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Zondag 10 juli open:

IKEA Amsterdam en Delft: 10-18 uur

IKEA Breda: 11-17 uur
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ELKE DAG IS ANDERS

TOT ZO

IKEA.nl/openingstijden

Voor de nieuwe uitgave van trouwmagazine
‘Ja, ik wil!’ zoeken we bijzondere huwelijksaanzoeken.

Ludiek huwelijksaanzoek bedacht en
hulp nodig bij de uitvoering? ‘Ja, ik wil!’
helpt u hiermee. Beschrijf uw aanzoek

en mail uiterlijk 18 juli naar:
trouwmagazine@hdcmedia.nl

Het leukste aanzoek wordt uitgevoerd en komt

in de ‘Ja, ik wil!’ uitgave van september 2011

Hulp nodig bij uw ludieke huwelijksaanzoek?

(ADVERTENTIE)

Volgens de ondernemers verpes-
ten de jongeren de sfeer. Ze ma-
ken ruzie, betalen niet voor
strandbedden en vallen meisjes
lastig. Sommigen gaan een stap
verder en beroven strandgasten
of roven tassen leeg van mensen
die even de zee in zijn. De over-
last is minder erg dan in voor-
gaande jaren. Maar de ellende is
dus nog niet voorbij.

,,Het is vervelend’’, vindt Huig
Molenaar, eigenaar van Thalassa.
,,Onze zaak ligt vlakbij het stati-
on. Veel jongeren uit Amsterdam
hebben geen zin om ver te lopen,
dus die ploffen hier neer.’’ Ze

zorgen vooral voor een vervelen-
de sfeer. ,,Ze sissen naar meisjes
en hebben geen respect voor an-
dere bezoekers. Nederlandse
jongeren zijn ook wel eens lastig
hoor, maar met vervelende Ma-
rokkaanse gasten valt amper te
praten. Het vervelende is dat zij
het voor de rest verpesten. Ik heb
namelijk veel klanten, ook van
Marokkaanse afkomst, die echt
geweldig zijn.’’ Bij overlast belt
de Zandvoorter meteen de poli-
tie. ,,Ik heb geen budget voor een
beveiliger. De politie treedt trou-
wens goed op en pakt vervelende
lui meteen aan.’’

Gregory Kuiper van strandtent
Today@Twelve noemt het een
’moeilijk probleem’. ,,Bij ons valt
het dit seizoen vergeleken met
vorige jaren mee, maar ik zie het
om mij heen gebeuren. Jongeren
met Marokkaanse achtergrond
verzieken de sfeer. Ze turen door
verrekijkers op de boulevard en
seinen naar vriendjes op het
strand. Die halen snel iemands
tas leeg als die persoon aan het
zwemmen is. Ze nemen verschil-
lende T-shirts mee, zodat ze niet
meteen herkend worden. Het is
duidelijk dat ze niet komen om
lekker op het strand te hangen.’’
Hij vindt dat de politie strenger
mag optreden. ,,Preventief lijkt
mij het beste, dan druk je het
meteen de kop in.’’

Ook bij Mango’s Beach Bar
hebben Marokkaanse jongeren
voor overlast gezorgd. Eigenaar
Bas Lammers: ,,Ik zou liegen als

ik zeg dat er hier nooit gedoe is
geweest. Niet alleen door Marok-
kanen hoor, ook door andere jon-
geren die niet uit Zandvoort ko-
men. Al is het dit seizoen vrij rus-
tig. Ik ben er ook extra alert op.
Als ik merk dat er onrust is, dan
zeg ik er meteen wat van.’’ Daar-
naast werkt de strandtent met
een ingehuurde beveiliger. Lam-
mers: ,,Die kan het beter oplos-
sen dan ik. Hij werkt al een paar
jaar voor ons en dat bevalt prima.
Zo blijft de sfeer goed en zorgen
we dat gasten zich veilig voelen.’’ 

Strandtenten buiten het cen-
trum melden minder overlast.
Hanneke Mel, voorzitter van de
strandpachtersvereniging, vindt
de uitlatingen in de pers over
Marokkanen in Zandvoort ’ont-
zettend overtrokken’. ,,Een paar
jaar geleden was het misschien
een probleem, maar dit seizoen
is het rustig. Ik heb ook van an-

dere collega-ondernemers wei-
nig hierover gehoord.’’ Overlast
heb je in elke horecagelegenheid
wel eens, zegt ze. ,,Op een druk-
ke dag komen er duizenden
mensen naar het strand, daar zit-
ten wel eens vervelende lui tus-
sen. Relatief gezien valt de over-
last ontzettend mee.’’

Strenger

Toen de overlast door Marok-
kaanse jongeren uit Amsterdam
en de Haarlemse wijk Schalkwijk
een paar jaar geleden echt groot
was, besloot de politie om veel
strenger op te treden. Met de ge-
meente en politiekorpsen uit
Amsterdam en Haarlem is het
project ’Costa’ opgezet. Ook dit
jaar is de Zandvoortse politie
alert op groepen jongeren. Al
verloopt het seizoen tot nu toe
vrij rustig, zegt politiechef Niels
Bos. ,,Het aantal incidenten valt

mee. Er is een vechtpartij ge-
weest waarbij ook Marokkanen
betrokken waren. Toen hebben
we zes gebiedsverboden uitge-
deeld, dus zij komen Zandvoort
niet meer in. De ophef die nu ook
in de media gaande is, verbaast
me een beetje.’’

Toch zullen Marokkaanse jon-
geren vaker voor problemen in
Zandvoort zorgen. ,,Het gaat
veelal om jongeren uit Amster-
dam die hier in Zandvoort nog
vrij anoniem zijn. In de meeste
gevallen zijn dit jongeren met
een Marokkaanse achtergrond.’’
Zandvoort is niet de enige bad-
plaats waar het wel eens onrustig
is. ,,Als je naar Katwijk of Noord-
wijk kijkt, weet ik zeker dat er
daar ook wel ’s wat speelt. Op
warme dagen komen er veel
mensen. Soms loopt dat uit de
hand. Wij zitten er in Zandvoort
in elk geval bovenop.’’

Strandtenteigenaren ter hoogte van centrum Zandvoort hebben last van Marokkanen

’Die jongens verzieken de sfeer’
door merlin mulder

Z A N DV O O RT - Strandtenteigenaren in de buurt van het

Zandvoortse centrum hebben ook dit seizoen last van Ma-

rokkaanse jongeren, ondanks de strenge aanpak van ge-

meente en politie. In andere delen van de kustplaats lijkt

de overlast mee te vallen.

taald moet worden voor politie
inzet. Het is niet logisch dat de
hele gemeenschap meebetaalt
aan evenementen voor beperkte

groepen, of dit nu een festival is
of een voetbalwedstrijd! Bij
voetbal wordt er al genoeg ver-
nield, wat al bekostigd wordt
door de gemeenschap.
M .  A L B E R D A ,  V E L S E R B R O E K

Je moet elk evenement gelijk
behandelen. Voetbal schijnt
tegenwoordig een evenement te
zijn waar je extra politiebegelei-
ding bij nodig hebt. Waarom
dan niet?
F R A N K  VA S E N ,  H A A R L E M

Mijn inziens moeten alle bur-
gers die evenementen bezoeken
er op kunnen vertrouwen dat de
politie en organisatoren over
hun veiligheid waken. Het
spreekt dan ook voor zich dat de
politie bij alle evenementen
aanwezig is. Bij incidentele
evenementen en bij voetbal. De
kosten kunnen fifty fifty worden
verdeeld door organisatoren en
de politie. Dat is logisch. Andere
voordelen zijn: gelijke behande-
ling, meer en goede veiligheid
bij alle evenementen en wellicht
meer bezuinigingen.
S .TJ E P K E M A ,  B E N N E B R O E K

Volgende week

Bruggen niet voor 10 uur
open

Stemmen op www.haarlemsdagblad.nl

Het is toch godsgeklaagd dat de
grootste kostenpost wat betreft
politiebeveiliging buiten schot
blijft bij dit voorstel én bij de
btw-verhoging, terwijl de clubs
daarnaast nog een flinke som
belastinggeld krijgen (zie PSV)
om hun financiën weer op orde
te krijgen. Zal wel weer bedoeld
zijn om de PVV te paaien. Henk
en Ingrid gaan niet naar Dance
Valley, maar wel naar het voet-
bal is denk ik de achterliggende
gedachte.
P I E T E R  VA N  D E N  E I J N D E N ,  

H A A R L E M

Als organisatoren van inciden-
tele, commerciële evenementen
moeten meebetalen voor de
politie-inzet, vind ik dat bij
voetbalwedstrijden ook meebe-
taald moet worden voor de
politie-inzet. Gedeelde smart is
halve smart, punt uit.
A . A . K E I J Z E R - VA N  D I J K ,  H A A R L E M

Laat de voetbalclubs mee beta-
len en leg de verantwoordelijk-
heid bij de voetbalclubs om het
bedrag terug te vorderen bij de
relschoppers.
H .V E R B R U G G E N ,  H A A R L E M

Ik vind dat ook bij voetbal be-

D E  S T E L L I N G

In De Stelling spreken lezers van Haarlems Dagblad en bezoekers aan de website van de krant zich uit
over een actuele kwestie. Reageren kan via internet of per brief. Een bloemlezing van de reacties wordt

wekelijks gepubliceerd. Brieven kunnen naar: Redactie Haarlems Dagblad, onder vermelding van
De Stelling, Postbus 507, 2003 PA Haarlem. E-mail: redactie@haarlemsdagblad.nl

Afgelopen week

Ook bij voetbal betalen
voor inzet voor politie

de stelling

Ook bij voetbal 
betalen voor
 inzet politie.

Bruggen niet
 voor tien uur open.

De nieuwe stelling luidt:

Reageren?

www.haarlemsdagblad.nl
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(ADVERTENTIE)

Dat bleek donderdagavond, toen
de gemeenteraadscommissie Sa-
menleving voor het eerst in
maanden weer over de zogehe-
ten ’unilocatie’ sprak.

De afgelopen tijd is gebruikt
als adempauze, nadat de gemoe-
deren in de omgeving van de Ge-

dempte Oude Gracht begin dit
jaar hoog waren opgelopen over
de plannen van de gemeente.
Omwonenden zijn fel gekant te-
gen een dergelijke voorziening
in hun buurt.

Daar komt bij dat het beoogde
pand - nu onderkomen van de
gemeentelijke afdeling Handha-
ving - niet voldoet aan de eisen
die de gemeente eerder zelf op-
stelde. Het is kleiner en het be-
schikt, afgezien van een klein
dakterras, niet over een buiten-
ruimte.

Alle bezwaren rondom de be-
oogde nieuwe locatie kwamen
pas aan het licht toen de raads-
commissie Samenleving begin

januari al in een geheime verga-
dering groen licht had gegeven
om de plannen verder uit wer-
ken. Eveneens pas daarná werd
duidelijk dat de lijst met alterna-
tieve locaties nooit serieus was
onderzocht.

In feite is de situatie sindsdien
onveranderd. Er bestaat ondui-
delijkheid of het eerder opgestel-
de programma van eisen voor de
nieuwe locatie nu een lijst met
keiharde voorwaarden is of veel-
eer een boterzacht wensenlijstje.
De lijst met alternatieve locaties
is nog altijd niet onderzocht. De
gemeenteraad bepaalde in maart
bovendien dat de nieuwe locatie
zich niet meer per se in het cen-

trum hoeft te bevinden, maar
ook even daarbuiten gezocht
mag worden. Sindsdien is niet
onderzocht of die verruiming
ook nieuwe alternatieve locaties
oplevert. Zowel wethouder Jack
van der Hoek (Welzijn, D66) als
de commissie worstelde donder-
dag openlijk met de vraag hoe dit
debat weer moest worden vlot
getrokken. De commissie sprak
teleurstelling uit over het feit dat
de wethouder niet met een geac-
tualiseerd voorstel was geko-
men. De wethouder wilde juist
eerst van de commissie horen
wat ze nu eigenlijk wil.

Een en ander werd met verba-
zing gadegeslagen vanaf de pu-

blieke tribune van waar veel om-
wonenden van de Gedempte Ou-
de Gracht de vergadering volgde.
Vooral toen vertegenwoordigers
van het Leger des Heils en Brijder
Verslavingszorg (die de nieuwe
voorziening moeten gaan behe-
ren) een korte presentatie gaven
over de unilocatie. De basale vra-
gen die daarover vanuit de com-
missie werden gesteld, wekte op
zijn minst de indruk dat een aan-
tal commissieleden dat in janu-
ari akkoord was gegaan met de
voorziening eigenlijk amper be-
nul hadden van wat de voorzie-
ning eigenlijk behelst.

De discussie wordt na de zo-
mer weer opgepakt.

Debat verslaafdenopvang moeizaam hervat
door richard stekelenburg

H AA R L E M - Het pand op de hoek
van de Gedempte Oude Gracht
en de De Witstraat in het cen-
trum wordt nog altijd gezien
mogelijke locatie voor een ge-
combineerde dag- en nachtop-
vang van verslaafde daklozen -
inclusief een drugsgebruikers-
ruimte.

Het architectenbureau heeft de
prijs van 2500 euro voor het
voorlopige ontwerp gisteren in
ontvangst genomen. Voor een
bedrag van 60.000 euro gaat het
bureau zich nu zetten aan de
uitwerking van de schets. In
2012 moet het bakstenen monu-
ment zijn gerealiseerd.

De blikvanger, een vrije verta-
ling van de Engelse term folly, is
vooral op Britse landgoederen
een fenomeen. Er wordt een
nutteloos gebouwtje mee aan-
geduid dat alleen een decoratie-
ve functie heeft.

Landschap Noord-Holland,

eigenaar en beheerder van land-
goed De Overplaats aan de
Herenweg, wil dat de heuvel
hier weer een bekroning krijgt.
De Overplaats vormde ooit één
geheel met De Hartekamp. De
bewoners van het laatste land-
goed keken vroeger uit op een
heuvel met een theehuis.

Voor de jury, waarin onder
anderen de Heemsteedse wet-
houder Pieter van de Stadt
zitting had, moest kiezen uit
dertig inzendingen. Een flink
deel daarvan kwam niet door de
selectie, omdat de ontwerpen
naar het inzicht van de jury te
vandalismegevoelig waren. Aan
dat euvel leed ook het sympa-
thieke idee om op de heuvel een
enorm hertengewei van brons
neer te zetten, een verwijzing
naar de oorspronkelijk beteke-
nis van de naam De Hartekamp
(’hertenkamp’).

Een expositie van de inzen-
dingen is tot 1 november te zien

in het Spaarneziekenhuis aan
de Händellaan in Heemstede.

'Mijmer en Focus' heet het winnende ontwerp voor een volledig bakstenen tuindecoratie. Dit ontwerp haalde het niet: ’Tea for Two’.

Koepelgebouwtje komt te staan op heuvel tegenover De Hartekamp

Jury kiest vandalismebestendige ’blikvanger’

. . .en ’Hortus Conclusus’ evenmin.
FOTO’S: LANDSCHAP NOORD-HOLLAND

Ook ’Clifford’s garden’ kwam niet door de selectie. . .

door kees van der linden

H E E M S T E D E - Inbo Architecten
uit Rotterdam heeft het win-
nende ontwerp geleverd voor de
’blikvanger’ die komt te staan
op de heuvel tegenover De
Hartekamp in Heemstede.

Na geurproblemen vormen
klachten over stofneerslag de
grootste groep. In veel mindere
mate werd geklaagd over ge-
luidshinder, rookoverlast en an-
dere vormen van overlast.

Over de afgelopen tien jaar
wisselt het aantal milieuklach-
ten sterk. In 2010 waren het er
twee keer zoveel als in 2009,
maar in 2009 was het weer de
helft minder dan in 2008. ,,De
stijging in 2010 wordt waar-
schijnlijk verklaard door een
probleem waardoor zwavelgeur
verspreid werd’’, zegt woord-
voerder Robert Moens van Tata
Steel. ,,Dat probleem hield een
dag of veertig aan, dan heb je dus
meteen honderd klachten te pak-
ken. Er wordt immers meerdere
keren over het zelfde probleem
geklaagd.’’

Van de milieuklachten hebben
klachten over geurtjes altijd al
het grootste aandeel gevormd.
,,Daarom zijn we nu volop bezig
met het plaatsen van zeventig
’elektronische neuzen’ op en
rond het bedrijfsterrein’’, legt
Moens uit. ,Deze meetinstru-
menten zorgen ervoor dat we een
database kunnen aanleggen van
emissies vanuit onze installaties.
Vervolgens kunnen we de gege-
vens van klachten daar aan kop-
pelen. Dat maakt het mogelijk
om heel brongericht de strijd aan
te binden met geuroverlast’’, legt
hij uit. ,,Het is niet zozeer het
doel het aantal klachten naar be-

neden te krijgen maar om de
geuroverlast structureel aan te
pakken.

De zeventig elektrische neu-
zen kregen voor een deel een vas-
te plek, maar een aantal ervan is
makkelijk te verplaatsen.

De gegevens over milieuklach-
ten komen uit het maatschappe-
lijk jaarverslag van het staalbe-
drijf. Daarin staat informatie
over de productie, het niveau van
duurzaam ondernemen door Ta-
ta Steel maar ook de uitstoot van
schadelijke stoffen.

De staalproductie was in 2010
weer fors hoger dan in 2009 toen
de economische crisis de staal-
markt nog in een wurggreep
had. Bij een hogere staalproduc-
tie is de totale uitstoot hoger,
maar de uitstoot per ton gepro-
duceerd staal wordt steeds lager.
..Op het moment dat je grotere
volumes kunt produceren is het
veel meer een continu proces’’,
zegt Moens. ,,Daardoor heb je
meer efficiency en dus minder
emissie per ton geproduceerd
staal. Dat gaat voor het grootste
deel vanzelf, het is dus niet zo dat
wij dat kunnen claimen.’’

Volgens Moens zullen pas echt
grote sprongen in bijvoorbeeld
uitstoot van fijnstof en zware
metalen kunnen worden ge-
maakt als in 2015 de doekfilterin-
stallatie voor de sinterfabriek in
gebruik kan worden genomen.

Honderden geurklachten 

Tata Steel bouwt
neuzennetwerk 
door friso bos

I J M O N D - Omwonenden hebben
in 2010 bijna twee keer zoveel ge-
klaagd wegens milieuoverlast
van staalbedrijf Tata Steel dan in
2009. Het merendeel (73%) van
de meer dan zeshonderd klach-
ten had betrekking op geurover-
last. Tata Steel legt momenteel
een netwerk van ’elektronische
neuzen’ aan om geuroverlast in
kaart te brengen.

H AA R L E M - In eethuis Sayar op
de kruising van de Kleine Hout-
weg met de Kampersingel in
Haarlem is vrijdagmiddag brand
uitgebroken.

De eigenaar van het eethuis
liep lichte brandwonden aan de
handen op, aldus een woordvoer-
ster van de Veiligheidsregio Ken-

nemerland. Ambulanceperso-
neel onderzocht hem, maar hij
hoefde niet naar een ziekenhuis.
De brand ontstond in het frituur
van het eettentje.

Twee tankautospuiten van de
brandweer snelden toe. De Kam-
persingel was vanwege het inci-
dent enige tijd deels afgesloten
voor het verkeer.

Lichtgewonde bij brand
in Haarlems eethuisje 
door carlo nijveen


