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„De daderszijn steedsjonger”
RegioredactieGOUDA – Politiek en po-litie in Goudaworstelenal jaren met de overlastdie Marokkaanse jonge-renveroorzaken.VolgensburgemeesterW. M.Cornelis zijn de daderssteeds jonger.In oktober vorig jaar be-sloten buschauffeurs dewijk Oosterwei te mijden,nadat een van hen doorMarokkaanse jongerenwas bedreigd. De jongerenreageerden woedend enmishandelden een came-raploeg. Na het incidentkreeg Gouda extra recher-cheurs en gezinscoaches.Gouda overlegde metgemeenten waar zichsoortgelijke problemenvoordoen. De Tweede Ka-mer reageerde fel op deproblemen in Marokka-nenwijken. Er werd ech-ter ook op gewezen datde meeste jongeren geenproblemen veroorzakenen dat de inzetvan Marok-kaanse buurtvaders goederesultaten heeft.Twee weken geledengooiden Marokkaansejongeren in Gouda stenennaar de politie nadat tweeanderen op verdenkingvan een woninginbraakwaren opgepakt. De ste-nen raakten de agentenen hun auto niet. De po-litie hield zes relschop-pers, in de leeftijd van 18tot 22 jaar, aan. In dewijkBloemendaalwerden tweeruiten van een politieautoingeslagen.Maandag zei burgemees-ter Cornelis tijdens een de-batavond over veiligheidin Gouda dat veel pro-bleemjongeren in de stadweer naar school gaan ofwerk hebben.

Van onze correspondentGOUDA – De politie kanniet meer doen aan deoverlast van Marokkaan-se jeugd in Gouda danzij nu doet. Dat zegt deondernemingsraadvande politie Hollands Mid-den,waar de kaasstadonder valt.De or stelde gisteren ineen open brief dat de poli-tie niet genoeg manschap-pen heeft om de proble-men op te lossen. Goudsepolitici stellen dat de briefeen steun in de rug is voorde pogingen om in de stadmeer blauw op straat tekrijgen.De ondernemingsraadstelt in de brief dat de

politie „gezien onze capa-citeit aan het einde vande mogelijkheden raakt.”Volgens de ORD hebbende door de minister voor-gestelde bezuinigingen bijde politie opnieuw grotegevolgen voor onder meerde capaciteit. „Dat is eenlandelijk probleem. Het isniet goed om maar weerte schrappen in blauw”,zei eenwoordvoerster.De or komt volgens haarop voor de „hardwerken-de” collega’s in Gouda enwijst erop dat niet alleende politie verantwoorde-lijk is voor oplossing vande problemen. „Zaken inGouda die met de open-bare orde en Marokkaansejeugd te maken hebben,wordenwel erg onder een

vergrootglas gelegd”,vindtde ondernemingsraad. Deproblemen „onderkennenwe van hoog tot laag enpakken we aan. Maar datde integriteit en inzet vanonze collega’s ter discus-sie worden gesteld, gaatons echt te ver.” De zegs-vrouw wijst er ook op datGouda niet de enige stad iswaar problemen zijn.De korpsleiding van deregio Hollands Middenzegt het eens te zijn metde ondernemingsraad:„De reden voor de briefwas de onterechte kritiekop hardwerkende colle-ga’s. Het is goed dat deor verantwoordelijkheidneemt en opkomt voor deagenten. Er wordt in Gou-da keihard gewerkt.”

Ook politiebond ACPsteunt de ondernemings-raad van Hollands Mid-den. „Ik hoor uit meerde-re regio’s deze geluiden”,zegt voorzitter G. van deKamp. „Met de voorgeno-men bezuinigingen in hetvooruitzicht zal het steedsmoeilijker worden omhetzelfde werk te blijvendoen. De eerste tekenenzijn er al, nu minister TerHorst heeft aangegevenminder studenten naar deopleidingsscholen te stu-ren. De instroom loopt te-rug en daarmeeworden deproblemen voor de colle-ga’s op straat alleen maargroter. Ik voorspel dat ditniet de laatste brandbriefis die we vanuit de korp-sen ontvangen.”

GOUDA – Bushaltes in de Goudse wijk Oosterwei werden vorig jaar september afge-
dekt. De buschauffeurs van Connexxion wilden niet meer door de wijk rijden omdat 
die te onveilig zou zijn. Ook de politie in Gouda heeft regelmatig de handen vol aan 
overlastgevende Marokkanen in Oosterwei.   Foto ANP

Wim de JongsteGOUDA – De Goudse raadsfractiesscharen zich achter de brandbriefvan de ondernemingsraad van po-litie Hollands Middenwaaringis-terengesteldwerd dat het tekortaan agenten eengoede aanpakvande Marokkaanse jongerenverhin-dert. Er is echter ook kritiek ophet optredenvan de politie.„Ik denk datwe als politiek pal ach-ter de mening van de politiebondenmoeten gaan staan datwe nu geenbezuinigingen kunnen hebben,zeker niet voor Gouda”, reageertSGP-raadslid A. W. L. de Wit. „Hetis een goede zaak dat de druk ophet Haagse door middel van dezeopen brief watwordt opgevoerd. Deaankondiging van de minister staat

haaks op allerlei verzoeken vanGouda om meer mensen.”VVD-fractievoorzitter L. Wergerverbaast het tekort aan mensenniets. „De slagkracht van de politiein Gouda is beneden de maat. Wemoeten er gewoon bovenop zittendat bezuinigingen ons niet zullentreffen.”Raadslid R. Jansen (Ge-meente Belangen Gouda)hekelt niet alleen „aldertig jaar” het feit dater teweinig mensen zijnbij de politie, maar steltook dat de houding vande agenten die erwel zijn,haar niet bevalt. „Als ikdoor een Marokkaansedameword uitgescholdenvoor christenhond, kan-kerjood en hoer –en dat

is me overkomen– en ik beklaagme bij de politie, treedt men veel tesoft op. Agenten probeert vooral debenadeelden te sussen.”PvdA-raadslid en ex-politieman J.van den Heuvel vindt dat zijn vroe-gere collega’s professioneel hande-len, maarweet dat er in Gouda zo’ntwintig agenten teweinigzijn. „Dat betekent datwijkagenten in nachtdien-sten enweekenddienstenmeedraaien en zich dusniet op de bedoelde ma-nier in hunwijk kunnenbegeven. Dat gaatweer tenkoste van de veiligheidsge-voelens. Het één versterkthet ander ook. Goudaheeft ook relatief gezienerg veel studenten in hetkorps.”DE WIT 
Foto gemeente Gouda

Rondvaartboten A’dammoeten schonerAMSTERDAM – De rondvaart-boten in Amsterdam moetenhun vervuilende motoren voor2015 vervangen door schonereexemplaren. Als alle 155 botenaan de normvoldoen, levert dateen enorme uitstootbesparing
wbo!ﾜkotupg!fo!tujltupg!pq/!Ef!gemeente Amsterdam stelt hier-voor 1 miljoen euro beschik-baar. Dat maakte de gemeentegisteren bekend.Man (23) om het levengebracht in Den HaagDEN HAAG – Een 23-jarige manuit Den Haag is dinsdagoch-tend in een huis aan de HaagseKritzingerstraat doodgestoken,vermoedelijk door zijn stief-vader. De verdachte is spoor-loos. Waarschijnlijk is hij viaFrankrijk en Frans-Guyana naarSuriname gevlucht. De politiekreeg een melding binnen overruzie en geweld in de huiselijkesfeer.Papendrechter gepaktna aanrandingenNIEUWEGEIN – De politie heeftdinsdagavond een 47-jarigeverdachte in zijn woonplaatsPapendrecht aangehouden.Een meisje uit Nieuwegeinwasvorigeweek vrijdag alleen opde Ravelstraat toen zij door eenonbekende manwerd vastge-pakt en naar een bosje getrok-ken. Het meisjewerd onzedelijkbetast. Later die dag viel de mannog twee meisjes lastig.Politieonderzoek naarvermiste vrouw GoesGOES – De politie Zeeland stelteen onderzoek in naar de ver-dwijning van de 34-jarige CorrySinke uit Goes. Zij is op 7 meirond 21.30 uur voor het laatstin Goes gezien. Sindsdien isniets meer van haar vernomen.De vrouw verblijft geregeld inde omgeving van het BelgischeGent. De politie Zeelandwerktbij het onderzoek samen met deBelgische politie.Onhandig parkerenlevert taakstraf opMIDDELBURG – De 38-jarige S.B. uit Hulst is gisteren door derechtbank in Middelburg ver-oordeeld tot zestig uur taakstrafen een voorwaardelijke rij-ontzegging van een halfjaar. Devrouw parkeerde vorig jaar inHulst haar auto en zag een tege-
npfulpnfoef!cspnﾜfutfs!pwfs!het hoofd. Die kwam ten val enliep een gebroken knieschijf eneen hersenschudding op.Dode door ongeval inKockengenKOCKENGEN – Een botsingtussen een vrachtwagen eneen personenauto in Kocken-gen heeft de bestuurder vande auto het leven gekost. Datheeft de politie gisteren bekend-gemaakt. Het ongeluk gebeurdeop de Wagendijk in het dorpin de provincie Utrecht. Doorde botsing raakte de auto-mobilist bekneld. Hij overleedter plekke.Start bouw surfersdorpScheveningenSCHEVENINGEN – Surfers inScheveningen kunnen overtien dagen bij het noordelijkhavenhoofd terecht in huneigen dorp. Dinsdag is begonnenmet de bouw van een surfers-dorp van containers. WethouderNorder plaatste de eerste contai-ner. Dewatersportliefhebberskunnen in de containers ondermeer overnachten en internet-ten.Vlaardingen bouwtenergiezuinige huizenVLAARDINGEN – Het collegevan burgemeester enwethou-ders van Vlaardingen heeftgisteren besloten de nieuwewoningen in Buizengat-Oost teverwarmen en te koelen doormiddel vanwarmte-koudeop-slag. De energiezuinige methodeslaat het teveel aanwarmte inde zomer op en levert dat in dewinter. De gemeente verlaagthiermee de CO2-uitstoot.BedrijventerreinenZoetermeer aangepaktZOETERMEER – De Zoetermeer-se bedrijventerreinen Rokke-hage, Hoornerhage en Zoeter-hageworden de komende jarengerenoveerd. Dit is nodig omdatde uitstraling en gebruiks-mogelijkheden ervan de laatstejaren verminderd zijn, aldus hetcollege gisteren. De drie bedrij -venterreinen zijn samen goedvoor bijna 10 procent van deZoetermeersewerkgelegenheid.
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Boete en celstrafvoor bedervenbruiloft
Van onze correspondentMIDDELBURG – De 25-jarigeMiddelburger H. M., die eindvorig jaar verantwoordelijkwas voor een nepbommeldingop een Turkse bruiloft in Hein-kenszand, is gisteren door depolitierechter in Middelburgveroordeeld tot eenvoorwaar-delijke celstraf van een maanden een boete van 1000 euro.
Ef! pgﾜdjfs! wbo! kvtujujf! ibe! ffo!taakstraf van 150 uur geëist.Op 20 december vorig jaar vier-den ruim 900 mensen in sport-hal De Stenge de bruiloft van deman die M. zou hebben mishan-deld.De zaak kwam nooit voor, om-dat de ouders van M. de proble-menwisten op te lossen.Waarom hij de bommeldinghad gedaan wist M. niet, maarvolgens politierechter L. van Dij -kewas het uit „frustratie over demishandeling.”De bruiloft viel door de bom-melding in hetwater.

RegioredactieNOORDWIJK – DegemeenteNoordwijk presenteerdegisteren een alternatieve routevoor de RijnGouwelijn (RGL).Noordwijk vindt dat de nieuwelijn de regio moet ontsluiten„in plaats van dood te lopen opde kust.”De gemeente is niet tevredenmetde huidige provinciale plannenwaarbij het spoor dwars door dekernvan Noordwijk naar de bou-levard gaat. Gedeputeerde Statenvan Zuid-Hollandwillen de light-railverbinding laten rijden doorKatwijk en Noordwijk, tot aan dezee. „Een tracé dat het kleinscha-lige en authentieke karakter vanhet dorp aantast en nauwelijks

fyusb!wfswpfstxbbsef!pg!ﾜobodj-eel gewin voor de lokale econo-mie oplevert”, aldus Noordwijk.Het Noordwijks alternatiefvoorziet onder meer in een ov-verbinding met de NS-stationsVoorhout en Sassenheim. Vol-gens de gemeente is dat voor deregio een goede manier om snelnaar Schiphol en Amsterdam tereizen. De alternatieve route kanin drie fasenworden aangelegd.Volgens de gemeente levert hetNoordwijkse plan een besparingop van 80 miljoen euro. De ge-meente heeft minister Eurlingsen staatssecretaris Huizinga vanVerkeer van haar standpunt opde hoogte gesteld.Buurgemeenten willen echtergeen lightrail die het strand nietbereikt.

RegioredactieZWIJNDRECHT – Tientallenmensen, onderwie eengrootaantal jongeren, hebbengisteravond stilgestaan bij hetfamiliedramavan maandag inZwijndrecht.Ze tekenden in het Develstein-College het condoleanceregister.In de speciaal ingerichte ruim-te stonden de foto’svan de slacht-offers Daniëlle (17) en Dennis(16). Dennis zat in de derde klasvan het vmbo, zijn zus haaldevorig jaar haar havodiploma aanhet DevelsteinCollege.

Burgemeester Scholten vanZwijndrecht opende gisteroch-tend een condoleanceregister inhet gemeentehuis ter nagedach-tenis aan de vier slachtoffers.Scholten zette als eerste zijnhandtekening in het register, dattot aan de begrafenis in het ge-meentehuis blijft liggen.Wanneer de slachtoffers wor-den begraven, is nog bekend.In een woning in Zwijndrechtwerden maandagochtend de li-chamen van twee kinderen entwee volwassenen gevonden.Drie van de vier lichamen zijn
hfëefoujﾜdffse! bmt! ffo! 57.kbsjhf!man en zijn tienerkinderen.

De politie heeft gisteren deidentiteit van de overige slacht-offersvan het dramavastgesteld.Het vrouwelijke slachtoffer inZwijndrecht is de moeder vanDennis en Daniëlle. Zewas de ex-vrouw van de 46-jarige man, dieook dood in het pand lag.Het slachtoffer dat in een wo-ning in het Brabantse Bavelwerdaangetroffen, is de 43-jarigebewoonster en vriendin van de46-jarige man.De man is waarschijnlijk ver-antwoordelijk voor het drama.Politie en justitie hebben over detoedracht echter nog niets beves-tigd.Wiek vanwindmolen opsnelweg A6LELYSTAD (ANP) – Eenmeterslangewiekvaneenwindmolen isgis-termiddag rond halfzesop de snelweg A6 bijLelystadgevallen.Er zijn geen ongelukkengebeurd, wat gezien hettijdstip eenwonder is. Datmeldde een woordvoerdervan de politie. De wiekkwam terecht op een uit-rit, devluchtstrook en eendeel van de snelweg. Eige-naar Nuon weet niet hoedewiek kon afbreken.
APELDOORN – Rupsen van de spinselmot gebruiken hun verpakking als een slimme overlevingstactiek; ze blijven 
zo buiten bereik van hongerige vogels. Ze verpakken hele auto’s in het kleverige goedje.    Foto ANP Vlissinger bestraft na botsing

Van onze correspondentMIDDELBURG – De 21-jarigeVlissinger B. E. is gisterendoor de Middelburgse recht-bankveroordeeld tot 200 uurtaakstraf, eenvoorwaardelijkecelstraf van 4 maanden en eenrijontzegging van een jaar.Tegen E. waren een celstraf van6 dagen, een taakstraf van 240uur, een voorwaardelijke cel-straf van zes maanden en eenrijontzegging van twee jaar ge-eist.Op 19 mei vorig jaar trapte E.in Middelburg een 11-jarig jonge-
ukf!wbo!{jko!ﾜfut!fo!hjoh!fs!nfu!

het rijwiel vandoor.Twee dagen later liep het vol-ledig uit de hand. De Vlissingerhad xtc, amfetaminen, cocaïneen een joint gebruikt. Van zijnbroer had hij medicijnen (tema-zepam en benzodiazepine) ge-kregen.Met zijn scooter reed E. behoor-lijk hard en slingerend op deBadhuisstraat in Vlissingen. Hij
cputuf!gspoubbm!pq!ffo!ﾜfutfs/!Het slachtoffer liep scheurtjesin de luchtpijp en de slokdarm,een beschadigd strottenhoofd eneen gebroken borstbeen op.E. maakte zich uit de voeten,maar kon door omstanders over-meesterd.

2
RegioredactieBARENDRECHT – Het collegevan burgemeester enwethou-ders van Barendrecht heeftgisteren een negatief princi-pebesluit genomen over hetproject voor de ondergrondseCO2-opslag in de Zuid-Holland-se gemeente.Het college vindt dat niet allevragen die het college aan hetministerie van VROM en Shellhad gesteld over het project, be-vredigend zijn beantwoord. Bo-

vendien ontbreekt het onder deinwoners van Barendrecht aandraagvlak voor de opslag vanCO2, zo maakte het college giste-ren bekend.Shell wil in Barendrecht dekoolstofdioxide die afkomstig is
wbo! ef! Tifmmsbgﾜobefsjk! jo! Qfs-nis, opslaan in uitgeputte aard-gasvelden. De oliegigant kreegdaarvoor subsidie van ministerCramer van Milieu.Het onderzoek dat Shell deednaar de gevolgen van het projectvoor het milieu werd getoetstdoor de onafhankelijke commis-

sie MER. Deze concludeerde eindapril geen bezwaren te hebbentegen de opslag. Ook Shell heefttot nu toe altijd gezegd dat ergeen risico’s aan de opslag ver-bonden zijn.Hoewel de weg voor de onder-grondse opslag met het advieslijkt vrijgemaakt, is het nog nietzeker dat het ook zo ver komt.De ministers van VROM en Eco-nomische Zaken en de provincieZuid-Holland nemen dit najaareen besluit. Zij laten zich dekomende maanden informerenover de bezwaren van bewoners.

Willem H. SmithAPELDOORN – De spinselmotlaat deze maand op diverseplaatsen in Nederlandweervanzich spreken. Rupsenvan ditnachtvlindertje pakken bomen,struiken en zelfs geparkeerdeauto’s in met hun zelfgespon-nen draden.De omhulsels zoudenmet gemakvoor het zoveelste inpakprojectvan de wereldberoemde kunste-naar Christo kunnen doorgaan.Voor de larven is de kleverige

verpakking een slimme overle-vingstactiek; zo blijven ze buitenbereik van hongerige vogels.Binnen het dichte spinrag heb-ben de veelpotige eetmachineshet met z’n allen gemunt op sap-pige blaadjes. De haast onverza-digbare kolonie vreet de bomenen struiken volledig kaal.Na zes weken hebben de vuil-witte larven hun buik vol enlaten zij zich langzaam aanspinseldraden uit de bomenzakken. Ze kruipen de grondin en verpoppen daar. Inaugustus komen ze als stippel-

motjes tevoorschijn.In tegenstelling tot eiken-processierupsen zijn spinselmot-larven niet gevaarlijk voor devolksgezondheid. Voor het grosvan de bomen en struiken heefthun vreetpartij evenmin scha-delijke gevolgen. Bij de tweededoorgroei zijn de rupsenverdwe-nen en verschijnen er gewoonweer blaadjes aan de takken.Eigenaars van ingepakte auto’skunnen het beste één ding doen:naar dewasstraat.
refdag.nl voor meer foto’s.A

Geen bloedbaddoor aanhouding
RegioredactieHAZERSWOUDE-DORP – Metde aanhouding van een 14-ja-rige inwonervan Hazerswoude-Dorp iswaarschijnlijk eenbloedbadvoorkomen.
Wpmhfot! qfstpgﾜdjfs! wbo! kvtujujf!Wösten in het Leidsch Dagbladzijn signalen dat de jongen zich-zelf en anderen iets wilde aan-doen heel serieus genomen.De vmbo-scholier van het Groe-ne Hart Rijnwoude blijft maxi-maal twee weken vastzitten.Volgens Wösten ligt de 14-jarige„psychisch in de kreukels.”

Celstraf voor manuit Kruiningenna bedreiging
Van onze correspondentMIDDELBURG – De rechtbankin Middelburg heeft de 25-ja-rige M. van der M. uit Kruinin-gengisteren eengevangenis-straf van achttien maandenopgelegd.Daarvan zijn er acht voorwaar-delijk, plus een maand cel diehem nog van een eerder vonnisboven het hoofd hing.Tegen de Kruininger was eengevangenisstraf van twintigmaandenwaarvan zes voorwaar-delijk, plus een maand cel alstenuitvoerleggingvan een eerdervonnis, geëist.Van der M., op 14 februarizwaar onder invloed van dranken cocaïne, bedreigde die dag inKruiningen een 20-jarige vrouwdie stond te pinnen. Met een mesin zijn hand eiste hij dat zij 500euro voor hem zou pinnen. Devrouw weigerde, werd kwaad ener ontstond een worsteling. Uit-eindelijk vertrok Van der M. met20 euro.


