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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

De Nijverheidsstraat
Deze foto is genomen voor de wedstrijd van de lokale bakkers tegen 
de slagers tijdens de bevrijdingsfeesten na de Tweede Wereldoorlog in 
1945. Gespeeld op de oude EVC-velden achter de Ambachtsschool.

Staande van links naar rechts: Jan Gorter, de eerste Gorter aan de Ach-
terhaven, Jan Besseling, Vink, Piet Gorter, Kikke, Blom, Visser. Laatst-
genoemde had een bakkerij naast het Weeshuis in de Grote Kerkstraat 
en Anker uit de Spuistraat.
 
Knielend: Engel, Kees Kikke, Van der Weide, W.K. Bouwes en Niek 
Eeltink. Deze wedstrijd werd gewonnen door de slagers, wat te danken 
was aan de enorme inzet van Dirk van der Geer, de slager van de Kaas-
markt, tegenwoordig het pand van de familie Wassenbergh (antiek). 
Ook de slagers komen nog wel eens in deze rubriek aan bod.

Edam-Volendam: nieuwe ronde                      
voor duurzaamheid

Beperkte financiële middelen en 
beperkte mankracht hebben er 
voor gezorgd dat niet alle doel-
stellingen gehaald zijn uit het plan 
van aanpak Duurzaamheid 2009-
2013 Edam-Volendam. Toch zet 
de gemeente via een nieuw plan 
tot 2016 opnieuw in voor verder-
gaande duurzaamheid. Een con-
venant met de provincie is nieuw 
leven ingeblazen.

In de voorgaande vier jaar zijn di-
verse zaken wel van de grond geko-
men. Zo is bij de huidige renovatie 
van zwembad de Waterdam ingezet 
op reductie van energiegebruik en 
worden voor alle nieuwbouwwo-
ningen, voor wat duurzaamheid en 
energie betreft, minimaal een score 
van 7 geëist.
 
Subsidiepot
Voor de gemeentelijke gebouwen 
wordt inmiddels (gedeeltelijk) 
duurzame energie ingekocht en de 
gemeentelijke subsidieregeling om 
energiebesparing in te zetten en alter-
natieve energiesoorten te stimuleren 
is weliswaar relatief (30.000,- per 
jaar), maar er wordt gretig gebruik 
van gemaakt.
 
Energieverspilling 
Ook is er in 2010 een thermografi-
sche scan gemaakt van alle woningen 
in de gemeente. Hierdoor is goed 
zichtbaar welke woningen veel ener-
gie verliezen door slechte isolatie. 
Deze is op de eerste Energiemarkt 
aan de inwoners gepresenteerd. Een 
ander aspect is dat bij controlebezoe-
ken aan relevante bedrijven energie-

besparing wordt meegenomen.

Niet gehaald
Doelen die het niet haalden in ge-
noemde vier jaar zijn een onder-
zoek naar noodzakelijke maatre-
gelen voor een CO2 neutrale or-
ganisatie; het actualiseren van het 
beleidsplan openbare verlichting 
(al is op enkele plaatsen wel LED 
verlichting toegepast), prestatie-
afspraken met de twee woning-
bouwverenigingen en stimulering 
innovatieve bedrijfsvoering of ini-
tiatieven ten aanzien van duurzaam-
heid via jaarlijkse innovatielijst. 

Warmte/koude opslag
Desalniettemin zijn deze ambities 
weer meegenomen in het nieu-
we plan. Aangevuld met nieuwe 
plannen. Zo komt er een onder-
zoek naar de mogelijkheden voor 
warmte/koude opslag. Mede door-
dat de gemeente niets ziet in wind-
energie. De gemeente is vooral 
geschikt voor diepe bodemener-
gie (meer dan 500 meter diepte).  
 
Elektrische auto’s
Ook wordt er gepolst of inwoners 
interesse hebben in de bouw van 
zogeheten Passiefhuizen; woningen 

die meer energie opleveren dan dat ze 
gebruiken. Bouwen in eigen beheer 
in de Broeckgouw zou zich hier goed 
voor lenen. Ook wil de gemeente in 
2014 100% duurzame inkoop realise-
ren. Daarnaast wordt het gemeentelijk 
wagenpark ‘indien haalbaar’ verduur-
zaamt en volgt er weer een Energie-
markt. Beperkte financiële middelen 
zijn voor deze ambities beschikbaar: 
€ 42.500,- per jaar. 

Zonnepanelen
Ook de gemeente zelf wil de komende 
periode investeren in zonnepanelen. 
Dat gaat dan wel ten koste van de 

particuliere inwoner. De huidige sub-
sidiepot van € 30.000,- wordt ingezet 
voor deze gemeentelijke ambitie. Par-
ticulieren kunnen voortaan gebruik 
maken van de € 48.000,- die door de 
provincie is ingebracht. Dit geld moet 
wel over vier jaar verspreid worden, 
waardoor de inwoner met duurzame 
ambities veel minder aanspraak op 
een subsidiebedrag kan maken. Ver-
der zal er (met geld van derden) ge-
investeerd worden in de aanleg van 
meerdere elektrische oplaadpunten 
voor zowel auto’s als fietsen. Autoda-
ten en energiezuinigere vervoersme-
thoden worden gestimuleerd. 

Burgerlijke stand
Ondertrouwd:
Johannes Simon Petrus Veerman en 
Cornelia Maria Keizer
Getrouwd:
Ingmar Lars van Mazijk en Maria 
Wolters; Johannes Bruining Corne-
lis Tol en Christine Schilder; Cor-
nelis Petrus Jonk en Monique Maria 
Veerman; Paul Hansen en Brenda 
Angelica Jacqueline Lievendag; 
Johannes Cornelis Jozef Plat en Jo-
hanna Geertruida Maria Tol; Johan-
nes Cornelis Maria Mooijer en Alida 
Maria Veerman; Everardus Cornelis 
Maria Voortman en Nancy Theresa 
Margaretha Guijt;
Overleden:
14-12-2012 Nicolaas Cornelis Veer-
man, 85 jaar, w.v. G.M. Tol; 15-12-
2012 Laura Cornelia Stapel, 88 jaar; 
19-12-2012 Rozalia Cornelia Teu-
nissen, 85 jaar, w.v. H. de Laaf
Vertrokken naar onbekende 
bestemming
Uit onderzoek van de Afdeling 
Burgerzaken is gebleken dat onder-
staande  personen niet meer wonen 
op het adres waar zij volgens de 
gemeentelijke basisadministratie 
staan ingeschreven. Het college 
heeft besloten de bijhouding van de 
persoonslijsten van deze personen 
op te schorten. Dit betekent
dat zij daardoor formeel niet meer op 
dat adres staan ingeschreven.
A. Habibullah, geboren 25 juni 1958; 
datum uitschrijving 19-11-2012; 
M.A.J.P. van Beek, geboren 26 sep-
tember 1970; datum uitschrijving 
19-11-2012;

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 bezwaar-
schrift zich richt. Ook moet de be-
zwaarmaker gemotiveerd aangeven 
waarom hij of zij het niet eens is met 
het besluit. Het bezwaarschrift moet 
worden gericht aan burgemeester en 
wethouders van Edam-Volendam, 
Postbus 180, 1130 AD  Volendam.

Concert                               
Muziekkamer

Op 20 januari een optreden van Cat 
in the Corner in de Muziekkamer aan 
het Jan Nieuwenhuijzenplein 9. De 
groep brengt met mooie instrumenten 
traditionals uit Ierland en Frankrijk. 
Aanvang 14.00 uur. Gratis toegang. 

Ruit ingegooid
In de nacht van 1 op 2 januari is 
rond 03.00 uur een raam ingegooid 
bij een woning aan het Bagijnenland 
te Edam. Signalement dader: man, 
20 jaar, lichte kleding, petje, op de 
fiets. Info 0900-8844

■ Heel voorzichtig zie je op steeds meer particuliere woningen milieuvriendelijke energievoorzieningen, zoals hier in de Peteysstraat


