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Edam van eeuw tot eeuw

Een wandeling door
Edam met Jan Bouwes

De Stadskrant brengt in deze serie, die teruggrijpt naar de historie
van Edam, unieke foto's. Plaatsgenoot Jan Bouwes heeft voor
u de mooiste beelden bijeen gezocht en op exact dezelfde plaats
een hedendaagse foto gemaakt.
Wie gedacht had dat er (in Edam
althans) nooit iets is veranderd
komt bedrogen uit!
Wandel mee met Jan Bouwes en
geniet van de korte verhaaltjes en
het unieke fotomateriaal!

De Breestraat

Op deze foto van het einde van de Breestraat staat de meubelfabriek
van Bot met zijn personeel voor de deur. Hier werkte vroeger onder
andere Arie Kater en Tinus Zwemmer.
Deze fabriek brandde in de jaren twintig volledig af doordat de vlammen oversloegen van de bakkerij van Poot, waar de brand ontstond.
De bakkerij was gevestigd op de hoek van de Grote Kerkstraat en de
Batumburgerstraat.
Ernaast eerst het oude pakhuis de Raaf met op de hoek de slijterij van
Diesveldt. Hierna heeft de heer Voorn er jarenlang zijn groentezaak
gehad, die hij combineerde met een ventwijk in Volendam. Ook zie je
nog de woning die hoorde bij het kleuterschooltje, waar ook agent Eggebeen nog heeft gewoond.
Toen het gebouw op de voorgrond na de brand weer werd opgetrokken, werden er eerst ook weer meubelen gemaakt door onder andere
de compagnons Gerrit Sanders (van de Bult) en Egbert Snijder. Laatstgenoemde zat gedurende de oorlog in het verzet. In februari 1945 werd
hij gefusilleerd door de Duitsers.
Herman Pauw begon hier later een plaat- en bankwerkerij, waar Jan
Smit, de (prof)voetballer, ook nog heeft gewerkt. Nu is het in bezit van
de heer Wassenbergh.
Derde van een tiendelige serie korte
interviews, door Marcel Tuyp
Wethouder Samenlevingszaken
Gina Kroon-Sombroek heeft een
ambitieuze agenda én weinig tijd.
Binnen de voor haar op maat gesneden portefeuille vormen alcoholontmoediging en het bestrijden
van drugsgebruik onder de jeugd
twee belangrijke aandachtsgebieden. Haar beleid steunt op twee
pijlers. Het bieden van ontplooiingsmogelijkheden voor de jeugd
op het gebied van sport, kunst en
cultuur en het uniformeren van
de versnipperde alcohol & drugs
preventie en voorlichtingsaanbod.
De noodzakelijke beleidsterreinen
vielen nooit eerder onder één wethouder. Een bruggenbouwer tussen sportverenigingen onderling,
cultuurinstellingen onderling,
maar vooral tussen sport-, kunsten cultuurverenigingen enerzijds
en politiek anderzijds. ‘Deze week
gaf ik gastles bij de Zuidwester.
Erg leuk’, zegt ze lachend. Daar
leerden wij allebei lezen en schrijven. Een wethouder in het veld.
Wat gaat de gemeente doen met de
Sportvisie die door de werkgroep
Sportplatform is opgesteld?
“Veel aanbevelingen uit de Sportvisie, die dienen om te komen tot een
doelgericht gemeentelijk sportbeleid, worden in ‘mijn’ beleidstuk, de
Sportnota, overgenomen. Helaas is
ons budget niet onbeperkt. Er dienen
keuzes te worden gemaakt. Ook dat
gebeurt in overleg met sportverenigingen. Het is belangrijk dat het
Sportplatform als schakel tussen
sportverenigingen en gemeentelij-

Bevlogen wethouder: ‘Stimuleer wat
goed is, ontmoedig wat schadelijk is’

Q Gina Kroon-Sombroek ‘in het veld’, in dit geval tijdens een sportmanifestatie voor de jeugd in het FC Volendam stadion - foto Cor Kes

ke overheid gaat functioneren. Wij
gaan binnen het ambtelijk apparaat
tijd van medewerkers vrijmaken om
de behoeften van de verschillende
sportverenigingen blijvend te kunnen inventariseren. Bij sommige
verenigingen is de nood zo hoog
dat zij een ledenstop hebben ingesteld. Daar moet iets aan gebeuren.
Daarnaast blijven wij samenwerking

tussen de verschillende sportverenigingen aanmoedigen. Binnen het
veld concurreren, buiten het veld
samenwerken, zou het motto moeten zijn. Dan kunnen wij als klein
opdondertje (doelt op de gemeente,
MT) veel aan. Die voorpagina van
de Telegraaf na de uitschakeling van
Ajax door FC Volendam is toch geweldig. Pure reclame.”

Welke overwegingen spelen een rol
bij een keuze tussen subsidiering
van sport, kunst & cultuur?
“Sport lijkt in eerste instantie een
eenvoudiger instrument binnen
het alcohol en drugspreventiebeleid. Ook de samenstelling van het
Sportplatform verliep soepel. Het
stimuleren van kunst en cultuur en
het tegelijkertijd ontmoedigen van

ANNO ■
Burgerlijke stand

Geboren:
15-11 Finn Cornelis Emmanuel,
z.v. R.C. Plat, en: I.M.A. Hansen;
18-11 Lennon Jacobus Gerardus,
z.v. F.J.M. Smit, en: S.G.C. Tol; 1911 Sienna, d.v. J.W.P. van den Hogen,
en: P.P.F. Braan; 22-11 Tom Thomas
Simon Petrus Cornelis, z.v. T.C.S.M.
Schilder, en: C.M.D. Groot;
Ondertrouwd:
Kristian Maters, en: Guurtje Cornelia
van der Heide;
Getrouwd:
Johannes Kasper Aloysius Buijs,
en: Catharina Maria Klouwer; Patrick Dennis Bökenkamp, en: Hanae Mossati; Youssef Rezzak, en:
Tourya Oubllal;
Overleden:
11-11 Geertruida Clementina Tol, 71
jaar; 12-11 Jacob Anthonius Jonk, 69
jaar, e.v. A.G. Tuijp; 17-11 Johannes
Rijswijk, 91 jaar, e.v. G. Bak; 1811 Grietje Plat, 92 jaar, w.v. H.J.B.
Mühren; 15-11 Janna Susanna Hamelink, 84 jaar, e.v. J.E. Huygens;
20-11 Klaas Schokker, 78, e.v. A.M.
Tuijp; 24-11 Colin David Dimitri
Neumann, 41 jaar.

Bouwen op open
plek Oorgat

Over twee, maximaal drie weken
zal het gemeentebestuur zich buigen over het spraakmakende stukje
braakliggende grond op het Oorgat
(5a) in Edam. Op deze plek ligt een
mogelijkheid om de Dijkwijk te ontsluiten via een noordelijke weg, maar
een meerderheid in de raad heeft
hier al weer enkele jaren geleden
een stokje voor gestoken. Daarna
bleef het heel lang stil. Omwonenden hadden zienswijzen ingebracht
die nog dit jaar worden besproken in
het college. Daarna zal er een besluit
worden genomen om op deze locatie
een of twee woningen te bouwen.

alcohol- en drugsgebruik wordt, ook
binnen de gemeenteraad, als lastiger
ervaren. Dit betekent pertinent niet
dat we er niet voor gaan. Het prijkt
hoog op mijn prioriteitenlijstje. Op
dit ogenblik gaat veel bestuurlijke
energie zitten in het realiseren van het
nieuwe Pius X gebouw. Na moeizame besluitvorming bij de keuze voor
de meest geschikte locatie, zijn we nu
hard bezig om een prachtinstelling
te realiseren. De verdere aankleding,
programma-invulling, de eventuele
subsidiëring daarvan en de voorwaarden waaronder dit kan gebeuren
zijn daar onderdeel van.”
Bestaat er geen gemeenschappelijk
alcohol- en drugsvoorlichtingsaanbod?
“Nee. Er bestaan op dit ogenblik verschillende visies ten aanzien van de
juiste bestrijding van drugsgebruik
onder de jeugd. Dat schept verwarring. Vooral bij ouders. Ik probeer
alle betrokken partijen, waaronder
Moedige Moeders, de Brijderstichting, Stichting de ‘Gezonde Toekomst’, Club & Buurthuis Werk
Volendam, Stichting Welzijn Edam,
de Triade, het Don Bosco College
en het sportbuurtwerk achter één
gemeenschappelijk beleid te krijgen. Gezamenlijke vergaderingen
vinden plaats onder mijn voorzitterschap. Een zware taak, maar we
boeken vooruitgang. Alleen met zijn
allen hebben we een kans om de
problematiek succesvol het hoofd
te bieden. Bovendien kan ik dan
als wethouder één beleidsopvatting
verdedigen binnen bijvoorbeeld het
horecaoverleg, het overleg met politie en ondernemingsverenigingen.
Dat schept duidelijkheid.”

