kregen, is veel via beeld gebeld. “We hebben met 
z’n allen geprobeerd de leerlingen hierbij zo goed mogelijk 
te ondersteunen. Dat was voor iedereen hard werken.” 

De wijkteams van de gemeente kennen meerdere disciplines 
(zie kader). De tak Maatschappelijk Werk waarvoor Inge werkt, 
richt zich op ondersteuning en begeleiding van mensen die 
tijdelijk kwetsbaar zijn of iets meemaken wat hun leven lastig 
maakt. Mensen melden zich met hele uiteenlopende onderwerpen. 
Niet alleen kunnen de maatschappelijk werkers van het wijkteam 
mensen adviseren of doorverwijzen, ze doen ook veel uitvoerende 
hulpverlening zoals het begeleiden van mensen. Dat is de 
zogenoemde eerstelijns zorg. De thema’s zijn gevarieerd: 

“dit was wel een dingetje”
inge kaandorp blikt terug op coronatijd: 

wat is een wijkteam? 
De gemeente Medemblik telt drie wijkteams. In de 
wijkteams werken verschillende deskundigen. Zo zijn 
er Wmo-consulenten die advies kunnen bieden op het 
gebied van dagelijkse ondersteuning, bijvoorbeeld 
thuiszorg, dagbesteding of problemen rond vervoer. 
In het wijkteam werken ook Schuld hulpverleners, die 
mensen helpen mensen met financiële problemen of 
proberen deze te voorkomen. En er zijn specialisten 
op het gebied van Jeugdzorg, (School) Maatschappelijk 
Werk en Wijkverpleging. Er is veel samenwerking met 
de Jeugdgezondheidszorg (GGD) en de openbare 
geestelijke gezondheidszorg (OGGZ). Daardoor kan 
snel een schakeling met andere zorg worden gemaakt. 

Als een inwoner zich meldt bij een wijkteam, wordt via 
een intake bekeken welke aanpak het meest effectief is 
en welke specialismen daarbij betrokken zijn. Indien 
nodig en met toestemming van de aanvrager wordt een 
casus met alle disciplines uit het wijkteam overlegd. 
Op die manier wordt maatwerk geboden en per persoon 
gekeken hoe iemand het beste kan worden geholpen. 

heeft u ondersteuning nodig van een wijkteam? 
Neem dan op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur 
contact op met de gemeente: 0229 - 856000, optie 1. 



Inge Kaandorp van 
Maatschappelijk Werk: 
“De contacten werden 

soms zelfs persoonlijk”.
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Ondanks de rare wereld waarin we tijdens de coronacrisis verzeild raakten, ben ik juist 
nu vooral trots. Elke dag ervaarde ik de flexibiliteit van onze inwoners, maatschappelijke 
organisaties en ondernemers. Opnieuw werd ik mij bewust hoe creatief onze samen leving 

is. Met de nodige Westfriese nuchterheid sloeg én slaat iedereen zich door de periode 
met beperkingen heen. Dat is mooi om te ervaren. Het is ook prachtig om te zien 

hoe iedereen bereid is elkaar te helpen. Het ene initiatief volgde het andere 
op. Onze samenleving is een schoolvoorbeeld van de landelijke campagne ‘alleen 
samen krijgen corona onder controle’. Het woord ‘samen’ mag wat dat aangaat in 
Medemblik met hoofdletters worden geschreven. Iedereen nam verantwoordelijkheid, 

zowel inwoners als maatschappelijke organisaties. Ik heb de afgelopen tijd op gepaste 
afstand of via digitale kanalen veel van onze inwoners gesproken. Waar nodig hebben 

we als gemeente ondersteuning aangeboden of duidelijkheid verschaft over de regeltjes. 
Maar ook hebben wij in het gemeentehuis meegedacht over het mogelijk maken van 
passende maatregelen. Zo hebben we allemaal een duit in het zakje gedaan.

Langzaam maar zeker worden de mogelijkheden weer verruimd. Gelukkig maar. Maar we 
moeten wel vinger aan de pols houden. Niemand zit te wachten op een herhaling van de 
maatregelen in dit voorjaar. Dat vraagt veel van diezelfde samenleving waar ik zo trots 
op ben. We moeten omgaan met nieuwe verantwoordelijkheden. Ook hier geldt dat we het 
samen moeten doen. Stap voor stap gaan we terug naar een normale samenleving. Ik ben 
me bewust dat het voor velen niet snel genoeg kan gaan. Maar we moeten ons niet te snel 
rijk rekenen. Ook voor de komende maanden geldt dat we het samen moeten doen. Hou vol!

Frank Streng, burgemeester van Medemblik. 

stap voor stap 

frank 
streng

burgemeester van 

medemblik
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begeleiding bij echtscheiding, het verwerken 
van een verlies, bemiddeling, overspannenheid 
en ga zo door. Met het inschakelen van het 
wijkteam kan er vaak snel worden geacteerd. 

Een belangrijk kenmerk van het werk van Inge 
en haar collega’s is persoonlijk contact. En ja, 

daar leek het coronavirus een stoorzender.

persoonlijker
“In het begin heb ik wel eens gedacht: Oei komt dit wel goed. 
Maar de veerkracht van onze cliënten bleek groot. Onze doelgroep 
reageerde heel begripvol. Ze waren vooral blij dat we er nog 
waren. Als team zijn wij erachter gekomen dat je met een tele-
foontje een heleboel kunt bereiken. Ik ben me er ook bewust van 
geworden dat je met iets kleins mensen écht kunt helpen. Ik sprak 
bijvoorbeeld regelmatig iemand die erg eenzaam is. Haar reactie 
was dat ze het zo fijn vond dat we elke week even contact hadden. 
Of de appjes met een erg zieke mevrouw in een verpleeghuis. 
Ze mocht haar kinderen niet zien en daar had ze het erg moeilijk 
mee. Af en toe stuurde ik haar een appje. We maakten dan even 
een kletspraatje. Zoiets gebeurde voor de coronamaatregelen niet. 
Toen zaten we veel meer in de structuur van gesprekken die 
bijvoorbeeld maar eens per maand plaatsvonden. Het klinkt 
misschien gek, maar het contact met onze cliënten werd de 
afgelopen tijd persoonlijker. Heel bijzonder om dat te ervaren.”

reistijd
Voor de gemeentelijke 
maatschappelijk werkers 
was er efficiency winst. 
Doordat de reistijd 
verviel, kwam er meer 
tijd voor extra aandacht. 
Volgens Inge Kaandorp 
leidde dat ertoe dat de 
telefoon gesprekken vaak 
minstens zolang duurden dan een 
fysieke afspraak. “Er was een cliënt die 
zei: Goh, waarom doen jullie dit niet 
vaker. Dit praat net zo prettig en het 
scheelt jullie een heleboel tijd.” Toch missen 
Inge en haar collega’s het echte contact waarbij je elkaar in de 
ogen kunt kijken. Zeker bij emotionele onderwerpen. Juist dan 
is het prettig die ene blik of traan bij iemand op te merken. 
Inmiddels gaat het in ons land langzaam weer richting normaal. 
Maar de werkers binnen het sociaal domein zijn nog voorzichtig. 
“Wij hebben te maken met kwetsbare mensen, vooral binnen het 
werkveld van de WMO. Natuurlijk moeten we voorkomen dat wij 
iets bij hen naar binnen brengen. Op dit moment is er nog steeds 
geen fysiek contact mogelijk. Wel ligt er een plan om dit vanaf 
1 juli weer voorzichtig op te pakken. 

vervolg  
“dit was 
wel een

   dingetje”

inge 
kaandorp: “de veerkracht van onze clienten is groot.”
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Waar Nederland in een zogeheten intelligente lockdown ging, 
braken er hectische tijden aan voor de buitendienstmedewerkers 
van de gemeente. “Er is geen dag hetzelfde meer”, zegt wijk-
opzichter Peter Vos. “We moeten continu inspelen op allerlei 
ad hoc dingen. Niet alleen krijgen we ongelofelijk veel meldingen 
van grof zwerfafval, ook zijn er tal van klussen die niet tot de 
dagelijkse routine van ons werk behoren. Denk bijvoorbeeld aan 
het met spoed plaatsen van borden met een coronamededeling 
voor kitesurfers bij de Vooroever. Of hekken plaatsen bij sommige 
cafés die weer open mogen. Zo zijn er talloze voorbeelden te 
noemen. En het moet allemaal snel.” 

Volgens Peter Vos zorgde corona er ook voor dat geplande werkzaam-
heden moesten worden uitgesteld. “In ons rayon waren we van plan 
een heleboel nieuwe aanplant te doen. Dat plan liep in duigen. Doodeen-
voudig omdat we de personele capaciteit niet hadden. Gelukkig kan er 
ook in het najaar worden geplant, dus wij hebben dit vooruitgeschoven.” 

behoorlijke puzzel
Werken in coronatijd vraagt voor de buitendienstmedewerkers de 
nodige aanpassingen. Vos: “Wij waren een van de enige gemeentelijke 
diensten die echt doorgingen. In het begin was het onduidelijk waar we 
aan moesten voldoen. Wat mocht wel en wat mocht niet. Dat leverde 
soms een behoorlijke puzzel op. We zijn andere werktijden gaan 
invoeren. Er kwam een ploeg om zeven uur en een ploeg een kwartier 
later. Zodoende voorkwamen we dat er te veel mensen tegelijk op de 
werf rondliepen. Ook mocht er maar één persoon in een auto. 
Dat betekende dat een collega er op de fiets of op de trekker achteraan 
moest. En dan is er natuurlijk nog de schoonmaak. Elke dag moet het 
wagenpark en het werfgebouw worden gecleand.” 

“elke dag worden we weer verrast”
niets is meer hetzelfde bij de buitendienst

“ je kunt het je niet 
voorstellen,  
zoveel troep” 

Dat het corona een heel vervelend virus is met 
verstrekkende gevolgen, is bij iedereen bekend. 
Dat het virus in de periode dat het zich binnen de 
landsgrenzen van Nederland heeft geopenbaard 
ook een andere moraal bij de mensen heeft 
opgeroepen, is misschien minder bekend. 

De gemeentelijke medewerkers van de buitendienst 
worden er tot aan de dag van vandaag dagelijks mee 
geconfronteerd: afval dumpen. Sinds het virus rond-
waart is de hoeveelheid grof zwerfafval explosief 
gestegen. Wijkopzichter Peter Vos schat dat er zeker 
zeven keer zoveel troep als voorheen wordt gedumpt 
in het openbare gebied zoals bosjes, plantsoenen of in 
de bermen van landweggetjes. “Normaal gesproken 
ruimen we zo’n zestien kuub op per drie/vier weken. 
Nu is dat zeker dertig kuub per week. We komen van 
alles tegen”, zegt Vos. “Bankstellen, ijskasten, enorme 
hoeveelheden hout en huisraad. Zelfs complete kippen-
hokken worden achtergelaten. Je kunt je niet voor-
stellen hoeveel troep we in de afgelopen maanden 
hebben moeten opruimen. En, het gaat nog steeds 
door. We hebben er gewoon een dagtaak aan om 
alles op te ruimen. Bizar.” 
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“Ik voel me momenteel net een politieagent”, verzucht Peter 
Manshanden. “Ik lijk wel een handhaver en doe niet anders dan 
verenigingen uitleggen wat wel of niet mag. Iedereen zoekt de 
grenzen op. Zo vindt de line-dance club dat ze geen sport-
vereniging zijn en dus wel aan de gang kunnen. Of krijg ik de 
mededeling dat als je mag biljarten, je ook mag darten. Zo gaat 
het maar door. Ik ben erachter gekomen dat regels opstellen 
niet zo moeilijk is. Handhaven is ingewikkelder. In de praktijk 
blijkt dat elk mens zijn eigen interpretatie geeft aan de regels. 
Vooral ingegeven door eigen belang. Dat is op zich geen nieuws, 
maar je wordt er nu extra mee geconfronteerd.”

Vanaf Tweede Pinksterdag mag het dorpshuis van Benningbroek/
Sijbekarspel weer open, maar de afgelopen maanden was het, zoals 
Manshanden zegt, ‘een drama’. “Wij voelden ons echt verlaten. 
We hadden een volle agenda. Het dorpshuis draait goed. Ik ben 
hier tweeëneenhalf jaar geleden begonnen. Financieel hadden we 
de zaken goed op orde. Eindelijk waren we toe aan de krenten in 
de pap. Bovendien hadden we mooie plannen. 
Koningsdag in het verschiet en de 
natuurlijk de kermis. En dan gaat 
plotseling de deur op slot. We 
hebben elkaar wel een week 
aangekeken: wat moeten we 
doen?”

Normaal gesproken is het dorpshuis alleen op dinsdag- en 
zaterdagavond gesloten. Elke dag zijn er activiteiten, zowel 
’s morgens, ’s middags als ’s avonds. Het coronavirus trok dus 
een lelijke streep door de rekening. “Gelukkig heeft onze penning-
meester gelijk ingespeeld op de landelijke financiële regelingen. 
Daarmee konden we het leed een beetje verzachten. Ook hebben 
we intern de nodige maatregelen genomen, zodat we weinig kosten 
maakten. We hebben onder andere het energieverbruik aangepakt.”

wat wordt de routing?
De aanloop naar de ‘heropening’ op 1 juni ging volgens Peter 
Manshanden gepaard met veel overleg met de medewerkers. 
“We bespraken hoe we het gingen aanpakken. Wat wordt de 
routing? Hoe gaan we handhaven? Niet iedereen is bij machte 
een groep van dertig mensen in de toom te houden.” Ondanks de 
beperkingen ziet de welbespraakte dorpshuisbeheerder ook nog 
een lichtpuntje. “Grotere evenementen zijn voorlopig van de baan. 
Door het uitblijven van evenementen zoals paalzitten, kermissen en 
festivals zie ik een toename in het kroegbezoek. Weliswaar zijn wij 

de laatste jaren een biljartcafé geworden, maar de jongelui 
moeten toch ergens naartoe. Wat dat aangaat zie ik de 

nabije toekomst best wel positief tegemoet.” 

“ regels opstellen is niet zo moeilijk, 
handhaven is ingewikkelder”

dorpshuisbeheerder peter manshanden:

Beheerder Peter Manshanden en 
assistent beheerder Miranda Reus 

laten zien hoe een anderhalve-
meter-terrasbezoek 

eruitziet.
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opbouwwerkers zijn verbindende schakel 
tussen inwoners en gemeente 
Met de komst van Remco Koelemeijer en Sylvette Ernsting 
beschikt de gemeente Medemblik over twee opbouwwerkers. 
Waar het opbouwwerk in de gemeente voorheen werd gedaan 
door externe welzijnsorganisaties, heeft Medemblik ervoor 
gekozen het takenpakket in eigen beheer uit te voeren. 

Remco begon in september van het vorige jaar, in januari kwam 
Sylvette erbij. Ze vormen een koppel dat als verbindende schakel 
optreedt tussen inwoners, verenigingen, organisaties en de 
gemeentelijke organisatie. “Eigenlijk werken wij vanuit twee 
posities”, legt Remco Koelemeijer uit. “Aan de ene kant worden 
wij gevoed door beleid vanuit het sociale domein van de gemeente. 
Maar we zijn er ook voor het structureren en stimuleren van 
initiatieven vanuit de bevolking. We werken nadrukkelijk op 
beide niveaus.” 

vooral luisteren
Van een flitsende start was voor opbouwwerkers geen sprake. 
Nog maar nauwelijks begonnen, werden zij geconfronteerd met 
de coronamaatregelen. Sylvette Ernsting: “Ons contact bestaat 
er vooral uit dat we naar mensen toegaan en in gesprek raken. 
En dat lukte de afgelopen maanden niet op een manier die we 

graag willen.” Ondanks die handicap ging het tweetal enthousiast 
van start. De coronabeperkingen weerhield hun niet een werk-
methode te vinden die het gemeentelijke verenigingsleven in kaart 
te brengen. Datzelfde geldt voor de inwonersinitiatieven. “Wij zijn 
nu vooral aan het luisteren”, zegt Remco. “En dan met als doel hoe 
het welbevinden van de inwoners verbeterd kan worden”, vult 
Sylvette aan. Het tweetal is niet specifiek aangetrokken om zelf 
allemaal activiteiten te organiseren. De opbouwwerkers worden 
met name ingezet om initiatieven te activeren en te stimuleren. 
En ze zoeken naar mogelijkheden om interessante ideeën vanuit 
de samenleving daadwerkelijk ten uitvoer te brengen. 

de gemeentelijke opbouwwerkers 
zijn bereikbaar op de volgende 
mailadressen:  
remco.koelemeijer@medemblik.nl of 
sylvette.ernsting@medemblik.nl

‘Zomer in de herfst’. Zo heet een activiteitenpakket dat komend najaar voor ouderen in de gemeente Medemblik wordt georganiseerd. 
Sylvette Ernsting en Remco Koelemeijer zijn er als opbouwwerkers nauw bij betrokken.
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Een vooruitziende blik kan de Dorpsraad van Andijk niet 
worden ontzegd. Voorzitter Gerrit van Keulen en de leden van 
de stuurgroep Kernvisie Andijk sloten hun blik niet voor ont-
wikkelingen in de wereld en bedachten een ‘plan B’ voor het 
geval Nederland te maken zou krijgen met een lockdown. 
“Wij hadden eind vorig jaar al in de gaten dat het wel eens 
de verkeerde kant op zou kunnen gaan met het virus. 
De ont wikkelingen in de wereld gaven daar alle aanleiding 
toe. Daarom bedachten we een alternatief voor het halen 
van informatie voor onze kern visie als dat nodig zou blijken.” 
Juist dat ‘plan B’ zorgt ervoor dat Andijk keurig in de planning 
loopt bij de ontwikkeling. De verwachte opleveringsdatum, 
eind van dit jaar, lijkt geen vertraging op te lopen. 

“Het is een rare tijd”, memoreert Van Keulen aan het begin van het 
telefoongesprek. “Je begint er nu een beetje aan te wennen, maar 
in het begin was het onwerkelijk. Surrealistisch. Vooral in de eerste 
week werd je ’s ochtends wakker met het gevoel alsof je een nare 
droom had gehad. Maar die droom leek te kloppen als je het nieuws 
aanzette. In de afgelopen maanden heb ik elke grasspriet in de tuin 
bekeken. Je kunt per slot van rekening niet de hele dag achter je 
computer zitten.” Het coronavirus is de familie Van Keulen niet 
onopgemerkt gepasseerd. Als het gesprek plaatsvindt, is Gerrit 
net terug van de uitvaart van zijn broer. Overleden aan het virus. 
“Een fitte man die binnen vier dagen na vaststelling van het virus 
volledig was gesloopt.”

geen politiecordon
In de lijn van ‘plan B’ wordt, ondanks de coronabeperkingen die 
zijn opgelegd, voortvarend gewerkt aan de kernvisie voor Andijk. 
In plaats van bewonersbijeenkomsten investeert de Dorpsraad in 
digitale methodes, zoals enquêtes. “Wij werken op dit moment met 
een viertal thema’s: sociale veiligheid, verkeersveiligheid, wonen in 
Andijk en recreatie. Mogelijk komen er nog een paar thema’s bij. 
Inmiddels zijn de eerste twee afgerond. Alle enquêtes hebben 
gemeen dat ze diverse gesloten vragen hebben en een beperkt 

aantal open vragen. Deze laatste zijn bedoeld om ideeën te spuien. 
En bij die ideeën vragen we niet naar de bekende weg. Geijkte 
antwoorden zoals verkeersdrempels of snelheidscontroles hoeven 
de mensen niet te noemen. Die weten we zelf wel. We zijn juist 
op zoek naar iets totaal nieuws. Bijvoorbeeld suggesties die de 
verkeersveiligheid op een positieve manier beïnvloeden. 
Dus niet een politiecordon die de snelheid van alle Andijkers 
gaat controleren, maar iets waar we op langere termijn wat aan 
hebben in het dorp.”

niets te doen
Hoewel Van Keulen de interactiviteit tijdens bijvoorbeeld 
bewoners avonden mist, denkt hij niet dat het eindresultaat van 
de kernvisie kwalitatief veel minder wordt. “Je mist interessante 
gesprekken met dorpsgenoten, maar we halen gelukkig veel 
informatie uit de analyse van de enquêtes.” Helemaal tevreden is 
Gerrit van Keulen echter nog niet. Hij had meer respons verwacht. 
“Wij dachten aanvankelijk dat mensen door de lockdown niets te 
doen hadden en alle tijd zouden hebben de vragenlijst in te vullen. 
Ik had zomaar gerekend op de helft van het dorp. Maar dat blijkt in 
de praktijk toch niet zo te werken. De respons valt me dus tegen. 
Gelukkig is het aantal reacties volgens een onderzoeksbureau wel 
representatief voor een dorp met de omvang van de onze. Er blijkt 
altijd een harde kern te zijn die wél meewerkt.”

geweldige mensen
Waar Gerrit van Keulen tevreden over is, is de inzet van de 
stuurgroep. “Naast twee leden van de Dorpsraad hebben zich 
acht Andijkers aangemeld om mee te werken aan de kernvisie. 
De samenstelling van de stuurgroep is ook dik in orde. Een gelijke 
verdeling tussen mannen en vrouwen. Stuk voor stuk leveren ze 
een bijdrage aan de kernvisie. Ze analyseren de informatie, maken 
foto’s en videootjes, praten met inwoners, zoeken naar verdieping 
en dragen ideeën aan. Ze zijn ook heel constructief bij het op papier 
zetten van de plannen. Geweldige mensen!” 

kernvisie wordt volgens planning opgeleverd:  
vooruitziende blik helpt andijk deadline te halen
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opperdoes in de startblokken
Hoewel Opperdoes op dit moment niet over een Dorpsraad 
beschikt, worden toch initiatieven ontplooid om te komen tot 
een kernvisie. Toen Piet Boersma werd gevraagd te onder-
zoeken hoe dit kon worden georganiseerd, is hij rond gaan 
bellen in het dorp. En met succes. Een zevental mensen hebben 
zich gegroepeerd om een kernvisie op te stellen. Volgens 
Boersma verkeert de visie voor zijn dorp nog in een pril 
stadium. “Wij zijn aan het inventariseren wat er leeft in het 
dorp. Dat wordt de basis waarop we verder gaan borduren.”

Corona zorgde in Opperdoes voor een tijdelijke blokkade van het 
initiatief. “Doordat er niet meer vergaderd mag worden, staat het 
even op een laag pitje”, legt Boersma uit. De initiatiefnemers heb-
ben inmiddels al wel een enquête opgesteld, maar verspreiding laat 
nog even op zich wachten. “Wij hebben gekozen voor een papieren 
versie die we persoonlijk aan de dorpsbewoners overhandigen. 
We denken dat we door die persoonlijke aanpak een hogere 
respons krijgen. Als je hem digitaal aanbiedt verwachten wij een 
lagere respons. Dat is niet in het belang van het dorp. Oorspronke-
lijk was het de bedoeling dat wij eind april de rondgang door het 
dorp zouden doen. Maar het coronavirus belette dat.” 

Het streven van de initiatiefnemers is nu om na de zomervakantie 
de enquête alsnog uit te zetten. Later in het najaar volgt dan een 

inwonersbijeenkomst in het 
dorpshuis. “Iedereen kan daar 
dan zijn of haar zegje doen.  
Daarna gaan wij schrijven. Door de vertraging gaan wij het 
waarschijnlijk niet halen aan het einde van het jaar een kernvisie 
op te leveren. Dat wordt te kort dag.”

De coronabeperkingen leiden er niet toe dat de initiatiefgroep op 
dit moment helemaal niets doet. “We hebben bijvoorbeeld bij de 
gemeente aan de bel getrokken over de ontwikkelingen rondom 
verzorgingshuis Almere. Het contract loopt daar af en wij willen 
graag weten wat nu de plannen zijn. Je merkt dat dit enige onrust 
in het dorp oplevert. Wat gaat er met Almere gebeuren? Wij willen 
hier graag bij betrokken worden want Almere vervult tot nu toe 
ook een sociale functie in het dorp.” 

Piet Boersma: “Wij willen graag 
betrokken worden bij de plannen 
rond Verzorgingshuis Almere”.

opperdoes krijgt weer 
een dorpsraad 
Samen met Sijbekarspel/Benningbroek 
is Opperdoes een van de laatste kernen 
in de gemeente Medemblik zonder een 
Dorps raad. Maar naar dat zich nu laat 
aanzien komt daar snel verandering in. 
Drie enthou  siaste dorpelingen zijn bereid 
zitting te nemen. 

Opperdoes moet het sinds 2013 zonder 
Dorps raad doen. Na de samenvoeging van 
Noorder Koggenland en Medemblik leefde het 
idee dat het contact met de gemeente ver te 
zoeken was. Opperdoes voelde zich niet meer 
gehoord. De afstand tot de ambtelijke organi-
satie en het bestuur werd als steeds groter 
ervaren. Nu het dorp merkt dat de gemeente 
‘er anders inzit’ dan destijds, is de weg vrij 
naar herop richting. Parallel daaraan gaat 
Opperdoes aan de slag met een kern visie. 
Volgens ‘aanjager’ Piet Boersma staan zeven 
mensen in de startblokken hieraan invulling 
te geven. Maar dan moet eerst het coronavirus 
zijn overgewaaid. Omdat er op dit moment 
niet mag worden vergaderd, staat de visie op 
een laag pitje. Maar zoals het gezegde meldt: 
wat in een goed vat zit, verzuurt niet. 
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Voorzitter Marryelle Deen van Sporting 
Andijk windt er geen doekjes om. 
De coronacrisis zorgt voor een fikse 
financiële aderlating, maar de 
vereniging heeft voldoende liquiditeit 
om het hoofd boven water te houden. 
Tenminste, als binnenkort alles weer 
normaal wordt. Het stopzetten van de 
verenigings activiteiten vond plaats in 
een periode waarin normaal de meeste 
inkomsten worden binnengehaald. 
“Denk daarbij aan de Andijker dorps-
veilingen waarvan er dit voorjaar twee 
gepland stonden. Deze zijn afgelast en 
dat is een behoorlijke aderlating”, 
zo laat ze weten. “Ook misten we het 
Hemelvaartstoernooi en het eigen 
jeugdtoernooi. Normaal gesproken 
is dat lucratief voor onze club.”

Ondanks de averij in het huishoudboekje 
spreekt Marryelle Deen nuchter over de 
achter ons liggende periode. “Eigenlijk is het 
heel simpel. Als je niets mag, is er ook niet 
zoveel te doen. En zodra we weer wat 
konden, hebben we dat ook gelijk opgepakt. 
Eind april mochten kinderen weer aan de 
gang. We hebben een speciaal protocol 
opgesteld. Behalve de trainers hebben wij 
een corona-verantwoordelijke aangesteld, 
die alle trainingen bijwoont. Beiden moeten 
ervoor waken dat de maatregelen worden 
nageleefd. En dat gaat goed. We hebben 

speciale in- en uitgangen gemaakt, zodat 
men elkaar niet tegenkomt bij het wisselen 
van de groepen. En ja, alleen sporters 
mogen het terrein op. Ouders mogen niet 
het complex op.”

Inmiddels trainen ook de volwassenen weer. 
Maar in tegenstelling tot de jeugd geldt voor 
hen wél de anderhalve meter. En dat heeft 
zijn beperkingen. Deen: “Het leukste van 
teamsport is natuurlijk een partijtje. En dat 
kan nu niet. Dan kom je te dicht bij elkaar. 
Daarom worden er andere dingen 
verzonnen, zoals bijvoorbeeld bootcampen 

of spinnen. We missen allemaal de 
wedstrijden, zowel jong als oud. Wat ik ook 
mis is de reuring op de zaterdagen en de 
zondagen. Zeker in deze tijd van het jaar is 
ons sportcomplex een dorp op zich omdat 
dan ook de handbal en de korfbal weer naar 
buiten komen. De reuring, gezelligheid en 
verbondenheid zijn weg. Dat is jammer. 
Ik hoop dat we in het nieuwe seizoen vol 
gas verder kunnen.” 

“sporting andijk valt niet om door corona”
fikse aderlating maar:

colofon 
Deze uitgave hoort bij het 

plan Leefbaarheid van 

de gemeente Medemblik

Gemeentelijke contactpersonen: 

Karin Kaag en Leontien Draper

mail: kernen@medemblik.nl

Verschijning: 2 tot 3 keer per jaar

Teksten: Harry Katstra

Juni 2020

Aanmelden voor de nieuwsbrief?

communicatie@medemblik.nl

heeft u nieuws 

voor deze 

nieuwsbrief?

laat het ons weten 

via kernen@

medemblik.nl

Pagina 12 | 8

marryelle deen: “het leukste van teamsport is natuurlijk een partijtje.”

mailto:kernen%40medemblik.nl?subject=
mailto:communicatie%40medemblik.nl?subject=
mailto:kernen%40medemblik.nl?subject=
mailto:kernen%40medemblik.nl?subject=

