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Popup ’laat het vanavond gebeuren’

Alkmaar

Alkmaar ✱ In Theater De Vest is op
12 en 20 december weer de gelegenheid om in gesprek te gaan met artiesten. PopUp presenteert ’Laat het
vanavond gebeuren’. Op 12 december is dat met The Kik, acht dagen
later is Barrelhouse aanwezig.
Bij ’Laat het vanavond gebeuren’ is
het mogelijk om kort voor het optreden nog van gedachten te wisselen
met de artiesten. Dat gebeurt in een

intiem decor met meubels van vintagewinkel ’Ook Leuk’. Gespreksleider is Bazz Barnasconi, die opnieuw
een brug probeert te slaan tussen artiesten en het publiek.
De vorige keer was Wende Snijders
te gast. Zij vertelde wie haar inspiratiebronnen zijn maar ook dat ze na
haar voorstelling in Carré thuis gewoon de afwas doet. Dit keer wordt
er gezocht naar het verhaal achter de

muziek van The Kik en Barrelhouse.
PopUp geeft, met behulp van masterclasses en clinics, raad en daad
aan Alkmaarse popmuzikanten tussen 16 en 100 jaar.
De ontmoetingen op 12 en 20 december beginnen om 19 uur. De bijeenkomsten duren 45 minuten en de
voorstellingen beginnen om 20.15
uur. Kaarten zijn te koop via
www.taqatheaterdevest.nl

The Kik.
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ROC studente
uitgeprocedeerd

Westerhout Stadsvilla wordt opgeknapt

Alkmaar ✱ Het Horizoncollege
in Alkmaar hoeft de gesjeesde
apothekersassistente-in-opleiding Derya Evlek uit Alkmaar
geen herkansingen meer te
geven. Dat heeft kort gedingrechter A. Schotman bepaald.
Evlek, die al bij een apotheek
werkt, heeft het diploma nodig
om volwaardig assistente te
worden. Ze is echter diverse
malen gezakt voor het onderdeel ’geneesmiddelenbereiding’.
ROC Horizon kan haar echter
niet alleen voor dat vak laten
slagen. Volgens de opleiding
moet ze dan ook in andere vakken gaan herkansen. De rechter
vindt dat de school niet verplicht kan worden om Evlek
voor de achtste keer examen te
laten doen. In het vonnis krijgt
de opleiding er ook van langs
vanwege de slechte communicatie met de leerling en haar advocate. Er is niet gereageerd op
brieven en er zijn argumenten
aangevoerd die bij de studente
en haar advocate niet bekend
waren en die ook niet aan de
rechtbank waren verstrekt.
,,Van het ROC Horizon College
had in een zaak als deze mogen
worden verwacht dat zij op
voorhand in overleg was getreden met de advocaat en Evlek
haar standpunt uiteen had gezet
(..) Als gevolg hiervan is Evlek
onnodig op kosten gejaagd.’’ De
rechter vonnist dan ook dat
ROC de helft van de proceskosten moet betalen.
Alkmaar ✱ Het is, op weg naar 5 december, met voorsprong het grootste pakje
van Alkmaar en omstreken. Het enorme blauwe pakket aan de Geesterweg,
vlakbij de rotonde Bergerhout, zal op sinterklaasavond ook zeker niet worden
uitgepakt. Achter de opvallende blauwe geveldoeken wordt op dit moment
gewerkt aan het opknappen van Villa Westerhout. De markante stadsvilla

School houdt
veiling voor
Serious Request
Ruud Schmitz
Alkmaar ✱ De 3FM-actie Serious Request begint op de openbare basisschool Liereland al
op woensdag 10 december.
Daar wordt van 20 tot 23 uur
voor een feestavond voor ouders gehouden met een veiling
voor het ‘Glazen Huis’, dat dit
jaar in Haarlem staat. Tegen
betaling draait dj Light-crew
verzoeknummers. De totale
opbrengst gaat naar vrouwen
en meisjes, die tijdens oorlog
en conflicten slachtoffer worden van seksueel geweld.
Ouders en bedrijven hebben
voor de veiling zogeheten kavels ingebracht waarop kan
worden geboden.
Leden van de Ouderraad en
leerkrachten van Liereland
gaan met de opbrengst naar
het Glazen Huis.

wordt opgeknapt door de Marc Bohle Groep, een Amsterdams bedrijf van naam
in de bouw-, renovatie- en restauratiebranche. De gevel van het pand krijgt een
stoombeurt en het metselwerk en het natuursteen worden waar nodig gerepareerd. Westerhout, in 1917 gebouwd naar een ontwerp van architect J.W. VerFOTO JJFOTO/JAN JONG
straeten, kreeg eind vorig jaar een andere eigenaar.

Inkomenstoeslag:
120% is en blijft het
Ruud Kersten

r.kersten@hollandmediacombinatie.nl

Alkmaar ✱ Mogelijk zijn 440 mensen die op een sociaal minimum leven ermee geholpen. En mogelijk
kost het de gemeente maar 25.000
euro. Maar het college van Alkmaar
maakt er een halszaak van. De nieuwe gemeenteraad moet besluiten
over het verhogen van de grens voor
de inkomenstoeslag van 110 naar 120
procent van het bijstandsniveau. De
oude raad echter wenst niet mee te
werken.
Wethouder Peter de Baat deed gisteravond tijdens de vergadering van
de raadscommissie sociale zaken
een poging uit te leggen waarom het

college zich baseert. Die 110 procent
staat in oude nationale wetgeving
die pas op 1 januari 2015 wordt vervangen door de Participatiewet. Die
nieuwe wet geeft ruimte om de
norm op 120 procent te stellen. Dus
is 1 januari het moment dat de raad
(de nieuwe raad dus) kan beslissen
dat de norm van 110 naar 120 procent
gaat. ,,Dat kan al op 2 januari wanneer de nieuwe raad bijeen komt’’,
aldus De Baat. Volgens de wethouder komt het neer op het verlengen
van een bestaande situatie.
Maar een groot deel van de raad (exclusief VVD en D66) vindt van niet.
Want die 110 procent mag dan als
maximum in de huidige wet staan,
Alkmaar heeft net als veel andere gemeenten gebruik gemaakt van een
gedoogsituatie die Den Haag heeft

gecreëerd: 120 procent werd oogluikend toegestaan.
De gemeenteraad behandelt later
deze maand een hele reeks voorstellen voor het instellen danwel wijzigen van verordeningen die te maken
hebben met de decentralisaties in
het sociale domein. Het Rijk delegeert drie beleidsterreinen naar de
gemeenten: de wet maatschappelijke ondersteuning, de Participatiewet en de Wet werk en bijstand. Die
moeten allemaal op 1 januari van
kracht worden. ,,Waarom moet er
één punt uitgelicht worden waarover wij als oude raad niet mogen
beslissen?’’ vroegen verscheidene
fracties vol onbegrip. Het antwoord
gaven GroenLinks en CDA. Zij komen met een amendement waarin
de 120 procent wordt geregeld.

Wie gaat er mee
naar Oost Java
Alkmaar ✱ De Al-Wali Foundation heeft vanavond een bijeenkomst voor geïnteresseerden in
duurzame ontwikkelingsprojecten in Indonesië, waarbij de
lokale gemeenschap wordt betrokken. Vanavond wordt gesproken over een project in
Kediri op Oost Java, waarvoor
deelnemers worden gezocht. De
bijeenkomst in Hogeschool
InHolland Alkmaar is van 20.30
tot 21.30 uur.
www.al-wali.nl

Tentoonstelling
in MCA
Alkmaar ✱ In het stiltecentrum
van het MCA is tot eind januari
2015 de tentoonstelling ’Waar jij
niet bent te zien, mis ik mij’, te
zien. Fotograaf Eddy Windgassen maakte een serie foto’s over
verlies en afscheid naar aanleiding van een gedicht van dichteres Margreet Schouwenaar. Ook
hangen er panelen met gedichten van Schouwenaar bij foto’s
van verlaten huizen in Ierland.
Het stiltecentrum in vrij toegankelijk.

