
De Stadskrant - 26 november 2012 pagina 11 anno ■

Een wandeling door Edam 
met Jan Bouwes
De Stadskrant brengt in deze serie, 
die terug grijpt naar de histo rie van 
Edam, unieke foto's. Plaatsgenoot 
Jan Bouwes heeft voor u de mooiste 
beelden bijeen gezocht en op exact 
dezelfde plaats een heden daagse 
foto gemaakt. Wie gedacht had dat 
er (in Edam althans) nooit iets is ver-
anderd komt bedrogen uit! Wandel 
mee met Jan Bouwes en geniet van 
de korte verhaaltjes en het unieke 
fotomateriaal!

Edam van eeuw tot eeuw

Weg tot 11 december afgesloten
nieuwe bruggen Zeevangsdijk voor gemaal Zeevang

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gaat de brugdekken 
over de uitstroomkokers van het gemaal volledig vervangen. Om de 
bereikbaarheid zo kort mogelijk te beperken worden de bruggen als 
kant en klare pakketten aangevoerd en op de fundering geplaatst.

Vanwege deze herstelwerkzaamhe-
den aan de bruggen voor het gemaal 
Zeevang zal de Zeevangsdijk worden 
afgesloten voor het autoverkeer van 
maandag 19 november tot en met dins-
dag 11 december 2012. Voor de (brom)
fietsen zal een noodbrug worden aan-
gebracht, de afsluiting geldt dus niet 
voor deze verkeersdeelnemers.

Heiwerk
Uit een inspectie in 2010 bleek dat 
de brugdekken dermate waren aan-
getast dat herstel niet efficiënt meer 
zou zijn. De bestaande brugdekken 
steunen op de in 2009 gerestaureer-
de gemetselde uitstroomkokers van 
het gemaal. 
Voor de nieuwe bruggen worden pa-

len ingeheid waardoor het brugdek 
geheel vrij van de gemetselde con-
structie komt te liggen 

Bereikbaarheid
Vanwege de bereikbaarheid is de af-
sluiting zo kort mogelijk gehouden. 
Om dit te realiseren heeft aannemer 
VBK een strakke planning opgezet. 
Na de periode van afsluiting zal nog 
een week volgen van opruimwerk-
zaamheden waarbij de doorgang 
incidenteel kortdurend (max. 5 mi-
nuten) gestremd kan zijn.

De Matthijs Tinxgracht
Dit is een mooie foto van de EHBO-afdeling Edam uit 1946. De leden 
staan voor de ingang van de toenmalige Muloschool.

Staande van links naar rechts Tjomme de Boer (schilder), Frie Ton 
(naaimachinehandel), de heer Kluft (werkzaam op de gasfabriek), Lies 
Uitentuis, Foest (drogist), dokter van Bommel, Piet Sanders (werkte in 
de garage), dan een mij onbekend persoon, Mien van der Poorte, ge-
trouwd met Gerrit van der Naten.
Onder: David Roskam, Rie Dekker, Froukje Schuitemaker. Haar va-
der werkte samen met zijn secretaresse jufrouw Sjekkerman (als enige 
bij de Uitwaterende Sluizen toentertijd). Daarnaast Trien Pronk, Gerrit 
Sanders (van de boekhandel in de Bult) en Jan Mundel.

Er werd iedere week geoefend in de school, maar ook wel eens in de 
openbare lagere school aan de Voorhaven. Ik weet niet of het geraamte 
van een oude Edammer is, maar hij ziet wel dat het goed is!

Eilandsgracht                 
blauwe zone

Bewoners van de Eilandsgracht heb-
ben tijdens een bijeenkomst met de 
gemeente Edam-Volendam, twee 
weken geleden, aangegeven voor-
stander te zijn om de straat onderdeel 
te maken van het blauwe zonegebied.  
 
Bewoners krijgen een ontheffing 
en bezoekers mogen nog maximaal 
anderhalf uur parkeren. De gemeen-
teraad moet hierover in een later sta-
dium nog een verkeersbesluit nemen, 
maar volgens verkeerswethouder 
Luyckx staan alle neuzen de zelfde 
richting op. “We hopen dat op deze 
wijze de parkeerdruk daar iets zal 
afnemen. Nu staan er veel auto’s de 
gehele dag geparkeerd om de blau-
we zone iets verderop te ontlopen.” 

Verkeersmaatrege-
len Prinsenstraat

Na twee maal overleg te hebben 
gevoerd met bewoners en onder-
nemers van de Prinsenstraat kiest 
de gemeente er voor om op detail-
niveau enkele zaken te wijzigen.  

Zo zullen er, na het nemen van een 
verkeersbesluit door de raad, enkele 
ultra kortparkeerplaatsen komen ter 
hoogte van Primera Hartje Edam 
en groentespeciaalzaak Visser. Ook 
zal er in het midden van de straat 
een parkeergelegenheid voor fiet-
sers worden aangelegd. Daarnaast 
zullen de parkeerplaatsen langs de 
Kaasmarkt ook gebruikt kunnen wor-
den voor ontheffingshouders van de 
Prinsenstraat. Tweerichtingsverkeer 
blijft behouden en het straatpatroon 
zal voorlopig niet gewijzigd worden. 

Burgerlijke stand
Geboren:
12-11-2012 Celine Agatha Maria 
Snoek d.v. C.H.M. Snoek en A.G.M. 
Bond;
Getrouwd:
Albertus Gerardus Johannes Karregat 
en Martine Maria Margaretha Petro-
nella Bond; Johannes Cornelis Savio 
Tol en Margaretha Gertrudes Maria 
Jonk; Jacobus Gerardus Maria Ver-
hoeven en Catharina Maria Sta van 
Uiter; Ali Boumhidi en Chaymae 
Oulad Haj Chaib;
Ondertrouwd:
Cornelis Johannes Kroon en Maria 
Afra Margretha Veerman; Johannes 
Cornelis Jozef Plat en Johanna Geer-
truida Maria Tol; Everardus Cornelis 
Maria Voortman en Nancy Theresa 
Margaretha Guijt; Martin Nicolaas 
Thomas Tol en Alida Geertruida 
Margaretha Plat;
Overleden:
20-11-2012 Grietje Keijzer, 93 jaar, 
w.v. J. Veerman; 20-11-2012 Cornelia 
Johanna Broersen, 73 jaar, e.v. J.J. 
van Westen; 21-11-2012 Nicolaas 
Johannes Klouwer, 55 jaar, e.v. H.M. 
Veerman.
Voornemen tot uitschrijving uit 
de gemeente
Op grond van het bepaalde in arti-
kel 66 van de Wet GBA is een ie-
der verplicht na verhuizing hiervan 
schriftelijk aangifte te doen binnen 
vijf dagen na verhuizing. De hierna 
genoemde personen hebben ver-
zuimd dit te doen. Daarom zijn wij 
op grond van artikel 47 lid 2 van de 
Wet gemeentelijke basisadministratie 
persoonsgegevens voornemens om de 
bijhouding van de persoonslijst van 
de volgende personen op te schorten 
in verband met vertrek naar Land On-
bekend. Een dergelijke opschorting 
betekent dat u niet meer als ingezetene 
in de bevolkingsadministratie van 
Edam-Volendam bent geregistreerd. 
Dit heeft als direct gevolg dat er met 
ingang van de datum van deze brief 
geen documenten, zoals een uittreksel 
uit de bevolkingsadministratie, pas-
poort of rijbewijs, meer kunnen wor-
den verstrekt. Het kan ook financiële 
consequenties met zich meebrengen 
voor bijvoorbeeld de huurtoeslag, 
kinderbijslag en wellicht een even-
tuele uitkering.
H. Hosseinzadeh , geboren 01 Juli 
1989; H. Hosseinzadeh , geboren 01 
Juli 1985; A.B. Zwaga, geboren 01 
augustus 1962; A. Habibullah, gebo-
ren 25 juni 1958; M.A.J.P. van Beek, 
geboren 26 september 1970
Vertrokken naar onbekende 
bestemming
Uit onderzoek van de Afdeling Bur-
gerzaken is gebleken dat onderstaan-
de personen niet meer wonen op het 
adres waar zij volgens de gemeente-
lijke basisadministratie staan inge-
schreven. Het college heeft besloten 
de bijhouding van de persoonslijsten 
van deze personen op te schorten. 
Dit betekent dat zij daardoor for-
meel niet meer op dat adres staan 
ingeschreven.
M.C.J. van Hooren, geb. 01 juni 
1989 Datum uitschrijving: 15-10-
2012; H.G. Kruse, geb. 20 juni 1954 
Datum uitschrijving: 15-10-2012; 
A. Azouagh geb. 24 februari 1989 
Datum uitschrijving: 27-09-2012 ; 
E. Plomp geb. 14 april 1972 Datum 
uitschrijving: 04-10-2012.
Op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht kan een belanghebbende 
tegen dit besluit bezwaar maken bij 
het college. De termijn voor het in-
dienen van een bezwaarschrift is zes 
weken en vangt aan één dag na de 
datum van het besluit. Het onderte-
kende bezwaarschrift moet bevatten 
de naam en het adres van de indiener, 
de datum en een omschrijving van het 
besluit waartegen het bezwaarschrift 
zich richt. Ook moet de bezwaarma-
ker gemotiveerd aangeven waarom 
hij of zij het niet eens is met het be-
sluit. Het bezwaarschrift moet worden 
gericht aan burgemeester en wethou-
ders van Edam-Volendam, Postbus 
180, 1130 AD Volendam.

n Het mooie gemaal bij Middelie wordt deze weken gedeeltelijk gerenoveerd


