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Volwassenenmijdenvierdaagse
BODEGRAVEN-REEUWIJK | De te-
rugkeer van de avondvierdaagse in
Bodegraven-Reeuwijk na een afwe-
zigheid van 17 jaar gaat niet zonder
slag of stoot. De organisatie merkt
dat volwassenen niet warmlopen
voor het evenement, omdat het
beeld bestaat dat er vooral kinderen
meedoen.
,,De bekendheid moet nog

groeien,’’ constateert Hetty Veer-

man, voorzitter van de Stichting
Binnensport Accommodaties Bode-
graven. ,,In Bodegraven-Reeuwijk is
iedereen welkom om mee te doen.
Daarom hebben we alle sportscho-
len, verenigingen, wijkteams en een
aantal bedrijven met personeelsver-
enigingen aangeschreven.’’
De Avond4daagse, zoals het eve-

nement officieel heet, wordt gehou-
den van 13 tot en met 16 mei.

JAN BELT
ALPHEN | De Raad van State
belet de gemeente Alphen be-
drijventerrein Steekterpoort II
langs de N11 tussen Alphen en
Bodegraven aan te leggen. Ad-
vocaat Roland Mans is er blij
mee. ,,Het Groene Hart is een
dienst bewezen,’’ zegt hij.
Volgens de Raad toonde Alphen in
het bestemmingsplan Limes de
noodzaak van het 30 hectare grote
terrein niet aan. Mans: ,,De ge-
meente moet bijna opnieuw begin-
nen, een hard gelag. Terwijl mijn

cliënt aanbood haar bezwaar tegen
het bestemmingsplan in te trekken
en tot een oplossing te komen. Dat
weigerde Alphen en numoet de ge-
meente op de blaren zitten.’’
Mans staat de eigenaren bij van

een complex aan de Steekterweg
waar appartementen worden ver-
huurd aan arbeidsmigranten. De
komst van het bedrijventerrein zou
het woongenot van deze mensen
en de eigenaren aantasten. ,,Ze
raken het uitzicht op groen kwijt
en worden geconfronteerd met een
forse waardedaling van hun bezit.’’

Het ziet ernaar uit dat Steekter-
poort II de komende tien jaar niet
wordt aangelegd. Dat is niet erg,
zegt wethouder Gerard van As. ,,We
hebben nog ruimte op De Schans
en aan de Hoorn, bovendien willen
we leegstand op bestaande terrei-
nen aanpakken. Er vloeit geen
bloed uit die uitspraak van de Raad
van State.’’
De gemeente wilde alleen de vrij-

heid hebben om het terrein langs
de N11 later als bedrijventerrein te
gebruiken, zegt wethouder Tseard
Hoekstra.

StreepdoorbedrijventerreinlangsN11

KRIMPENERWAARD

VVDbegint
campagne
indepoler
De VVD brengt in het kader van
de Europese verkiezingen die op
22 mei worden gehouden op vrij-
dag 9 mei een bezoek aan de
Krimpenerwaard. Floor Vermeu-
len, kandidaat voor Brussel, be-
zoekt de kernen Bergambacht,
Ammerstol en Berkenwoude.
Vermeulen vindt dat Europa de

banenmotor voor Nederland
moet zijn. Zijn bezoek zal dan in
het teken staan van handelsbe-
vorderende regels uit Brussel.
Om Europa ook van een andere
kant te belichten, gaat hij bij
twee projecten in de Krimpener-
waard langs die subsidie hebben
gekregen uit het Europees Land-
bouwfonds voor Plattelandsont-
wikkeling. Het gaat daarbij om
restaurant Onder de Molen in
Bergambacht en de zorgboerde-
rij van Both in Berkenwoude.

Het zijn normale rijinstructeurs,
zonder strafblad. Toch worden de
48-jarige Lucas K. uit De Meern en
de 55-jarige Johnny S. uit Vleuten
beschuldigd van een overval op een
woning in Woerden. Een ernstig
feit waarvoor normaal gesproken 3
tot 5 jaar cel wordt uitgedeeld. De
verdachten zijn woedend over de
beschuldiging en voelen zich opge-
licht door het slachtoffer.
Het verhaal begon een jaar gele-

den toen een collega van de twee
instructeurs geld nodig had. De
man vertelde aan zijn collega’s dat
hij om het laatste deel van zijn pen-
sioenpremie te storten 5500 euro
zocht. Hij zou dan direct 80.000
euro pensioen gestort krijgen.
Daarvan kon hij het geleende be-
drag terugbetalen.
De vrouw van instructeur

Johnny S. leende het geld uit. Er
werd een contract opgesteld en het

geld werd op de rekening van de
bank gestort. Maar toch ging het
mis. De collega betaalde niet terug.
S. ging een paar keer langs bij de

flat van de collega in Woerden. Hij
sprak met de dochter van de man,
die hem vertelde dat haar vader
overal geld leende en nooit iets te-
rugbetaalde.
Op 13 oktober dreigde de rijin-

structeur al met een balletjespis-

tool, volgens S. omdat de Woerde-
naar met een mes naar buiten
kwam. Half november hing hij
samen met collega Lucas K. langs.
K. is een manmet een fors postuur
die geen vlieg kwaad zou doen. Ze
namen spullen van het slachtoffer
mee zoals laptops, bankpapieren
en gereedschap. K. vertelde in de
rechtbank dat dit in goed overleg
gebeurde; ze kregen de spullen
mee als onderpand voor de lening.

Bedreigd
Maar hun collega dacht daar an-
ders over. De Woerdenaar belde de
politie. Hij vertelde dat hij was be-
dreigd door de twee mannen en
dat ze wapens bij zich hadden. De
politie deed een inval in de woning
van Johnny S. en trof daar drie ver-
boden nepwapens aan.
De officier van justitie weet ook

niet goed raad met de kwestie.
Maar zij gelooft de verklaringen
van het slachtoffer en eist een jaar
cel tegen Johnny S. en 240 uur
werkstraf tegen Lucas K. Op hun
beurt beginnen de rijinstructeurs
een zaak tegen de Woerdenaar we-
gens oplichting.
De uitspraak is op 8 mei.

Strafdreigtvoor
rijinstructeurs
WOERDEN |Woedend zijn de twee rijinstructeurs die
deze week moesten voorkomen voor de rechtbank in
Utrecht. Het Openbaar Ministerie verdenkt het duo
van een overval op een woning in Woerden. Zij voe-
len zich opgelicht door het slachtoffer.

Opgelicht duo verdacht van overval

Topfeest
opMarkt
inGouda
GOUDA |De liefhebbers van
vrolijke nederpop kon giste-
ren tijdens de Goudse Oran-
jenacht genieten van een
topprogrammering. De
grootste namen uit dat seg-
ment traden op: van het duo
Monique Smit en Tim
Douwsma, op de foto met
kinderen uit het publiek, tot
Nielson en rapper Gers Par-
doel, bekend van de hit Ik
neem jemee. Het weer
vormde een kleine spelbre-
ker. De aangename tempe-
ratuur sloeg om in een
flinke onweersbui. De Oran-
jenacht is al 16 jaar een
grote hit; elk jaar komen er
duizenden mensen op af.
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We kregen de
spullen mee als
onderpand voor
de lening
–verdachte Lucas K.


