
Zes jaar geleden accepteerde
de gemeente Edam-Volendam
de grondbieding van ruim twee
miljoen euro door woningcor-
poratie De Vooruitgang. In de
jaren daarna ging de zorg uit
naar het vinden van nieuwe on-
derkomens voor de gebruikers
van het vroegere schoolge-
bouw. Nu ’t Nest onderdak
heeft gevonden in sporthal Op-
perdam en in de Broeckgouw
intussen driftig wordt ge-
bouwd aan de Sportcampus

voor onder meer de turners en
gymnasten, kan de aandacht
dan eindelijk verlegd worden
naar de woningbouw. 

Ten onrechte was er de ver-
onderstelling dat er alleen 71 se-
niorenwoningen zouden ko-
men aan de Foksiastraat. Wet-
houder Vincent Tuijp weerleg-
de dat in de gemeenteraad
waar de koopovereenkomst
met De Vooruitgang werd be-
sproken. ,,Het gaat om 42 tot 47
woningen voor senioren’’, ver-
duidelijkte hij. ,,Daarnaast zijn
er negen grondgebonden wo-
ningen voor startende gezin-
nen gepland en vijftien tot
twintig woningen voor perso-
nen aan wie zorg wordt ver-
leend door Odion.’’

Ook starters kunnen straks
wonen aan de Foksiastraat 
Volendam ■ Niet alleen se-
nioren, maar ook starters ko-
men in aanmerking voor de wo-
ningen die gebouwd zullen
worden op de locatie Maria Go-
retti aan de Foksiastraat in Vo-
lendam. 

Voorzitter Jan van Weerden-
burg van de dorpsraad: ,,De bij-
eenkomst is goed bezocht, ik
weet niet precies hoeveel men-
sen er waren maar zeker tien-
tallen. De boodschap was een-
duidig; we willen geen hotel.
Wat we wel willen zijn betaal-
bare woningen. Daar staan we
om te springen.’’

De dorpsraad gaat nu zoveel
mogelijk handtekeningen ver-
zamelen van tegenstanders en
die met een begeleidend brief
naar de gemeente Edam-Volen-
dam sturen. ,,We hopen op re-
sultaat en dat de gemeente
naar ons luistert. Maar het is af-
wachten wat zo’n brief voor re-
sultaat heeft. Het leeft in ieder
geval ontzettend in het dorp,
niemand zit te wachten op een
hotel.’’

Projectontwikkelaar Bart de
Jong wil dertien hotelsuites/
vakantiehuisjes op Beets 123
bouwen. De voormalige antiek-
en kippenschuren staan al en-
kele jaren leeg. Een mooie loca-
tie voor zes woningen, dacht De
Jong. Dat plan is van de baan
omdat gemeente Edam-Volen-
dam geen vergunning verleent. 

Huis aan huis handtekeningen
ophalen tegen toekomstig hotel 
Beets ■ Leden van de dorps-
raad Beets gaan huis aan huis
handtekeningen ophalen in de
hoop het plan voor een hotel in
het dorp tegen te kunnen hou-
den. Dat is de uitkomst van een
bijeenkomst deze week op het
plein van de basisschool. Iedere
inwoner van Beets kon zijn me-
ning geven over de plannen van
ontwikkelaar Bart de Jong. Hij
wil een hotel met dertien suites
bouwen op Beets 123. 

Bart en zijn zoon Adriaan de Jong. FOTO ELLA TILGENKAMP
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Edam ■ Eline van Tijn is samen
met Tabitha van den Berg uit Mon-
nickendam eigenaar van het bedrijf
Mediation Amsterdam. Ze zijn
gespecialiseerd in zakelijke conflic-
ten en arbeidsconflicten. ,,Er is veel
bedrijvigheid in Noord-Holland’’,
zegt Van Tijn. ,,Edam is dus perfect
als tweede locatie.’’ 

Het kantoor zit aan haar net
verbouwde huis, een statige ruimte
aan de straatkant met veel ramen
(’de rolgordijnen gaan naar bene-
den bij de moeilijke gesprekken’).
De opening vorig jaar april zou
eigenlijk feestelijk gevierd moeten
worden, maar dat is er door de
coronacrisis niet van gekomen.

Familiebedrijven
Het valt haar op dat in de regio
Waterland veel familiebedrijven
actief zijn. En dat levert interessan-
te mediationcasussen op. Een fami-
liebedrijf biedt veel voordelen, legt
ze uit. ,,Maar als er een conflict
ontstaat, kan het bijzonder inge-
wikkeld worden.’’

,,Kijk, dit is de basis van zo’n
conflict’’, zegt ze terwijl ze drie

cirkels op een flip-over tekent. ,,Je
hebt de familie, het bedrijf en het
bezit. De directeur zit in alle drie
de cirkels en heeft dus ontzettend
veel belangen lopen. En de moeder
van de baas kan bijvoorbeeld zake-
lijk alleen zijdelings betrokken
zijn, maar door de ’spinpositie’ in
de familie toch heel veel bepalen.’’

Ingewikkeld dus, maar Van Tijn,
voormalig advocaat en commerci-
eel directeur van muziekproductie-
bedrijf Soundwise, vindt het heer-
lijk om complexe problemen op te
lossen. ,,Ik word ontzettend en-

thousiast van conflicten.’’ Maar
waar begin je met het ontrafelen
van zo’n kluwen van emoties en
belangen?

,,Mensen lopen vaak naar binnen
met het idee: dit komt echt nooit
meer goed. Dat zeggen ze vaak ook
letterlijk zo. Maar als je de stap al
hebt gezet om aan mediation te
beginnen, heb je de deur al op een
kier gezet. Door met alle partijen
vooraf goed te inventariseren weet
je wat er ten diepste speelt en kan
je de verwachtingen managen.’’

,,Het is de kunst om mensen
weer met elkaar te laten praten.
Vaak speelt een conflict al heel
lang, het vreet ze op, ze zitten vast
gegraven. Van mij willen ze in
eerste instantie vaak horen dat ik
ze gelijk geef: ’Die ander is toch
onredelijk?’ Maar ik zal nooit par-
tij kiezen. Ik help ze om aan de
ander uit te leggen wat ze nu echt
dwarszit. En als er eenmaal weder-
zijds begrip is, kunnen ze samen
zoeken naar oplossingen.’’

,,Van mij moet niemand iets. Het
is hun traject, hun conflict. Ik ben
van nature een probleemoplosser,
maar in dit vak moet je juist op je
handen zitten. Soms denk ik: deze
overeenkomst lijkt mij persoonlijk
niet ideaal. Maar als zij er blij mee
zijn, is het duurzaam.’’

En zo’n proces kan bijzonder
snel gaan. Vaak duurt een traject
maar twee of drie gesprekken. Het
gebeurt ook wel eens dat het in één
gesprek klaar is. In 80-85 procent
van de gevallen komen de partijen
volgens Van Tijn tot een overeen-
komst. ,,Wat erg helpt is dat ieder-
een tekent voor geheimhouding.
Daarmee creëer je vertrouwen.’’

Vertrouwelijkheid
Ze kan vanwege die vertrouwelijk-
heid geen voorbeelden noemen van
conflicten die in deze regio ge-
speeld hebben. Wel kan ze iets
vertellen over een zaak van langer

geleden die haar altijd is bijgeble-
ven. ,,Er speelde een zakelijk con-
flict tussen twee mannen. Het ging
om ontzettend veel geld, tonnen.
Ze beschuldigden elkaar van op-
lichting en, nog erger, van slecht
zakendoen. De spanning was om te
snijden toen ze eenmaal samen aan
tafel zaten en na het eerste gesprek
waren ze nog steeds woedend op
elkaar.’’

,,De ene had gezegd: ’Ik ga hem
dood procederen’. Hij had al een
ton apart gezet voor de advocaat.
De ander belde mij op: ’Ik ga hier-
mee stoppen, wil niks meer met
die man te maken hebben’. Ik bleef

kalm en zei: ’Je mag altijd stop-
pen’. Maar ja, dan moest hij toege-
ven dat hij de handdoek in de ring
had gegooid, dat wilde hij ook
niet.’’

,,Elf weken later zaten ze toch
weer aan tafel. Ze hadden allebei
voor zichzelf besloten: dit conflict
moet stoppen. Ze kwamen tot een
oplossing en de rechtszaken wer-
den beëindigd Sterker nog: terwijl
ik in de vaststellingsovereenkomst
optikte dat ze na het traject geen
contact meer met elkaar zouden
opnemen, begonnen ze met elkaar
te keuvelen over werk. Ze vertrok-
ken al babbelend: ’Zullen we sa-

men de lift nemen?’ Toen moest ik
inwendig wel even grinniken.’’

,,In dit vak word je gelijk met
jezelf geconfronteerd. Ik ben di-
rect, benoem graag man en paard.
Maar de meeste mensen zijn con-
flictmijdend. Als je duwt’’, doet ze
met haar handen voor, ,,gaat de
ander nog meer naar achter. Vroe-
ger vond ik al die dingen over
psychologie maar ’geitenwollen-
sokkerig’. Nu denk ik: wat interes-
sant.’’

En is ze door dit vak zelf ook
beter geworden in het oplossen van
haar eigen conflicten? ,,Ik heb ooit
problemen gehad met een aanne-
mer die er halverwege mee stopte.
Ik ben toen een rechtszaak begon-
nen, denkende: ik ga mijn gelijk
halen, heb goede contacten in de
advocatuur. Achteraf denk ik:
waarom zou je? Je huis krijg je er
niet mee af. Ik zou nu mijn geld en
energie steken in het samen zoe-
ken naar een oplossing.’’

INTERVI EW ’Ik word enthousiast van conflicten’

Eline is oplosser
van problemen
Midden in coronatijd opende mediator Eline van
Tijn (60) uit Edam een nieuw kantoor. En dat komt
goed van pas in het bedrijvige Noord-Holland, waar
nog wel eens een zakelijke ruzie ontstaat. ,,Ik word
ontzettend enthousiast van conflicten.’’

Virginia Groenendijk
v.groenendijk@mediahuis.nl

❜❜Mensen lopen
vaak naar

binnen met het
idee: dit komt

echt nooit meer
goed

Mediator Eline van Tijn legt uit hoe complex een conflict in een familiebedrijf kan zijn. FOTO ELLA TILGENKAMP

•i
Mediation
Mediation is volgens het
’Handboek Mediation’: ’Een
vorm van bemiddeling in
conflicten, waarbij een neutrale
bemiddelingsdeskundige, de
mediator, de communicatie en
onderhandelingen tussen
deelnemers begeleidt om
vanuit hun werkelijke belangen
tot een gezamenlijk gedragen
en voor ieder van hen optimale
besluitvorming te komen.’

❜❜De spanning
was om te

snijden toen ze
eenmaal 

samen aan tafel
zaten 

Ilpendam ■ De Autoriteit Financi-
ele Markten (AFM) vindt dat studie-
schulden geregistreerd moeten wor-
den bij het Bureau Krediet Registra-
tie. Dat moet voorkomen dat men-
sen een te hoge hypotheek krijgen.

Tijmen Godfroid, student Mega-
nical Engineering aan de TU Delft,
is het daar hartgrondig mee oneens.
Hij is een Facebookgroep begonnen
om zijn ongenoegen te uiten. ,,Door
het leenstelsel zijn studenten al op-

gezadeld met schulden, en de hui-
zenmarkt is ontzettend overspan-
nen. Als je dan ook nog van de stu-
dieschuld een BKR-registratie
maakt, wordt het helemaal lastig.
Zo vind je nooit een huis.’’

Maar het is nu toch al verplicht

om een studieschuld te melden als
de hypotheekverstrekker daarnaar
vraagt? ,,Dat klopt, maar er kan
soms nog omheen gewerkt worden.
Bijvoorbeeld als de verstrekker ziet
dat je een goede baan hebt en snel
promotie kan maken. Dat soort mo-

gelijkheden wordt met een verplich-
te registratie straks onmogelijk. En
wat sowieso oneerlijk is: het bedrag
dat je per maand minder aan hypo-
theek kan krijgen door een studie-
schuld, is hoger dan wat je aan DUO
moet aflossen.’’

Hij hoeft zelf niet direct te vrezen
voor zijn toekomst. Hij heeft welis-
waar een studieschuld van zo’n
17.000 euro, maar met zijn techni-
sche opleiding vindt hij waarschijn-
lijk snel een goed betaalde baan.
Daarnaast heeft zijn vriendin geen
studieschuld. 

En mocht het echt niet anders
kunnen, dan blijft hij na zijn afstu-
deren nog twee jaar thuis wonen om
zijn schuld af te betalen. ,,Maar ik
doe dit niet alleen voor mijzelf. De
luxe die ik heb, heeft lang niet ieder-
een. Het is onrechtvaardig. Zo’n
BKR-registratie schrikt af. Studeren
wordt zo nog meer iets dat alleen is
weggelegd voor de rijken.’’

Vooralsnog lijkt het AFM-advies
niet te worden overgenomen. ,,Een
BKR-registratie van de studieschuld
kan een afschrikwekkende werking
hebben, gaan we dus niet doen’’,
meldde demissionair minister Van
Engelshoven (OCW). 

Maar een nieuw kabinet zou het
advies wel kunnen overnemen, zegt
Godfroid. ,,Als dat gebeurt, begin ik
een petitie.’’

INTERVI EW Ilpendamse student vecht tegen AFM-advies

Met BKR-registratie nog verder van huis
De student heeft het al
niet makkelijk door het
leenstelsel en de opge-
blazen huizenmarkt.
,,Waarom ook nog van de
studieschuld een BKR-
registratie maken’’, zegt
de Ilpendamse student
Tijmen Godfroid (27). ,,Zo
vind je nooit een huis.’’

Tijmen Godfroid vindt het AFM-advies nadelig voor starters.FOTO ELLA TILGENKAMP

•i
’Financieel kwetsbaar’
Uit onderzoek blijkt volgens De
Autoriteit Financiële Markten
(AFM) dat zo’n 15 procent van
de starters de studieschuld niet
opgeeft bij het aanvragen van
een hypotheek. Daardoor
zouden te hoge hypotheken
verstrekt worden, wat mensen
’financieel kwetsbaar’ maakt.

Wethouder Paul van Meekeren
mocht op een terrein tussen de
Brantjesstraat en de Westerweg in
de Purmer-Zuid de eerste strekken-
de meters inzaaien met een bloe-
menmengsel dat bijen en andere in-
secten moet verleiden zich daar te
vestigen. De bedoeling is dat er de
komende paar jaar ook andere bloe-
men worden ingezaaid, zodat er van
de lente tot het najaar genoeg voed-
sel is te vinden. Het terrein wordt
ook voorzien van bijenheuvels waar
de insecten kunnen nestelen.

De andere terreinen worden aan-
gelegd in park De Uitvlugt (Purmer-
Noord), bij de Edisonweg (Baanstee)
en midden in een woonwijk, bij de
Narcissenstraat in - toepasselijk - de
bloemenbuurt. 

De maatregel is hard nodig, zegt
insectenkundige Ben Brugge die
zich inzet voor Milieudefensie.
,,Het aantal hommelsoorten in ons
land is gehalveerd.’’ Voor honingbij-
en zijn de bloemenzones nadrukke-
lijk niet bedoeld, zegt hij. ,,Dat zijn
de konijnen onder de bijen. Dat is
alsof je grutto’s wilt beschermen en

dan kippen gaat houden, omdat dat
ook vogels zijn.’’

Het project wordt mogelijk ge-
maakt dankzij geld van de provincie
Noord-Holland en de Rotary Club,
en de gemeente Purmerend stelt
grond beschikbaar. Voor het onder-
houd wil de Purmerendse afdeling
van Milieudefensie samenwerken
met buurtbewoners. Die waren tij-
dens het inzaaien aanwezig en sta-
ken na de officiële start door wet-
houder Van Meekeren ook zelf de
handen uit de mouwen. Hij was na
een paar meter door zijn zakje bloe-
menzaad heen. ,,Als blijkt dat het op
het eerste stuk wat minder bloeit,
dan weet je waar het door komt’’,
grapte hij.

Het was eigenlijk de bedoeling
om er een hele happening van te ma-
ken, zei Lotte Wouters van de mi-
lieugroep. ,,Picknicken en een feest-
je bouwen, maar dat kan dus niet
vanwege de coronamaatregelen.’’

Omwonenden van de vier locaties
die mee willen helpen met zaaien of
het onderhoud, kunnen zich aan-
melden via e-mailadres purme-
rend@milieudefensie.nl.

Milieudefensie start met aanleg
bijvriendelijke natuurgebiedjes
Robert Jan van der Woud

Purmerend ■ Milieudefensie
heeft deze week een begin ge-
maakt met de aanleg van vier mi-
ni-natuurgebiedjes in Purme-
rend. Die worden insectvriende-
lijk ingericht, wat goed is voor de
populatie wilde bijen.

Wethouder Paul van Meekeren zaait
de bijvriendelijke bloemenstrook in.Het tweetal beroofde een 15-ja-

rige jongen uit Purmerend van
zijn rode bromfiets. Het slacht-
offer was aan het wachten op
een vriend bij winkelcentrum
Weidevenne, toen hij werd aan-
gesproken door één van de da-
ders. Na, op aanvraag van één
van de daders, een ritje te heb-
ben gemaakt op de bromfiets,
werd het slachtoffer onder be-

dreiging van een vuurwapen
gedwongen om zijn voertuig af
te staan. Zijn belager ging er
daarna vandoor in de richting
van het station. Het slachtoffer
alarmeerde de politie, die direct
een zoektocht in de omgeving
begonnen.

Via Burgernet konden de da-
ders worden aangehouden. Bij
geen van de jongemannen
werd een vuurwapen aange-
troffen, maar een van de ver-
dachten had wel een mes en
vals geld op zak. Het geld en het
mes werden in beslag geno-
men. Ook troffen agenten de
gestolen bromfiets aan.

Daders aangehouden na stelen
van bromfiets in Purmerend
Purmerend ■ De politie heeft
zaterdagavond een 16-jarige
jongen uit Zuidoostbeemster
en een 18-jarige man uit Purme-
rend aangehouden op verden-
king van een diefstal met ge-
weld.

Virginia Groenendijk


