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die in zijn werkruimte hokjes aan
het timmeren is voor al zijn playmobildino’s. De twee meiden
proesten het uit. Maar ik zie Ramses voor me en mijn hart smelt.
‘En waarom is dat nou weer
stom’, vraag ik. Want ik weet zeker dat menig twaalfjarige nog
maar wat graag in zijn of haar playmobil-, lego- of barbiewereld
duikt. Maar dan stiekem. ‘En wat
is ‘stom’ nou helemaal? De broek
die je nu aan hebt, vind je volgend
jaar misschien heel stom. Nu
schaam je je voor dingen die je
later misschien juist leuk vindt.’
Mijn nichtje denkt er even over
na en zegt dan: ‘Ik denk dat stom
eigenlijk afwijkend is’. ‘Nou dan’,
zeg ik, ‘en je moet er toch niet aan
denken hoe saai de wereld zou
zijn zonder afwijkende mensen?’
Mijn nichtje is slim. Ze is een
denker, een doener en een dromer
tegelijk. En het zal niet lang duren
voordat ze mij in al die opzichten
overvleugelt. Maar nu heb ik haar
dan toch nog even kunnen laten
stilstaan en nadenken.
Ik hoop zo dat Ramses zich
nooit zal schamen voor zijn dinohokjes.

‘En waarom is dat
nou weer stom’,
vraag ik

Café-zaal Van Bracht
gaat weer open, maar
wel op bestelling
Ad de Koning
a.dkoning@ed.nl
Aarle-Rixtel

Café-zaal Van Bracht in Aarle-Rixtel gaat dit najaar weer open. Het
café en de zaal zijn straks op afspraak te huur, voor besloten feesten, partijen en bijeenkomsten.
Ook verenigingen kunnen er weer
terecht. Bart van de Rijdt wordt
de nieuwe uitbater.
„Het wordt geen café meer met
vaste openingstijden, het gaat
open op bestelling”, vertelt Ferdi
Raijmakers, die het pand samen
met zijn broer Robert overnam
van Thieu en Anja van Bracht.
Uiterlijk wordt er weinig aan de
zaak veranderd. „De sfeer moet
blijven zoals die was, dat is ook de
reden dat de naam gewoon blijft.”

Ons uitgangspunt is:
als er vraag naar is
en het is rendabel,
dan doen we het
---Ferdi Raijmakers

Het echtpaar Van Bracht, dat
het café jarenlang heeft gerund, is
na de verkoop naar Beek en Donk
verhuisd. Het pand aan de Kerkstraat heeft jaren te koop gestaan.
De nieuwe eigenaren hadden aanvankelijk niet direct het idee om
de café-zaal te heropenen. „Nee,
dat plan is gaandeweg ontstaan.
We zijn blij met Bart van de Rijdt
als huurder, hij heeft vroeger als
uitsmijter nog bij Van Bracht
gewerkt.”
Van de Rijdt is ook mede-exploitant van tennis- en squashal D’n
Ouwe Toren in Beek en Donk.
„Dat blijft hij doen.” Raijmakers
zelf heeft al jaren een eigen zaak
in Beek en Donk, Raswa Scooters.
„Ook dat blijft gewoon bestaan, ik
ben zelf geen horecaman.”
Volgens Raijmakers heeft een
aantal verenigingen al aangegeven
graag terug te willen keren naar
Van Bracht. „De jazzavonden van
Jos Beeren in elk geval, en een vogelvereniging. De harmonie heeft
ook interesse. Ons uitgangspunt
is: als er vraag naar is en het is rendabel, dan doen we het.”
De heropening van café-zaal
Van Bracht is waarschijnlijk in november.

‘Huis op
slot soms
te zwaar’

Hulplijn niet
levensvatbaar
Hulplijn Peelregio blijkt niet
levensvatbaar te zijn. Daarom stopt de LEVgroep in
2017 met deze anonieme telefonische hulplijn en neemt
Sensoor het over. Gemeentes zijn verplicht 24 uur per
dag hulp te bieden. De Peelgemeenten besloten het
zelf te gaan doen (via de
LEVgroep) in plaats van de
hulp in te kopen bij Sensoor. De ervaringen zijn positief, maar er werd te weinig
gebruik van gemaakt. „Vrijwilligers zitten er de hele
nacht voor maar vier à vijf
telefoontjes”, aldus wethouder Jan Bevers.

DEURNE

Deal voor Weijer
en Deurne
De deal tussen Weijer Aanhangwagenfabriek en de gemeente Deurne is rond.
Weijer koopt het perceel Fabriekstraat 26 en verkoopt
aan de gemeente een flink
deel van zijn buitenterrein
aan de Steenovenweg.
Daarmee moet een eind komen aan de overlast die de
omgeving van het bedrijf ervaart. Het huis op Fabriekstraat 26 wordt gesloopt.

‘30 sluitingen dit jaar’
Berry Link is net een
jaar burgemeester
van GeldropMierlo en heeft met
14 woningen nu al
de twijfelachtige eer
om de ‘grootste sluiter’ van de regio te
zijn. „We komen in
2016 in totaal uit op
meer dan 30 panden
die we op basis van
de Wet Damocles
sluiten’.” Link telt

Juristen vinden dat
burgemeesters doorslaan in het
sluiten van woningen waar kleine
hoeveelheden drugs zijn gevonden.
Vervolg van de voorpagina
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anneer een
dakloze vriendin van de
Veldhovense
Marlies
Matheij aanbelt op een avond
in maart 2015, laat ze haar binnen. Niet wetende dat zij daardoor zelf elf dagen later van de
burgemeester zal horen dat ze
haar huis uit moet.
Later die avond moeten politie en ambulance naar de woning van Matheij komen: de
vriendin is onwel geworden na
drugsgebruik. De politie treft 35
milliliter GHB aan op het aanrecht. Reden voor de Veldhovense burgemeester Jack Mikkers om de woning van Matheij
tijdelijk te sluiten.
Voor advocaat Bob de Jong
van Oomes Advocaten in Son
en Breugel is het de meest bizarre zaak op dit vlak die hij ooit
meemaakte. „Mijn cliënte wist
niks van de drugs af”, zegt De
Jong. „Bovendien hoefde de woning niet uit het criminele circuit gehaald te worden, aangezien het helemaal geen drugspand was. Burgemeesters houden te strak vast aan hun beleid. Als er meer dan een gebruikershoeveelheid drugs wordt
aangetroffen in een woning,

W

Woningsluitingen
Asten

Twijfels
De Jong zegt in de afgelopen
twee jaar drie zaken onder zich
gehad te hebben waarbij in zijn
ogen sluiting van een woonhuis
niet proportioneel was. Ook Lily van Poucke van Geuze Advocaten & Mediators in Best vindt
dat woningsluiting – met alle
gevolgen van dien – niet altijd
in verhouding staat tot de gevonden hoeveelheid drugs. „De
wet is bedoeld om drugshandel
tegen te gaan. Maar van handel
is lang niet altijd sprake.”
Michel Vols, adjunct-hoogleraar openbare-orderecht op
de Rijksuniversiteit Groningen,
neemt al jarenlang dit soort woningsluitingen onder loep. Hij
herkent het beeld dat de advoca-

Burgemeesters
houden te
strak vast aan
hun beleid
---Bob de Jong, advocaat
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Knelpunten
Een van de knelpunten is de
norm die het Openbaar Ministerie
hanteert als ‘gebruikershoeveelheid’. Het gaat dan om meer dan 1
pil, 5 milliliter of 0,5 gram harddrugs, of meer dan vijf hennepplanten. Als er meer dan deze hoeveelheden aanwezig zijn, wordt er
van uit gegaan dat de drugs bedoeld is om verhandeld te worden. Burgemeesters mogen tot
sluiting overgaan als er meer
drugs wordt gevonden dan deze
relatief kleine hoeveelheden.
Ter indicatie: volgens Harmen

werd
zeer
recent na inmenging van de Nationale
Ombudsman wel succesvol
een sluiting voorkomen.
Beurmanjer, GHB-specialist van
Novadic Kentron, gebruikt een
zwaarverslaafde tot wel 100 milliliter GHB per dag, verdeeld over
meerdere kleine shotjes.
Waar de juristen ook tegenaan
lopen, is dat een gang naar de
rechter nauwelijks zin heeft. „De
rechter mag niet op de stoel van
de wetgever gaan zitten”, legt De
Jong uit. „Het blijft de bevoegdheid van de burgemeester om een
woning te sluiten. De rechter
moet terughoudend zijn met het
toetsen van hoe de burgemeester
die bevoegdheid invult.”
Een gang naar de rechter heeft
soms als resultaat dat een woning
minder lang gesloten wordt dan
de burgemeester in eerste instantie wilde. Een sluiting wordt bijna
nooit afgewend, signaleren de
advocaten. In Geldrop-Mierlo
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‘Multiprobleemgeval’
De nieuwe burgemeester van Laarbeek, Frank van der Meijden,
vindt het niet fair om de klemtoon te leggen op woningen die
misschien onterecht gesloten worden. „Ik heb niet de indruk dat
het structureel misgaat.” Toch kan
hij zich wel indenken dat een burgemeester een drugsvondst aangrijpt om iets te doen aan een
‘multiprobleemgeval’. „Vaak staat
de vondst van dat ene pilletje niet
op zich. Er is bijvoorbeeld sprake
van schuldhulp, politioneel optreden, een integrale benadering vanuit de wijkteams.” Soms lijkt die
langdurige ondersteuning van een
huishouden tot niks te leiden. „Ik
kan me voorstellen dat je het
Damoclesbeleid dan gebruikt om
een signaal af te geven.”

van 2.850,-

2,5-zitsbank (190 cm
breed) in stof v.a.

BOETE VOOR
JONGE VANDALEN
Twee jongens van 13 en 14
jaar oud moeten 175 euro betalen vanwege vernielingen
en baldadigheid bij wijkhuis
Westwijzer in Helmond. Dat
meldt de wijkagent op Twitter. Het is onbekend om wat
voor vernielingen het gaat.
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2,5-zitsbank (190 cm
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4800 hoekcombinatie
(268 cm breed) in stof v.a.

Ga los met de stof!
Kies de mooiste, rijkste, wildste stof voor
uw nieuwe 4800 bank of fauteuil. Zonder op
de prijs te letten. Want tot 31-10 geldt voor
alle stoffen maar één prijs: de laagste.
Laat u zelfs niet belemmeren door de
gedachte dat uw smaak ooit kan veranderen. Alle Gelderland meubelen hebben
immers een verwisselbare hoes.
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Ga los met de stof!
Ekkersrijt 4001 - Son (Bij Eindhoven)
info@donjon.nl - www.donjon.nl
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Kies de mooiste, rijkste, wildste stof voor
uw nieuwe 4800 bank of fauteuil. Zonder op
de prijs te letten. Want tot 31-10 geldt voor
alle stoffen maar één prijs: de laagste.
Laat u zelfs niet belemmeren door de
gedachte dat uw smaak ooit kan veranderen. Alle Gelderland meubelen hebben
immers een verwisselbare hoes.
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fé Ons Dorp in de Halvemaanstraat in de Eindhovense buurt
Drents Dorp trof de politie
dinsdagavond harddrugs en
een hennepkwekerij aan en
bleek er illegaal te worden gegokt. Er werden drie mannen
aangehouden, onder wie de
kroegbaas. De inval was het gevolg van vele klachten en overlastmeldingen over het café en
informatie over vermoedelijke
drugshandel.
Een Eindhovenaar (28) en
een man uit Geldrop (29) zijn
aangehouden voor overtreding
van de Opiumwet. In het café
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ANTON EDERVEEN VAN VALKENSWAARD

Eén keer niet gesloten
De
burgemeester
van Valkenswaard
was de eerste in
deze regio die het
Damoclesbeleid stevig inzette. Dit jaar
sloot hij pas 3 woningen, flink minder
dan in 2015. Of daarmee bewezen is dat
zijn ferme aanpak
werkt? „Dat zou ik
graag zeggen, maar
dat kan ik niet hard-

Inval in kroeg: drugs,
gokken en hennep
EINDHOVEN Bij een inval in ca-
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ten schetsen.
„Ik kom elke week
wel een zaak tegen
waarbij ik mijn twijfels
heb over de proportionaliteit
van zo’n woningsluiting”, zegt
Vols. „Maar dat is natuurlijk gebaseerd op een gevoel. Burgemeesters volgen hun beleid en handelen binnen de wet. Dus wat ze
doen, mag.”

* t/m 20 september
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daarbij ook niet-woningen mee en de
panden die nog op
de nominatie staan
om gesloten te worden. Zijn verklaring
voor het grote aantal
sluitingen: „Drugscriminaliteit staat
hoog op de agenda
van de gemeente en
heeft prioriteit bij de
politie. We zitten er
bovenop.”
2016*
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wordt die direct gesloten. Ook
als er geen sprake is van drugshandel of overlast. Maar daar is
de Wet Damocles niet voor bedoeld.”

2015
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ijn nichtje van twaalf zit
in de brugklas. Het is een
bijzondere school waar
wordt geëxperimenteerd met een
nieuw onderwijssysteem. Er zijn
geen roosters, boeken, cijfers of
vakken maar workshops en individuele begeleiding door leraren die
een heilig geloof hebben in de
‘leergretigheid’ van kinderen.
Mijn nichtje zit er dus helemaal
goed. Ze vertelt dan ook enthousiast. Bijvoorbeeld over het lokaal
waarin leerlingen hun eigen werkruimte mogen maken. Van alles
heeft ze al naar school gesleept:
een kleedje, lampjes, oude
glas-in-loodraampjes uit mijn
voordeur. En ze heeft zelf een
bureautje gemaakt. Hoe dat
moest, leerde ze in een workshop
decoupeerzagen.
‘Vertel ook eens van
die stomme jongen’, voedt haar
jongere zusje het
verslag. ‘Oh ja,
Ramses...’ En dan
vertelt ze
over de
klasgenoot

Dennis Verspaget en
Jayson Damen uit Helmond,
Puck Coopmans en Chiel
Rooijakers uit Aarle-Rixtel
en Bjorn van Neerven uit
Beek en Donk krijgen morgen een onderscheiding
van de Maatschappij tot
Redding van Drenkelingen.
Zij schoten in de nacht van
9 op 10 april een 62-jarige
man uit Helmond te hulp
toen die met zijn fiets in het
kanaal was beland. Hij had
een hartinfarct gekregen
maar zijn hond alarmeerde
de jongens. Het slachtoffer
is inmiddels hersteld.
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lag een klein beetje harddrugs.
In een woning in Woensel die
als gevolg van de inval werd
doorzocht lag volgens de politie ‘een aanzienlijke hoeveelheid’.
In de garagebox die bij het café hoort, was een hennepkwekerij met 530 planten opgezet.
De kweekapparatuur en planten zijn in beslag genomen. De
45-jarige Eindhovense kroegbaas is aangehouden.
De Kansspelautoriteit onderzoekt de gokpraktijken en de
gemeente Eindhoven gaat bekijken of er voldoende redenen
zijn om de kroeg te sluiten.

maken. Ik hoop en
verwacht wel dat het
een maatregel is die
bijdraagt aan het
terugdringen van de
georganiseerde criminaliteit.” Ederveen
zegt dat een zaak
nooit zwart-wit is
en dat hij in uitzonderlijke gevallen afwijkt van de strikte
lijn. In één geval zag
hij af van sluiting.

ed.nl/
nieuwsmail
meld u aan voor de gratis ED-nieuwsmail
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