
De nieuw positief geteste per-
sonen betreft 23 inwoners van
de gemeente Alkmaar, vijftien
mensen uit Heerhugowaard,
zes uit zowel Castricumals Lan-
gedijk,vier uit Bergenplus twee
uit Heiloo.
Dat blijkt uit informatie van

het Rijksinstituut voor Volksge-
zondheid en Milieu (RIVM) en
de GGD Hollands Noorden.

In de Noordkop zijn dertig
nieuwe besmettingen gecon-
stateerd, in West-Friesland 22.
De teller sinds de uitbraak me-
dio maart vorig jaar in Noord-
Holland Noord komt daarmee
op 75.617 mensen die corona
hebben gehad of hebben.
Het aantal ziekenhuisopna-

mes is met twee (behalve een
inwoner van Heerhugowaard
ook iemand uit Schagen) toe-
genomen naar 815.
Er zijn geen nieuwe overlede-

nen gemeld. Het coronavirus
heeft in Noord-Holland Noord
tot dusverre 509 dodelijke
slachtoffers geëist.

56 nieuwe coronabesmettingen
en ziekenhuisopname in regio
Alkmaar ! In de regio Alk-
maar zijn de afgelopen vier da-
gen in totaal 56 nieuwe corona-
besmettingen opgedoken. Ie-
mand uit Heerhugowaard met
het virus is opgenomen in het
ziekenhuis.

Broertje, vier jaar oud inmiddels, heeft iets met
Formule 1. Niet verwonderlijk, ook zijn oudere
broers van9en11 lusten erwel pap van.Erwordt
thuis in de huiskamer driftig gekeken naar trainingen en wedstrijden.
De kreten zijn niet van de lucht als er riskant ingehaald wordt of als er
een racewagen stuurloos en woest het grind of de bandenstapel in-
schuift.
Zelf loopt hij trots rond in zo’n zwart/rood Max Verstappen-jasje, ooit
gekregen van opa en oma. Het mannetje kan ontzettend goed spelen.
Geef hem,op bezoek in onze flat,het autokleed-met-straten en het ver-
andert terstond in een racecircuit. Languit op zijn buik liggend laat hij
zijn autootjes in vliegende vaart hun rondjes draaien.Met Duplo-blok-
jes bouwt hij een soort van pitstop,met garageboxen in de kleuren van
de autootjes. Er wordt niet alleen duchtig een race gereden, hij geeft er
tegelijkertijd deskundig commentaar bij. Als oplettende opa hoor ik de
namen van de verschillende F1-coureurs voorbijkomen: Lewis, Norris,
Ricciardo, Leclerc maar vooral natuurlijk Max. Ook de naam van Grosje-
an, vorig jaar betrokken bij een stevig ongeluk dat op de drie broertjes
veel indruk maakte, is nog steeds te horen.
Dat er bij de races vanBroertje af en toe eenbandenstopgemaaktmoet
worden,zal duidelijk zijn.Zijn racewagentjes staanniet zelden indepits
om snel en kundig een bandenstop te maken.
Hij zit sinds dit schooljaar hele dagen op school.Hij heeft er al vriendjes
gemaakt en begint nu ook – zoals dat nu eenmaal gebeurt op school-
pleinen - na schooltijd met deze mannetjes af te spreken.
Zijn woordenschat is ondertussen groter en groter geworden. Hij her-
kent in leesboekjes en op alle mogelijke andere plaatsen de letters van
zijn eigen naam en die van zijn broers en begint er al creatief mee te
spelen. Hij is, denk ik, het enige scholiertje in de wijde omtrek met een
eigen, uniek ABC.Want bij Broertje is de A niet van het
Aapje-dat-eet-uit-zijn-poot maar van coureur Alonso.
En de B is bij hem niet de Bakker-die-bakt-voor-ons-
brood. Nee, vaste F1-volgers zagen hem al aankomen,
de B is van Bottas.

Arie Bergwerff
redactie.ac@nhd.nl
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Alkmaar ! „Dat we een kijkje in el-
kaars keuken nemen, is heel zinvol”,
stelt Tom Stobbe (40) uit Graft. „Op
die manier hopen we onderling be-
grip te kweken voor wat hun en on-
ze mensen in zulke gevallen kunnen
en mogen betekenen.”

Stobbe is manager crisisdienst en
ziekenhuispsychiatrie bij GGZ
NHN en een van de initiatiefnemers
van de gezamenlijke trainingsses-
sies.

„Normaal gesproken komen we
elkaar op straat tegen in acute, soms
stressvolle situaties. Wanneer spra-
ke is van iemand met afwijkend ge-
drag, die een gevaar voor zichzelf of
de omgeving vormt, is de politie
vaak als eerste ter plaatse”, vertelt
hij.

Crisisdienst
„Soms wordt daarna onze crisis-
dienst opgeroepen, vooral wanneer
agenten vinden dat die persoon
moet worden overgedragen aan de
zorg. Op die momenten is er in de
praktijk weinig of geen tijd voor uit-
voerig overleg en dan wil je liever
ook geen discussies op straat. Ja, die
ontstaan soms toch, regelmatig. Dit
is een goede manier om voorbeelden
in een ontspannen setting onder de
loep te nemen en met elkaar te be-

spreken. De politie maakt afwegin-
gen vanuit het perspectief van open-
bare orde en veiligheid, de GGZ van-
uit behandelperspectief en eigen
verantwoordelijkheid. Dat kan af en
toe op gespannen voet met elkaar
staan.”

Er hebben intussen twee bijeen-
komsten plaatsgevonden met ruim
dertig betrokkenen, in de brand-
weerkazerne van Heiloo. „Dat wa-
ren operationeel experts en wacht-
commandanten van de politie uit
het basisteam Alkmaar en medewer-
kers van de GGZ-crisisdienst: ver-

pleegkundigen, artsen, psychiaters
en mensen van de acute opname-af-
delingen. De bedoeling is dat we dat
doorlopend gaan herhalen, voor
wisselende groepen, en zulke trai-
ningen uitbreiden in de rest van
Noord-Holland Noord, dus ook met
de politie in de Noordkop en West-
Friesland.”

Stobbe en Jan-Willem Schippers
van de politie zoeken elkaar regel-
matig op om ervaringen met elkaar
te delen, onder meer ook over inci-
denten die niet helemaal vlekkeloos
zijn verlopen.

„Van daaruit is het idee voor deze

sessies min of meer ontstaan. We
hebben elkaar opgezocht en nage-
dacht over hoe we ervoor kunnen
zorgen dat er minder irritatie en
meer begrip voor elkaars werkwijze
ontstaat. Dat mensen van de politie
en GGZ NHN beter weten wat zij
van elkaar kunnen verwachten. Ook
in de rest van Nederland gaan ze
daarmee aan de slag, ik geloof dat
wij een van de eerste gebieden zijn.”

„Dat is niet heel erg vaak, maar in
zulke situaties is de impact voor de
medewerkers, de persoon zelf en de
directe omgeving vaak wel groot.
Dan is er echt wel iets aan de hand.
Dus hebben we elkaar in het zoeken
naar oplossingen heel erg nodig, en
het is goed om te weten wat de mo-
gelijkheden en onmogelijkheden
van jouw partners op straat zijn. Om
er bewust van te zijn wie wanneer
welke taken heeft en wie wanneer
welke instrumenten kan inzetten.”

De GGZ-manager geeft een voor-
beeld. „Soms moeten we iemand
dwangmedicatie toedienen om hem
of haar rustig te krijgen. Daarbij
kunnen personen behoorlijk geagi-
teerd raken. Wanneer je diegene met
meerdere verpleegkundigen om-
ringt, kan dat bedreigend werken,
dan gaat hij of zij mogelijk het ge-
vecht aan. Wanneer er een agent in
de buurt is, kan dat direct leiden tot
een de-escalerend effect.”

Aan de andere kant, wanneer de
politie vanwege overlast ergens een
huisbezoek brengt, kan het volgens
hem soms juist ook goed zijn wan-
neer de crisisdienst de zorg over-
neemt en de agenten vertrekken.

Beweegredenen
„En een andere keer moet je ie-
mands gedrag normaliseren: geef
dan maar een bekeuring, zoals je bij
iedere andere willekeurige burger

die hetzelfde gedrag vertoont zou
doen. Wat de beste optie is, hoe je
mensen bejegent, verschilt van ge-
val tot geval. Het is goed om op dat
vlak beter inzicht te hebben in el-
kaars methoden en beweegrede-
nen.”

De bijeenkomsten worden met te-
vredenheid en enthousiasme ont-
vangen, stelt Stobbe. Sterker, ze zijn
zo succesvol verlopen dat er ook een
programma voor studenten van de
Politieacademie is ontwikkeld.

„Agenten in opleiding komen een
ochtend bij ons langs om hun licht
op te steken over wat het werk van
de GGZ inhoudt, wat een crisis-
dienst doet. Verder krijgen zij verha-
len van ervaringsdeskundigen te
horen, bijvoorbeeld iemand die een
psychose heeft gehad en waar de po-
litie op af is gestuurd, welke impact
dat heeft. En bovendien geven we ze
een rondleiding over het GGZ-ter-

rein en de kliniek in Heiloo. Ook die
sessies willen we een impuls en
meer structuur geven, want ze zijn
beslist voor herhaling vatbaar.”

Politiewoordvoerder Roderick de
Veen laat desgevraagd weten dat
agenten uitermate positief tegen-
over de bijeenkomsten staan. „Als
politie hebben we best vaak te ma-
ken met personen met verward of
onbegrepen gedrag. Wij zijn dan
niet de partij die de juiste hulp kun-
nen bieden, dat zijn experts van de
GGZ. In de praktijk komt de politie
vaak wel als eerste met zulke men-
sen in aanraking. Dan is het goed
om meer duidelijkheid te hebben
over elkaars rol en bevoegdheden. In
plaats van in het heetst van de strijd
daarover te praten, is het beter el-
kaar op een rustig moment in de
ogen te kijken en het erover te heb-
ben. Dat kan alleen maar tot betere
samenwerking op straat leiden.”

VEILIGHEID Samen in training over onbegrepen personen

Discussie op
straat
vermijden
Politieagenten en medewerkers van GGZ Noord-Holland-Noord zitten
sinds kort samen in de schoolbanken. Dit om van elkaar te leren hoe
zij omspringen met personen met verward of onbegrepen gedrag.

Martijn Gijsbertsen
m.gijsbertsen@mediahuis.nl

""Hoe kunnen we
ervoor zorgen
dat er minder

irritatie en meer
begrip voor
elkaars

werkwijze
ontstaat?

Een politieteam treedt een woning binnen na een melding over een verward persoon. ARCHIEFFOTO MICHEL VAN BERGEN

•i3500 meldingen
De crisisdienst van GGZ NHN
krijgt jaarlijks zo’n 3500
meldingen over personen
waarbij het vermoeden bestaat
van acute psychiatrie, die zich
uit in verward/onbegrepen
gedrag. In ongeveer 10 procent
van deze gevallen is sprake van
meldingen door de politie.

Dat zei officier van justitie Boheur
gisteren tijdens een niet inhoudelij-
ke zitting bij de rechtbank in Alk-
maar in de zaak tegen de 27-jarige
Macedoniër Enes I.

De Macedoniër wordt naast meer-
dere verdachten beschuldigd van
moord of doodslag en poging tot
ontvoering van de 45-jarige Colom-
biaan.

Het slachtoffer werd op klaarlich-
te dag doodgeschoten, vermoedelijk
in verband met een mislukte drugs-
deal met nepcoke. Politie en justitie

zijn nog op zoek naar tenminste
twee voortvluchtige verdachten.

Officier Boheur zei maandag dat
uit de verbeterde beelden niet blijkt
dat Enes I. uit een auto is gestapt en
op het slachtoffer is afgestapt. Vol-
gens haar wordt hij nog wel ver-
dacht van betrokkenheid bij de
moord en poging tot ontvoering.
Een en ander zou blijken uit chatge-
sprekken op zijn telefoon die hij zou
hebben gebruikt. „Fuck it, de zaak is
naar de kloten”, zou hij onder meer
naar zijn vriendin hebben geappt.

Ontlastende beelden
Advocaat Jeroen Soeteman zag in de
ontlastende beelden genoeg reden
om de rechtbank te vragen zijn cli-
ent direct vrij te laten. Volgens hem
is onduidelijk wat I. nu precies
wordt verweten. De aanklaagster

stelde dat er nog wel degelijk ernsti-
ge bezwaren zijn tegen de verdach-
te. Ze zei dat de Macedoniër deel uit-
maakte van een groep die een af-
spraak maakte met de Colombia-
nen.

De politie is nog druk bezig met
het bekijken van de verbeterde beel-
den. Advocaat Soeteman zei niet
eens over de oude beelden te be-
schikken. De officier zegde toe die
zo snel mogelijk aan hem te leveren.

De rechtbank laat op korte ter-
mijn weten of Enes I. op vrije voeten
komt. Januari volgend jaar volgt er
een regiezitting in de zaak tegen alle
verdachten.

Betere beelden liquidatie Bergen aan Zee

Het Van der Wyckplein in Bergen aan
Zee, afgezet na de schietpartij.
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Frits Verhagen

Dat is zo’n 575.000 euro meer dan in
dezelfde periode in het ’coronajaar’
2020. Door het advies om thuis te
werken, waren er toen minder auto-
mobilisten op de weg.

In de eerste vier maanden van 2021
werd door de vier flitspalen ’slechts’
ruim een half miljoen aan verkeers-
boetes binnen geharkt.

In totaal zijn nu 11.613 bekeurin-

gen opgestuurd naar geflitste auto-
mobilisten die te hard of door rood
licht hebben gereden. Er zijn 8462
snelheidsduivels en 3151 doorrood-
rijders betrapt.

Dat is een toename van bijna 21
procent meer in vergelijking met de
middelste vier maanden van 2020.

Deze cijfers komen naar voren uit
informatie van het CJIB (Centraal
Justititeel Incassobureau) in Leeu-
warden.

De gehanteerde boetebedragen
zijn 250 euro voor door rood rijden
plus een gemiddeld tarief van 74 eu-
ro voor te hard rijden, dat bij een
snelheidsovertreding van 10 kilome-
ter/uur wordt opgelegd.

Paal 3825 (N9/Steve Bikoweg bij
kruising met N245/Huiswaarder-

weg) is opnieuw de ’grootverdiener’
onder de Alkmaarse flitsers. Daar
zijn 5644 boetes uitgedeeld voor in
totaal 642.056 euro. Opvallend is de
stijging van 325 naar 1275 doorrood-
rijders.

Op de voet volgt flitspaal 3824 aan
de andere kant van de weg (N9/Mar-
tin Luther Kingweg) met een ’oogst’
van 4454 boetes en 613.308 euro.
Hier vertienvoudigde het aantal
doorroodrijders, mede door onder-
houd en tijdelijke buitengebruik-
stelling, ruimschoots: van 154 naar
1612.

De palen 3307 en 3310 aan weers-
zijden van de N9/Heilooërweg nabij
de Kennemerstraatweg hebben sa-
men 158.574 euro binnen gebracht
en 1515 overtreders geflitst.

Flitspalen op Alkmaarse ringweg
laten de kassa weer rinkelen
Martijn Gijsbertsen

Alkmaar ! Flitspalen op de Alk-
maarse ringweg N9 hebben de
staatskassa tussen 1 mei en 1 sep-
tember weer ouderwets laten rin-
kelen. Beboete automobilisten
hebben meer dan 1,4 miljoen eu-
ro in het rijkslaatje gebracht.

Alkmaar ! De politie beschikt
over sterk verbeterde beelden
van de liquidatie van een Colom-
biaan februari dit jaar in Bergen
aan Zee.

Tom Stobbe, manager bij GGZ NHN.
FOTO AANGELEVERD


