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mishandeling Zaanstad: ’Hoe langer het duurt, hoe groter de problemen’

Actie tegen huiselijk geweld
||

De gemeente Zaanstad
voert binnenkort een
lokaal actieplan in om
huiselijk geweld en kindermishandeling tegen
te gaan. Met ’Geweld
hoort nergens thuis’
moet huiselijk geweld
eerder en beter gestopt
worden.

Wie in een
gewelddadige of
onveilige
thuissituatie zit,
zit dat soms al
jarenlang. Het
treft zowel
vrouwen als
mannen, van
kinderen tot
ouderen

Frederique Teillers

Zaandam n Corona maakt volgens
de gemeente slachtoffers van huiselijk geweld, ouderenmishandeling
en
kindermishandeling
extra
kwetsbaar. Thuis zitten gezinsleden
dicht op elkaar en kunnen spanningen (verder) oplopen.
Direct betrokkenen zoals buren,
familie en vrienden van een slachtoffer zijn een belangrijke schakel in
het proces van het actieplan. Daarom richt de voorlichting zich op inwoners en is deze wijkgericht.
„Wie in een gewelddadige of onveilige thuissituatie zit, zit dat soms
al jarenlang”, aldus wethouder Songül Mutluer. „Het treft zowel vrouwen als mannen, van kinderen tot
ouderen. Mensen kunnen zich schamen, de familie kan hen afwijzen en
er kan angst zijn de kinderen kwijt
te raken. Hierdoor kan het moeilijk
zijn om hulp te vragen, om melding
te doen of om advies vragen. Dat is

Corona maakt volgens de gemeente slachtoffers van huiselijk geweld extra kwetsbaar.

vreselijk, want hoe langer een situatie voortduurt, hoe groter de problemen worden. Als gemeente willen we huiselijk geweld, ouderen-

mishandeling en kindermishandeling samen met de politie,
zorgorganisaties én inwoners voorkomen en terugdringen.”

Cadeautjes Aspiranten Cromtigers bedanken Michael Pommerel
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Het Zaanse actieplan is een lokale
vertaling van het regionale actieplan van Zaanstreek-Waterland,
waarmee de samenwerking tussen

Bijna 240 nieuwe
coronagevallen
Robert Jan van der Woud

Zaandam/Purmerend n Er valt de
laatste dagen geen peil te trekken
op het aantal coronaregistraties
dat er dagelijks bij komt in Zaanstreek-Waterland. Zondagmiddag stond het totaal 236 hoger
dan vrijdagmiddag. Er zijn nu
4478 inwoners besmet.

Krommenie n Honkbalcoach Michael Pommerel kijkt zaterdagmiddag vreemd op als er ineens tien jonge honkballers bij hem op de stoep staan. ,,Coach, bedankt!’’Het zou
zaterdag zijn laatste wedstrijd zijn als coach bij Cromtigers
in Assendelft, meteen ook de laatste competitiewedstrijd
van het honkbalseizoen. Helaas gooide corona roet in het
eten. Geen wedstrijd mag niet ’geen bedankje’ betekenen,
vonden spelers en ouders.’’

Michael is al sinds 1998 coach bij Cromtigers, waar hij zelf
ook jarenlang in het eerste team speelde. De laatste zeven
jaar coachte hij een en dezelfde groep jongeren bij Cromtigers en zag hen opgroeien van pupillen naar aspiranten.
Zijn aspirantenteam bracht Pommerel een laatste teamyell op de stoep voor zijn huis in Krommenie. En er waren
cadeaus voor de scheidende coach als dank voor 22 jaar
clubliefde en coaching.
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lokale en regionale organisaties verstevigd wordt. Daarnaast helpt ’Geweld hoort nergens thuis’ de samenwerking te verbeteren tussen alle
partners onderling, volgens de gemeente Zaanstad. Zoals Jeugdteams, Sociale Wijkteams, onderwijs, Veilig Thuis, politie en het
Zorg- en Veiligheidshuis. Deze samenwerking is nodig om de ernstige, langdurige en complexe situaties van huiselijk geweld goed in
beeld te krijgen en te kunnen doorbreken. De acties in het plan richten
zich nu op de periode tot eind 2021.

Kwamen er tussen donderdag- en
vrijdagmiddag een schrikbarende
267 bij, een etmaal later bleef de teller steken op 79 nieuwe bevestigde
gevallen. En zondagmiddag ging
het totaal weer met 157 omhoog.
Dat brengt het totaal voor de acht
gemeenten in de regio op 4478 besmettingen sinds de pandemie in
maart losbarstte.
GGD
Zaanstreek-Waterland
maakte vier nieuwe sterfgevallen
bekend als gevolg van het virus. Die
overleden in de week van 8-15 oktober. COVID-19 eiste volgens de
GGD-cijfers tot nu toe 114 levens in
de regio Zaanstreek-Waterland.
De onvoorspelbaarheid van de cijfers kan verschillende oorzaken
hebben. Logistieke problemen bij
bijvoorbeeld GGD’s en laboratoria
kunnen zowel toename als afname
in de dagcijfers tot gevolg hebben.
Zaanstad kreeg er in twee dagen
99 nieuwe besmettingen bij (2130 in
totaal). Voor Edam-Volendam ging

het totaal met 37 positieve testen
omhoog naar 634. Purmerend noteerde 45 nieuwe besmettingen: 895
zijn dat er inmiddels.
Van de kleinere gemeenten is het
in Waterland het ergst met vijftien
nieuwe gevallen die het totaal op 219
zetten. Wormerland en Oostzaan
kregen er twaalf besmettingen bij
(totalen nu 198 en 170). In Beemster
ging het totaal met tien omhoog
naar 84 vastgestelde besmettingen.
In Landsmeer kwamen zes bij (totaal nu 148).

