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Glimlach
R

aamgedichten, muurgedichten, postergedichten,
gedichten op kussens, servies, vaasjes, placemats, muismatten, kaartjes. Allemaal gedichten.
Noem het op of Plint heeft het.
Een non-book uitgeverij in Eindhoven. Zelf drink ik elke dag uit
een mooi glazen flesje met de
tekst ‘Als je goed om je heen kijkt
zie je dat alles gekleurd is’ van K.
Schippers (ja, Mia, ik heb het nog
steeds).
Als je vrolijk wilt worden, dan
moet je eens naar Plint gaan of de
website bezoeken. Dan zie je dat
Plint ook veel voor kinderen doet.
Kinderen van een vluchtelingenschool in Apeldoorn krijgen bijvoorbeeld allemaal een gedichtenposter als ze 18 zijn en van school
gaan. Volgend jaar zoekt Plint een
nieuwe school. Misschien De Wereldwijzer in Eindhoven? En als je iets
koopt bij Plint en
je betaalt een euro
extra, dan
gaat dat
naar de
Stich-

ting Jarige Job. Kinderen bij wie
thuis geen geld is voor een feestje
krijgen een verjaardagsbox. En
daar zit dan bijvoorbeeld het nieuwe tijdschrift Dichter in met ‘gedichten voor kinderen van 6 tot
106’. Iets nieuws van Plint. Ik lees
niet zo vaak gedichten. Is toch
vaak zware kost. Best moeilijk
ook. Maar toen ik Dichter doorbladerde, verscheen er vanzelf een
glimlach op mijn gezicht. Een
voorbeeld van Erik van Os:
Cadeautje
Mijn opa is morgen jarig
Ik maak een mooi cadeautje:
een tekening van oma
van oma
in haar blootje
Geweldig toch. Een mooie grote
roze onderbroek en een groenige
bh erbij getekend door Eline Rijnvos. 83 pagina’s met gedichtjes, allemaal met oma’s en opa’s in de
hoofdrol. Echt supergrappig en
soms een beetje verdrietig, maar
altijd heel herkenbaar. Elke uitgave heeft een ander thema. Een
mooie manier om kinderen met
gedichten kennis te laten maken.
Lekker lezen of luisteren of misschien zelf proberen.

Een mooie grote roze
onderbroek en een
groenige bh

Jansen Son belooft
asfalt weg te werken
Recylingbedrijf A. Jansen in Son
en Breugel start maandag met
het verkleinen van de asfaltberg. Hoe? Dat wil het bedrijf
niet zeggen.
Frank van den Heuvel
f.vdheuvel@ed.nl
Den Haag/Son

Afvalbedrijf A. Jansen bv in Son
begint maandag met het wegwerken van de grote berg teerhoudend asfaltgranulaat (TAG) met
een verwerkingsmethode die het
bedrijf geheim wil houden. Dit
verklaarde het bedrijf gisteren bij
de Raad van State in Den Haag.
De provincie Noord-Brabant, die
Jansen een miljoenendwangsom
heeft opgelegd, zegt van niets te
weten.
Jansen wil het procedé geheim
houden voor de concurrentie. Het
lijkt te gaan om het breken van
teer uit asfalt met een speciale breker die al op het bedrijfsterrein
staat. Een vertegenwoordigster
van de provincie heeft deze week
het afvalbedrijf bezocht maar de
bewuste breker niet gezien.
Jansen verzet zich bij de Raad
van State tegen het bevel van de
provincie om voor 1 april 2018 alle
TAG die er langer dan drie jaar
ligt af te voeren. Dat moet in fases

gebeuren: voor 1 april 2017 moet al
een deel zijn opgeruimd. Er hangt
een dwangsom aan vast die kan
oplopen tot drie miljoen euro.
Jansen wil dat het verwijderen
van teer, via dat geheime procedé,
ook wordt beschouwd als het wegwerken van TAG. De provincie
wil daar niet aan, omdat het bedrijf niets bekend maakt over de
verwerkingsmethode.
De provincie heeft wel een ontwerpvergunning gemaakt voor
een thermische reinigingsinstallatie bij Jansen. Enkele weken geleden werden de laatste bezwaren
van buurman Ekkersweijer Recreatie bv van tafel geveegd, waardoor
de reinigingsinstallatie afgebouwd
kan worden. Daarmee kan straks
per jaar 300.000 ton TAG worden
verwerkt. Maar het kan vier jaar
duren voordat de vergunning geldig is, zei advocate Lyda Bier namens het afvalbedrijf gisteren.
De afvoer van het TAG heeft logistiek nogal wat voeten in de aarde. Het gaat om grofweg 12.000
volle vrachtwagens per maand.
De vraag bleef hangen of de
dwangsombeschikking uitvoerbaar is. De Terraweg moet ontzien
worden, maar afvoer over het kanaal is geen optie omdat er geen
kade is. De Raad van State doet
binnen zes weken uitspraak.

EINDHOVEN

Twee snackbars
overvallen
Twee snackbars zijn gisteravond overvallen in Eindhoven. Rond 21.15 uur werd
snackbar Johnnie aan de
Hagenkampweg Noord in
overvallen door een gewapende man met een bivakmuts. Een uurtje later was
het de beurt aan cafetaria
An’An aan de St. Philomenastraat. Het is niet bekend
of er iets is buitgemaakt.
Ook is onbekend of het om
dezelfde daders gaat.

DAMOCLESBELEID UIT HUIS NA

‘Ze hebben

‘Drugsborden’
tegen dealers
Op drie plaatsen waar veel
gedeald wordt, is door de
gemeente Cranendonck
een waarschuwingsborg geplaatst. Het doel van de borden is om drugsgebruikers
en dealers zich ervan bewust te maken dat ze in de
gaten worden gehouden.
De plekken (Zuiderpoort en
Boudriepark in Budel en het
station in Maarheeze) kwamen in beeld bij een groot
onderzoek, dat ook zestig
gebruikers in beeld bracht.

Het is de harde klap waarmee
het hoofd van haar vriendin op
de wc-rand terechtkomt waardoor Marlies Matheij in paniek
raakt. „Na die klap werd het helemaal stil. Daarvoor had ik haar
horen overgeven. Ik kreeg de badkamerdeur niet open en toen
heb ik 112 gebeld.”
Even later staan er ambulancepersoneel en politieagenten op
de stoep. De politie forceert de
badkamerdeur en de broeders
ontfermen zich over de vriendin
van Matheij. „Haar lichaam was
nog maar 31 graden, zeiden ze.
En haar hart klopte nauwelijks.”
De agenten doorzoeken het appartement van Matheij en vinden twee flügelflesjes met in totaal zo’n 35 milliliter GHB op het
aanrecht. Hetzelfde spul waarvan haar vriendin zojuist onwel
is geworden. „De flesjes stonden
in een hoekje verstopt. Als ik iets
uit de koelkast was gaan halen,

EINDHOVEN

Drugspand
gesloten
De gemeente Eindhoven
heeft de eerste en tweede
etage van een drugspand
aan de Dommelstraat in
Eindhoven laten sluiten. De
sluiting is voor negen maanden. Op 27 mei werd in het
huis een grote hoeveelheid
hard- en softdrugs gevonden. Toen werden ook vijf
mensen opgepakt. De bedrijfsruimte op de begane
grond was al langer gesloten, eveneens op grond van
de Opiumwet.

EINDHOVEN

GEEN TREINEN
NAAR WEERT
Vandaag en morgen rijden
er geen treinen tussen Eindhoven en Weert. Er wordt
dan aan het spoor gewerkt.
De NS zet in het weekeinde
bussen in. Bovendien wordt
er morgen tussen 07.00 uur
en 19.00 uur nabij de spoorwegovergang aan de Maarheezerhuttendijk nieuw asfalt gelegd.

▼

OVERDOSIS VRIENDIN

me neergezet als drugsdealer’

Omdat de politie 35 milliliter
GHB vond in haar woning, zette
burgemeester Jack Mikkers de
Veldhovense Marlies Matheij (32)
voor drie maanden op straat.
Manon van den Brekel
m.vdbrekel@ed.nl
Veldhoven
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Marlies Matheij
moest haar
woning uit
wegens een
kleine
drugsvondst

Mikkers:
schuld niet
relevant
„De openbare orde is door de
activiteiten in de woning verstoord. De hulpdiensten
moesten met spoed ter plaatse komen.” Veel meer dan
dat heeft de Veldhovense burgemeester Mikkers niet te
melden, gevraagd naar wat
de reden was om de woning
van Marlies Matheij te sluiten en te verspreiden in de
buurt. Meldingen over overlast rond de woning zijn er
voor de betreffende dag niet
binnengekomen.
Mikkers laat weten dat het
beleid zich niet op personen
richt, maar op het pand. En:
„Het onderzoeken en vaststellen van de schuld is voor de
burgemeester niet mogelijk,
dit is een strafrechtelijke taak
van politie en het Openbaar
Ministerie.”

zou ik ze niet eens opgemerkt
hebben.”
De vriendin was dakloos, en logeerde af en toe bij Matheij. „Ze
heeft het stiekem gebruikt”, zegt
die. „Ik heb haar altijd gezegd
dat ik die rommel niet in huis
wil hebben.”

Uitzetting
De vriendin van Matheij overleeft de overdosis GHB. Samen
gaan ze naar het politiebureau
waar de vriendin verklaart dat
de drugs van haar waren en dat
Matheij er niks van wist. „Ze
heeft uiteindelijk een taakstraf
gekregen. Ik heb haar ook gezegd
dat ze nooit meer bij me kan blijven slapen.”
Tot haar verbazing krijgt Matheij elf dagen na het incident
een brief van burgemeester Jack
Mikkers waarin staat dat haar appartement een week later voor
drie maanden op slot gaat. Mikkers baseert zijn besluit op het
zogenoemde ‘Damoclesbeleid’.
Dit beleid heeft als doel drugshandel tegen te gaan. Een burgemeester kan op basis hiervan
een woning sluiten wanneer
daar meer dan 1 pil, 0,5 gram of 5
milliliter harddrugs worden aangetroffen. Van daadwerkelijke
handel of overlast hoeft geen
sprake te zijn.
„Dat vond ik echt lullig”, zegt
Matheij over die brief. „We zijn
nu een jaar verder en mijn woede is wel weg. Maar in het begin
was ik super boos. Ik ben nog
wel verdrietig over hoe er met
mij is omgegaan.”
Matheij neemt direct een advo-

▼
䊱 Marlies

Matheij: „Zelfs de stickers die ze gebruiken om de deuren mee te verzegelen, moest ik zelf betalen.” FOTO KEES MARTENS

caat in de arm, maar het mag niet
baten. De burgemeester blijft bij
zijn besluit en Matheij wordt voor
drie maanden uit haar woning gezet. Ze brengt die tijd door bij
vrienden en familie.
Wat Matheij steekt, is hoe ze destijds aan de schandpaal is genageld. „Mijn buren hebben een
brief gekregen met de mededeling
dat ik uit huis gezet ben op basis
van het Damoclesbeleid. Ze hebben me afgeschilderd als een
drugsdealer. Als er nu een berg coke op tafel had gelegen en verpakkingsmateriaal in huis, had ik het
nog kunnen begrijpen. Maar met
deze hoeveelheid?”
De relatie met haar nieuwe bo-

venburen verloopt dan ook niet
soepel de eerste periode dat ze
weer terug in haar appartement
mag. „Ik heb toen een brief geschreven over wat me is overkomen en ik ben bij de nieuwe buren langsgegaan om de brief te laten lezen. Dat is echt een ijsbreker
geweest. Ik wilde de situatie rechtzetten, mijn naam zuiveren. En
niemand anders kan ze geruststellen dan ik.”

Domper
De hele situatie was niet alleen
een emotionele, maar ook een financiële domper voor Matheij. Ze
moet opdraaien voor de kosten
die de sluiting met zich mee-

brengt. „Zelfs de stickers die ze gebruiken om de deuren mee te verzegelen, moest ik zelf betalen.”
Het betekent een terugslag voor
Matheij, die al jaren onder een beschermingsbewind staat. „Ik heb
borderline en ik had schulden opgebouwd. Ik ben zeven jaar bezig
geweest om die af te betalen. Ik
stond op het punt om het laatste
beetje af te betalen, toen dit gebeurde. Daardoor heeft het me
een jaar extra gekost om schuldenvrij te worden.”
De
woningbouwcorporatie
waarvan ze het appartement
huurt, heeft met haar meegedacht. Een corporatie mag het
huurcontract opzeggen na een wo-

ningsluiting. „Maar ik heb een gebruikersovereenkomst gekregen
voor een jaar. Als er iets zou gebeuren in dat jaar, moest ik alsnog
vertrekken. Na een jaar is de overeenkomst weer omgezet in een
huurcontract. Dat was afgelopen
augustus. Ik heb dat jaar wel in de
stress gezeten. Als iemand te hard
lachte, schrok ik al. Stel je voor dat
de buren zouden klagen.”
Voor Matheij is het duidelijk dat
er iets moet veranderen aan het
Damoclesbeleid. „Er moet meer
naar de persoon worden gekeken.
Je ziet aan de situatie of iemand
drugs verkoopt of niet. Als daar
meer oog voor zou komen, zou
het beleid lang niet zo erg zijn.”

Al 60 huizen
gesloten
De zaak van Marlies Matheij
staat niet op zichzelf. De regioburgemeesters sloten dit
jaar al ruim 60 woningen op
basis van het gemeentelijk
Damoclesbeleid. Michel Vols,
adjunct-hoogleraar openbare-orderecht op de Rijksuniversiteit Groningen, neemt al
jarenlang dit soort woningsluitingen onder de loep. „Ik
kom elke week wel een zaak
tegen waarbij ik mijn twijfels
heb over de proportionaliteit
van zo’n woningsluiting.”

Loods van verdachte
pandjesbaas moet op slot
Wout van Arensbergen
w.varensbergen@ed.nl
Eindhoven

Een loods van een verdachte
Eindhovense pandjesbaas aan de
Waldeck Pyrmontstraat in Eindhoven moet drie maanden dicht.
Dat maakte de gemeente Eindhoven gisteren bekend. Uit een controle bleek dat de registratie van
in- en verkoop van goederen in
de loods aan het Beatrixkanaal
ontbrak. Sinds een paar maanden controleert de gemeente
handelaren in gebruikte goederen daarop. Het moet heling tegengaan.
De uitkomst van de controle is

geen grote verrassing. De politie
viel na een jaar onderzoek in
maart de loods en het pandjeshuis van dezelfde 45-jarige eigenaar aan de Schubertlaan binnen. In de loods stonden toen onder meer scooters zonder framenummers en een gestolen exemplaar.
Opgepakte
inbrekers
noemden het pandjeshuis als
plek waar ze hun gestolen waar
konden verpatsen. In het pandjeshuis, de loods en andere huizen vond de politie in maart verder nog cocaïne, amfetamine, gestolen smartphones en tonnen
aan goud en sieraden. De eigenaar wordt verdacht van heling,
witwassen en harddrugsbezit.
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