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Rechter spreekt
minderjarigen
in BOA-zaak vrij
Er is geen bewijs dat twee minderjarige jongens betrokken
waren bij het in de haven duwen
van een BOA. Dat oordeelde de
kinderrechter in Lelystad donderdag.

De meest duurzame fietsbrug van Nederland is te vinden in Wageningen én is voorzien van visnetten van de UK 145 van de familie Pasterkamp. In het
RTLZ-programma de Barometer waren afgelopen weekend beelden te zien van de voltooiing van de brug met in beeld Albert Pasterkamp van Pasterkamp
Consultancy (linksboven) en Lucas Brands van de VCU (rechtsonder), aan het nettenboeten. ,,Het kostte ons een volledige dag werk. Nu maar hopen dat de
jeugd het daar ook laat zitten’’, aldus Albert Pasterkamp. Als het even meezit is de publiciteit via het televisieprogramma (terug te zien via RTL Gemist) een
opstapje naar nieuw leven voor meer afgedankte visnetten. ,,Wij liepen al jaren met het idee om netwerk voor andere doeleinden te gebruiken. Via via kwam
het balletje aan het rollen.’’ Het bedrijf Pontiflex is de ontwerper en hoofdaannemer van de innovatieve brug die volledig bestaat uit circulaire materialen.

Kinderarts houdt weer spreekuur in Het Dok
Laagdrempelige poliklinische zorg komt terug naar Urk
Na het bloedprikken (in Het Dok en op de Oslolaan) door het Antonius Ziekenhuis, en de herstart van de poli reumatologie, komt nu ook
de kinderarts vanuit het ziekenhuis weer spreekuur houden op Urk.
,,Laagdrempelige poliklinische zorg, het voorziet in een behoefte’’,
weet huisarts Antonie van Schothorst van Huisartsenmaatschap
Het Dok.
,,Na het faillissement van de ziekenhuizen ging er veel aandacht naar
de spoedzorg en de verloskunde,
maar ook vervielen de poli’s, zoals
bijvoorbeeld kindergeneeskunde,

cardiologie en dermatologie, die in
Het Dok plaatsvonden.’’ Omdat er
in de regio lange wachttijden waren voor reumatologie, kwam de
herstart van die polikliniek vlot.

Nieuwe kazerne
kost vier miljoen euro
Het college wil dat de gemeenteraad een krediet van vier miljoen euro
beschikbaar stelt voor de nieuwbouw van een brandweerkazerne op
het Nijverheidspad -locatie zoutsilo. Het voorstel wordt morgenavond
(dinsdag 8 september) besproken in de commissievergadering. Vorig
jaar zetten SGP, HvU, CU en Gemeentebelangen nog vraagtekens rond
dit bedrag.
Volgens de partijen zou de bouw van
de brandweerkazerne in Bunschoten ‘slechts’ rond de 1,5 miljoen euro
gekost hebben. Om het geschatte
bedrag uit het voorstel te krijgen
(toen nog 3,5 miljoen) werd indertijd een amendement ingediend.
Inmiddels is het voorstel rond – en
in te zien via de agenda van de commissievergadering op de website
urk.nl – en komt het opnieuw op de
discussietafel te liggen. Bij de bouw
van de nieuwe brandweerkazerne
wil het college rekening houden
met duurzaamheid: aardgasloos,
(Bijna) EnergieNeutraal Gebouw
(B-ENG), het gebruik van duurza-

me materialen en, waar mogelijk,
circulair te bouwen. Naast de vier
miljoen voor de nieuwbouw wordt
de gemeenteraad ook gevraagd om
voor de interne verrekening van de
grond een krediet beschikbaar te
stellen van 533.090 euro.
De nieuwbouw van de brandweerkazerne is noodzakelijk omdat het
huidige onderkomen van de brandweer aan De Noord (uit 1978) sterk
verouderd en te klein is. ,,Uitbreiding van het gebouw is noodzakelijk, maar kan niet worden gerealiseerd op het huidige kavel omdat
deze te klein is en de aanrijtijden
steeds meer in de knel komen.’’

Ook de service voor het bloedprikken in Het Dok is uitgebreid. ,,We
zijn in gesprek gegaan met de ziekenhuizen om ook de overige poliklinische zorg weer terug te halen.
We vinden het belangrijk dat patiënten laagdrempelig en eigenlijk
dezelfde dag nog bij de huisarts terecht kunnen, maar ook op korte
termijn gezien kunnen worden in
het ziekenhuis.’’
Ook merkten de huisartsen door

de poli’s die er in het verleden al
waren, dat patiënten het prettig
vinden om op Urk terecht te kunnen. ,,Zeker bij de kindergeneeskunde. Moeders hebben dan geen
extra auto of oppas nodig.’’ De
kinderarts vanuit het Antonius
Ziekenhuis is wekelijks op dinsdagmorgen in Het Dok te vinden.
Verwijzingen daarvoor lopen via
de huisarts, de poli is toegankelijk
voor alle Urker kinderen.

Boete door rechter verscheurd
Het gerechtshof in Leeuwarden heeft een streep gezet door een
snelheidsboete die in 2016 bij een automobilist uit Amsterdam op de
mat viel. De man werd geflitst op de Domineesweg bij Nagele, toen
bermen gemaaid werden. Diverse Urkers kregen die dag ook stevige
boetes. Een deel stapte naar de politierechter, maar die hield de bekeuringen overeind. In 2018 echter kreeg in hoger beroep een vrouw
uit Biddinghuizen gelijk. Nu vindt een man uit Amsterdam dus ook
gehoor voor zijn verweer dat op de bewuste dag geen 50-kilometerborden waren geplaatst. Helaas heeft dit besluit geen effect meer
op mensen die niet in beroep gingen tegen de bekeuring.
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De twee waren volgens de rechter wel aanwezig bij het incident.
Maar er is geen bewijs dat ze een
actieve rol speelden. Een dag eerder werden twee 18-jarige Urkers
wel veroordeeld voor hun aandeel.
Zij kregen een werkstraf van zestig
uur opgelegd en moeten de BOA
een schadevergoeding betalen van
494 euro.
De twee volwassen jongens bekenden de man naar de kade te hebben
gelokt met een smoes. Ze gaven
hem toen een duw, waardoor hij in
het diepe water van de haven viel.
De gebeurtenis werd gefilmd en de
beelden werden online geplaatst.
De kinderrechter sprak de minderjarige jongens een dag later in ieder
geval vrij van een actieve rol bij het
incident. Gezien hun leeftijd werd
de zaak achter gesloten deuren behandeld. De rechtbank wil verder
geen details geven over de twee en
de precieze aanklacht.

Collecte voor
het spierfonds
De collectanten van het Prinses
Beatrix Spierfonds komen deze
week langs de deuren. De opbrengst van de collecte komt ten
goede aan wetenschappelijk onderzoek naar spierziekten. Collectant
gemist? Een donatie overmaken
kan ook via spierfonds.nl of ABN
Amro NL02 ABNA 0548.29.23.45
t.n.v. Prinses Beatrix Spierfonds.

CGKU repeteert
Christelijk Gemengd Koor Urk
start aankomende woensdagavond 9 september weer met repetities. De koorleden zijn hiervoor
van harte uitgenodigd in de kerkzaal van De Poort om kwart voor
acht. Let op de aanwijzingen in het
kerkgebouw, in verband met de coronaregels.

Illegale fuiken in
beslag genomen
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft vorige week woensdag vier illegale
fuiken aangetroffen in het IJsselmeer bij Urk.
Het ging om vier onderling verschillende fuiken, waarmee gevist
werd op paling. De fuiken werd
door inspecteurs uit het water gehaald en in beslag genomen. De paling die in de fuiken zat, werd vrije
gelaten in het water.

