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Financiële steun voor vondelingenkamer

Noordwest Ziekenhuis krijgt eerste
vondelingenkamer van Noord-Holland
De gemeente trekt samen op met de Noordwest Ziekenhuisgroep
om in Den Helder een vondelingenkamer te realiseren. De plannen
zijn in een vergevorderd stadium. Het ziekenhuis verzorgt een
ruimte en zet verpleegkundig personeel in. De kamer wordt deels
gefinancierd door de gemeente. Een installatiebedrijf heeft toe
gezegd de aanleg van een alarm- en beveiligingssysteem voor
zijn rekening te nemen.
Moeders die geen raad weten
met hun kind. Dat gebeurt
gelukkig niet vaak, maar als het
voorkomt is het goed dat ze er
zijn: vondelingenkamers. Er
kunnen situaties zijn waarin ze
nodig zijn. Bijvoorbeeld als moeders de zwangerschap geheim
houden, uit angst voor mogelijke
repercussies. Ze kunnen dan
geen andere mogelijkheid zien
dan de baby af te staan.
Om te voorkomen dat het kindje
op een onveilige plaats wordt

achtergelaten of dat het geweld
wordt aangedaan, heeft Stichting
Beschermde Wieg op diverse
plaatsen in Nederland vondelingenkamers ingericht. In onder meer
ziekenhuizen, waar ouders hun
baby in een veilige omgeving kunnen neerleggen. Bij een anonieme
achterlating van de baby bestaat
altijd de mogelijkheid dat moeder
en kind op een later tijdstip herenigd worden. Vanuit zorg voor de
jeugd, wil de gemeente voorkomen
dat baby’s na de geboorte ontwik-

kelingsproblemen oplopen en dat
zij direct de juiste hulp krijgen.
Daarom draagt Den Helder 20.000
euro bij voor de kamer. Naar verwachting zal de vondelingenkamer
slechts zeer incidenteel worden
gebruikt. Toch kan de aanwezigheid
van deze voorziening veel leed en
hoge kosten voorkomen.
De dichtstbijzijnde vondelingen
kamer is in het Juliana Kinder
ziekenhuis in Den Haag. De kamer
in Den Helder heeft daardoor ook
een regionale functie.
Overigens kunnen wanhopige
zorgmijdende zwangere en pas
bevallen vrouwen al in een eerder
stadium hulp vragen, via de
24-uursnoodlijn van Beschermde
Wieg. Samen wordt gekeken naar

De plannen voor
een vondelingenkamer
zijn in vergevorderd
stadium.

een betere oplossing dan het anoniem afstand doen van haar baby.
Als een moeder in de kamer komt,
kan ze daar ook hulp inschakelen.
De Beschermde Wieg is bereikbaar

voor hulp via telefoonnummer
0800-6005. Meer informatie over
vondelingenkamers vindt u op
www.beschermdewieg.nl.

Nieuwe toegangspas strandopgangen
In de loop van maart plaatst de gemeente nieuwe slagbomen bij de
strandslagen. De oude toegangspasjes werken dan niet meer. Inwoners en
bedrijven met een ontheffing voor de toegang tot de strandslag ontvangen
eind maart een nieuw pasje. Die is nodig om de nieuwe slagbomen te
openen; deze is nodig bij aankomst en maar voortaan ook bij vertrek.
Meer informatie over de strandafslagen vindt u op www.denhelder.nl.
Wanneer u in de zoekfunctie strandopgang invult, komt u direct
op de juiste pagina terecht.

Gratis compost scheppen
tijdens compostdag
De zon schijnt, je zit lekker buiten met een kop koffie en je
geniet van de eerste bloemetjes. Verwen je tuin extra door
de aarde te verrijken met een supergrondstof: compost!
HVC maakt deze supergrondstof van uw ingeleverde gft &
etensresten. Etensresten, uitgebloeide bloemen en koffieprut vormen namelijk de basis voor compost. Om u te
bedanken voor het scheiden van gft & etensresten biedt
de gemeente u op 30 maart gratis compost aan!
U kunt tussen 9.00 uur t/m 14.00 uur gratis compost
scheppen bij de gemeentelijke vestiging aan de Ambachtsweg 25. Neem zelf zakken of een aanhanger mee! Denkt u
er aan dat u een aanhanger afdekt met een zeil of net.
Doet u dat niet dan riskeert u een forse boete.
Meer informatie over gft & etensresten en het scheiden van afval vindt u op www.hvcgroep.nl/gft.
Op www.compostdag.nl leest u meer over de compostdag.
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Staking
Klas op bezoek. Rond de 11 jaar.
Een vrolijke boel en één van de
hoogtepunten als burgemeester.
Onverwachte en verwachte vragen en altijd met een onbevangenheid waarvan je wenste er
nog over te beschikken.

“Sommigen
noemden hem
een teckel, wat
“Wat vindt u van het klimaat?”,
niet
was
een
mooieaardig
open vraag waar
ze
in de Tweede Kamer maar weer
voor
teckels.”
eens
mee moesten
beginnen. Ik

leg uit dat ik natuurlijk papier in
de papierbak gooi, plastic apart
houd, een composthoop heb....
instemmend geknik... al jaren
niet meer vlieg omdat je dan
gelijk een paar honderd bomen
mag planten tegen vervuiling....
hier en daar een klein fronsje....
en, als het maar even kan, niet
met de auto maar op de fiets
ga... het gevoel dat die burgemeester een toffe peer is raakt
aan enige erosie onderhevig...

én, klapstuk, natúúúúrlijk niet
naar de McDonalds ga...
Een kleine breuklijn in de
gelederen wordt zichtbaar. Die
burgemeester moet natuurlijk
wel bij de les blijven.
Er volgt nog een dappere
poging. Wat ik vind van de
staking van scholieren voor
het milieu? Ik antwoord dat ik
het prachtig vind dat ze zich
druk maken om het milieu en dat
ook in Den Haag laten horen
(mits met de trein en niet aan de
fastfood na afloop uiteraard).
Maar dat je dat doet in je vrije
tijd want er moet gewoon
geleerd worden.
Toch was het een heel gezellige
ochtend.
Koen Schuiling, Burgemeester

