Nederland zal gas
moeten inkopen
Pagina 16-17

Advocaat:
Dit Oranje is
goed genoeg
Sport 22-23

Tik op de vingers voor burgemeester van Valkenswaard

Huis onterecht op
slot, ondanks drugs
Ja, er waren drugs in het pand in
Valkenswaard. Toch had de
burgemeester de woning niet mogen
sluiten, oordeelt de Raad van State.
Manon van den Brekel
Max Steenberghe
redactie@ed.nl
Den Haag/Valkenswaard

De Raad van State tikt de burgemeester van Valkenswaard op de
vingers en draait zijn besluit uit
2015 om een woning te sluiten terug. Er is onvoldoende onderzocht
of er werkelijk vanuit die woning
werd gedeald, vindt de hoogste bestuursrechter.
Burgemeester Anton Ederveen
zette in 2015 een vrouw en haar
zoon drie maanden op straat nadat
de politie ruim een ons hennep en
twee xtc-pillen vond. Zij woonde
hierdoor meer dan een jaar noodgedwongen bij haar moeder. Volgens een woordvoerder van de
Raad van State krijgt in dit soort
zaken vrijwel altijd de burgemeester gelijk. Op basis van de Damocles-wet kunnen burgemeesters
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woningen en bedrijven sluiten als
daar drugs liggen of worden verhandeld. Rechtsgeleerde Michel
Vols bevestigt het unieke van de
uitspraak: ,,Je ziet dat rechters
steeds kritischer worden op burgemeesters bij sluiten van woningen.”
De ex van de vrouw bekende
meteen na de drugsvondst dat het
spul van hem was, de vrouw wist
nergens van. Hij had het achtergelaten tijdens het oppassen op hun
kind en zou het weer meenemen.
Een rechtszaak tegen de vrouw
werd geseponeerd. Desondanks
kwam ze wel op straat te staan.
Haar advocaat, Peter van de Laar,
is in zijn nopjes. ,,Sluitingen worden bijna standaard opgelegd,
maar dat moet uiterst zorgvuldig
gebeuren. Een burgemeester moet
ook kijken naar de persoon, de kinderen, de gezondheid, anderen die
in het spel zijn. Dat is hier blijkbaar
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Dit is niet meteen
de doodssteek
voor alle
woningsluitingen
—rechtsgeleerde Michel Vols
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gebeurd. Mooi, dat automatisme
gaat er door deze uitspraak vanaf.”
Rechtsgeleerde Vols, gespecialiseerd in Damocles-sluitingen, verwacht eveneens gevolgen. ,,Maar
alleen als er een derde persoon is
van wie de drugs afkomstig zijn.
Dit is niet meteen de doodssteek
voor alle woningsluitingen.”
De vrouw woonde in een huurhuis. Door de uitzetting kwam ze
op de zwarte lijst. Van de Laar
vecht dat nog aan voor het gerechtshof, maar maakt zich nu
geen zorgen meer. Hij gaat een
schadevergoeding eisen: ,,Het gedoe heeft haar geestelijk diep getroffen, haar reputatie is naar de
maan en ze huurt nu particulier.”
Burgemeester Ederveen toonde
zich gisteravond ‘zeer verbaasd’
over de uitspraak maar zal hem
zeker respecteren. De getroffen
vrouw is opgelucht. ,,Vanmiddag
tijdens mijn lunchpauze hoorde ik
het. Ik stond midden in de stad te
juichen.”
Sinds vorig jaar worden de
besluiten vaker met succes aangevochten. Burgemeester Houben
van Nuenen is teruggefloten omdat hij te weinig rekening hield
met de omstandigheden van de
bewoners.
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