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Politierechter houdt zaak mensenhandel Beverwijkers aan
door rens lieman

- Een moeder en zoon
uit Beverwijk, die gisteren terechtstonden voor mensenhandel, moeten nog even wachten op
de behandeling van hun zaak.
Advocaat Niels Velthorst krijgt
de tijd een getuige op te sporen.
De zaak is door de politierechter
aangehouden.

HAAR LEM

De mensenhandel zou in de periode van mei 2006 tot en met
september 2007 hebben plaatsgevonden. Hoewel, ’mensenhandel’ is in dit verband een groot
woord, legde Officier van Justitie
Erik Visser uit: ,,Zij hebben geen
prostituees het land in gesmokkeld of illegalen in een donker
hok opgesloten.’’ De Beverwij-

Ventilatieklachten in Prinsenhof

kers zouden volgens Visser wel
twee illegale Vietnamesen hebben uitgebuit.
De twee verdachten, van Vietnamese oorsprong, hadden een
inmiddels failliete horecaonderneming Oriental Pride, die in
heel Nederland actief was. In
twee restaurants van dat imperium, met een centrale keuken in

IJmuiden, zouden zij Dung La
en Du Var Vu hebben laten werken. De ’beloning’ bestond uit
onderdak en eten, maar een financiële vergoeding was er niet
of nauwelijks. La en Var Vu moesten wel hard blijven werken, anders zou hun illegaliteit worden
aangegeven bij de autoriteiten,
zo werd verklaard door La, die

zich uiteindelijk zelf bij de politie meldde. Daarna kwam de
zaak aan het rollen.
Eén verklaring is geen verklaring, luidt echter de regel, dus
werd ook een belastende verklaring van Chau Fran genoteerd.
Fran is de ex-man van de verdachte moeder. Hij heeft echter
naderhand schriftelijk erkend

dat hij die verklaring uit rancune
had laten optekenen. Advocaat
Velthorst wil hem zelf op een volgende zitting horen om die laatste verklaring rechtsgeldig te
maken. Daarnaast zou hij nog
twee getuigen willen horen.
Het verhaal van slachtoffer La
wordt door de verdachten ontkend, de situatie van Var Vu be-

vestigd. ,,Maar’’, zo zeiden de
verdachten, ,,Var Vu werkte uit
vrije wil, om iets terug te doen
voor ons.’’
Volgens officier Visser maakt
dat geen verschil. Hij zei voor
beiden een voorwaardelijke celstraf van vijf maanden en een
taakstraf van 160 uur in gedachten te hebben.

Bellen blazen Kinderpret op basisschool de Sterrekijker

Kopers
willen ook
bijstand
door pascal van dongen
B E V E R W I J K - Kopers van woningen in de wijk Prinsenhof
zijn boos op Pré Wonen. Ze willen van de woningcorporatie
genoegdoening voor de extra kosten voor hun balansventilatie. Pré Wonen wil wel bemiddelen voor het onderhoud
maar voelt zich niet aansprakelijk voor problemen met de
balansventilatie.

Pré Wonen plaatste bij de herstructurering van de wijk Prinsenhof balansventilatiesystemen
in de woningen, ook in de woningen die later verkocht werden. Vorig jaar werd bekend dat
er problemen zijn met dergelijke
warmtewisselsystemen. Daardoor zouden bewoners gezondheidsklachten kunnen krijgen.
De corporatie besloot vorig
jaar meteen tot een onderzoek.
Dit kostte de woningstichting
€ 60.000. De uitslag: de systemen functioneren op zich goed
maar dienen wel regelmatig onderhouden en opnieuw ingesteld te worden. Pré Wonen gaat
nu systemen in hun huurbestand (in totaal 650 woningen)
twee maal per jaar uitgebreid onderhouden. ,,Daarmee, en met
regelmatig een raam open zetten, zijn de problemen opgelost’’, aldus Albert Laterveer van
Pré Wonen.
Maar een groep huiseigenaren, die vorig jaar hun woning
kochten van de corporatie, voelt
zich nu achtergesteld. Sommigen zijn ziek geworden van het
ventilatiesysteem. De klachten
variëren van verkoudheid tot
longontsteking. Enkele bewoners hebben Dagblad Kennemerland laten weten dat ze willen
dat de woningcorporatie ook
hun
balansventilatiesysteem

gaat onderhouden. Enkelen hebben inmiddels een advocaat in de
arm genomen.
Laterveer: ,,Zo werkt het gewoon niet. Wij hebben aan al onze verplichtingen voldaan. Het
systeem is prima, er moet alleen
regelmatig onderhoud verricht
worden. Dat moeten de woningeigenaren zelf ook doen. Overigens zouden de woningeigenaren dat zelf ook wel kunnen.’’
Pré Wonen verwacht dat het
wel mogelijk is dat eigenaren die
mee doen in het onderhoudstraject. ,,De kosten zijn dan wel
voor hen zelf. Pré Wonen kan
mogelijk wel bemiddelen over
de tarieven.’’

’Verbod op erotisch
feest op Forteiland’
door Fokke Zaagsma

- De raadsfractie van
de ChristenUnie in Velsen keert
zich tegen een erotisch feest op
Forteiland in IJmuiden. Een bedrijf wil in september onder de
naam Littlesins zo’n feest op het
eiland houden.
I J M U I DEN

Hoewel het volgens organisator
LS Events gaat om een feest waar
stellen elkaar kunnen ontmoeten en het geen ’plat seksfeest’ is,

wil de ChristenUnie er niets van
weten. Fractievoorzitter Frits
Korf: ,,Als Velsen bekend wordt
omdat alles in Velsen mogelijk is,
wordt dat ook de aantrekkingskracht van Velsen.’’
,,Het wil duidelijk aanzetten
tot het hebben van seks met anderen’’, stipt Korf aan. ,,Het is
een ’verpakte vorm van een seksbedrijf’. De normen en waarden
voor het welzijn in Velsen worden negatief beïnvloed.’’

(ADVERTENTIE)

Doe mee aan de fotowedstrijd
van uw dagblad!

Lopend naar huis
na drankcontrole

- De leerlingen van basisschool de Sterrekijker in Beverwijk mochten gisteren bellen blazen. Het kleine vrolijke feestje vormde een mooie afsluiting van een periode waarin
het thema water centraal stond.
De afgelopen vier weken deden alle groepen van de school mee aan het waterproject. De
kinderen hielden zich bezig met molens, met de zee en het watergebruik in andere landen.
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De leerlingen leerden zo spelenderwijs meer over watergebruik.
Leerkracht van de basisschool Jolanda de Vries, sprak van een geslaagd project. ,,Elk jaar organiseert de school een project. Vorig jaar was het thema landen en dit jaar stond het project in het teken van water en de consequenties van de verspilling ervan. Gisteren was de
laatste dag van het project en het was een groot succes.’’
FOTO KEES BLOKKER

Dorpsraad moet afzien van beroep

’Gegoochel om verhaal
kloppend te maken’
door guus perisutti

- De Dorpsraad
van Wijk aan Zee legt zich met
tegenzin neer bij de vergunning (Wet Milieubeheer) die is
afgegeven voor Multi Services
op het Corus-terrein. In een
brief aan Gedeputeerde Staten
laat het bestuur weten het er
weliswaar niet mee eens te
zijn, maar te weinig juridische
gronden te zien om beroep in
te stellen bij de Raad van State.

WI J K AAN ZE E

Zoals bekend heeft staalbedrijf
Corus vergunning gekregen om
meer staal te produceren. Voor
Multi Services betekent dat dat
er meer afval te verwerken en bewerken valt. Zo gaat een miljoen
ton terug in de sinterfabriek,
worden slakken verwerkt als verharding van wegen en is een deel
voor de cooksfabriek.
De Dorpsraad is het met die
antwoorden die GS op haar
zienswijze heeft gegeven, niet
geheel eens, maar stapt desondanks niet naar de Kroon. Dit besluit is genomen na overleg met
milieuadviesbureau MOB, Milieudienst en Milieufederatie.

Vooral het nieuwe beleid van
werken in de nachtperiode van
circa tien weken, is volgens de
Dorpsraad van Wijk aan Zee een
duidelijke verslechtering van de
milieusituatie. Secretaris Douwe
Buwalda: ,,Het is gegoochel met
cijfers om het wettelijk kloppend
te maken.’’ In de brief aan GS
staat die mening er als volgt:
,,Het argument dat het geluid
gemiddeld verspreid over het
jaar binnen de marge van de wet
valt, zal juridisch waarschijnlijk
wel kloppen, maar het is en blijft
gekonkel met getallen. De dagen
dat Multi Services minder geluid
maakt moeten weggemiddeld
worden met de dagen dat ze teveel geluid maken. Echter in de
vergunning staat dat op dagen
dat Multi Services weinig geluid
maakt, dit wegvalt tegen het achtergrondgeluid van Corus. Er
wordt dus gemiddeld met kunstmatige getallen.’’

Opgerekt
Volgens de Dorpsraad zal de geluidsoverlast per saldo toenemen in Wijk aan Zee, maar is
daar de wet al voor opgerekt
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voorafgaand aan de vaststelling
van de Wet milieubeheer voor
Corus. Tegen dit zogeheten
MTG-besluit zijn vanuit het
dorp liefst 309 bedenkingen ingediend.
Tevens blijkt uit de vergunning dat de hoeveelheid fijn stof
gaat toenemen. De wettelijke
grenswaarde van 35 keer per jaar,
wordt sinds de invoering daarvan in de regio overschreden, aldus de Dorpsraad. ,,Elke toename van de emissie van fijn stof
(ook al valt deze binnen het zogenaamde NIMB-besluit), is een
regelrechte verslechtering van de
milieusituatie. Wij zijn de mening toegedaan dat een milieuvergunning afgegeven moet
worden om het milieu te borgen
en niet om extra ruimte binnen
de wet te creëren om het milieu
extra te belasten, zoals nu het geval is. Concluderend kunnen wij
stellen dat met het afgeven van
deze vergunning het milieu en
het dorp extra belast wordt,
maar wij helaas geen juridische
grond genoeg hebben om één en
ander in een beroepsprocedure
om te zetten.’’

’Geen noodzaak’
sloop Hoogevoort
door bart vuijk

- De met sloop bedreigde huurwoningen aan de
Hoogevoort in Castricum verkeren in redelijke staat. Ze kunnen
voor niet al te veel geld worden
opgeknapt. Dat blijkt uit een
bouwkundig onderzoek, dat in
opdracht van de gemeente is uitgevoerd.

CASTR ICU M

Slechts één van de woningen is
totaal uitgewoond, schrijft bouwinspecteur W.S. Behrens van
WBBS Bouwadvies in zijn rapport. Dat is een al tijden leegstaand huis op nummer 30. Toch
heeft woningcorporatie Kennemer Wonen juist deze woning
genomen voor de berekening
van de kosten van het opknappen van de hele rij. Dit is niet terecht, vindt Behrens. Alle andere
woningen zien er prima uit en
verkeren in alleszins redelijke
staat, en kunnen met weinig investeringen weer jaren vooruit.
Nummer 30 kan al voor twintig
mille worden opgeknapt.
Behrens vindt dat Kennemer
Wonen er kostenposten met de
haren heeft bijgesleept om aan te
tonen dat de woningen beter
kunnen worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Zelfs
zijn kosten dubbel in rekening

gebracht om het bedrag dat nodig zou zijn voor een opknapbeurt op te schroeven.
Het bouwkundig onderzoek is
door wethouder Christel Portegies gelast nadat de gemeenteraad een motie aannam, met de
opdracht om een onafhankelijke
deskundige naar de bouwkundige staat van de huizen te laten
kijken en voorzien van het resultaat van het onderzoek met de directie van Kennemer Wonen te
gaan praten. Dit heeft Portegies
gedaan, maar dat gesprek heeft
weinig veranderd.
Kennemer Wonen blijft bij
sloop. De corporatie vindt de
conclusies van Behrens ’verbijsterend’ en meent dat de woningen niet meer voldoen aan de eisen van de tijd. Een opknapbeurt
vindt Kennemer Wonen weggegooid geld.
Bewoner Jan Schram is opgetogen over het rapport. En hij is
boos over de dubbele kosten die
Kennemer Wonen blijkens het
rapport heeft opgevoerd. ,,Volksverlakkerij’’, oordeelt Schram
hierover.
Wethouder Portegies heeft het
rapport doorgestuurd naar de
gemeenteraad. Ze geeft erbij aan
dat de huizen niet van de gemeente zijn.

Dubbel feest bij jarig Camille

WERU & Bot: trendsetters in ramen en deuren

CYAANMAGENTAYELLOWBLACK

Met een druk op de returnknop, rechts op het toetsenbord, bezegelde ik mijn lot
voor de komende vijfenhalve
maand. Zo lang duurt het tot
het 19 september is.
Zaterdag 19 september, het
weekeinde van de Dam tot
Damloop, die deze keer in
tweeën wordt gehouden. Eén
op de normale zondag en één
op de zaterdagavond. Omdat
het feest is, de Dam tot Damloop viert zijn 25-jarig jubileum. En daar wil ik bij zijn.
Ik, die net vier weken in
training is om te leren hardlopen. Ik kan nu vijf keer vier
minuten, met een wandelpauze van twee minuten. Morgen
proberen we vijf keer vijf. Ik
vind het al heel wat, maar het
is nog lang niet genoeg voor
die zestien kilometer tussen
Amsterdam en Zaandam.
Eerst dacht ik nog dat je ook
weer terug moest naar Amsterdam, maar dat bleek niet
zo te zijn. De eerste winst,
juichte ik. Wel jammer dat er
dan geen echt keerpunt is, besefte ik daarna. Het idee dat je
over de helft bent, kan best
zalvend werken. Nou kan je
die 16 kilometer natuurlijk
ook in tweeën delen, maar ik
betwijfel of ik dat die negentiende september kan onthouden.
Bij het inschrijven wordt
ook gevraagd hoe lang je er
over denkt te doen. Ik gaf een
eindtijd van één uur en 45 minuten aan. Dat betekent dat
ik rond een uur of tien in bad
kan liggen. Een zalige en
troostrijke gedachte.

beverwijk

(ADVERTENTIE)

Stuur nu uw mooiste foto
van de regio
in en maak elke maand kans
op leuke prijzen!

Bad

GERARD BAAS

Vochtproblemen
Bij de kopers (sommigen zeggen:
negen van de tien) is ook ontevredenheid over vochtproblemen in
de woning en over betonnen richels in de tuinen. Op sommige
plekken zou enkel glas in plaats
van isolatieglas geplaatst zijn.
Volgens Laterveer is ook dit onderzocht en wordt de uitslag van
dit onderzoek eerdaags bekend.
,,Daar lopen we niet voor weg.
Dat moet gerepareerd worden en
dat gaan we ook doen.’’ Voor de
betonnen randen zoekt de vereniging van eigenaren een gezamenlijke oplossing. ,,Daar gaan
wij niet over’’, besluit Laterveer.

DENK

- Dubbel feest volgende week bij cultureel café Camille. De afgelopen maanden is
de kroeg aan het Kerkplein grondig verbouwd. Midden in die periode was het café ook nog eens
jarig, want in februari was José
Schuyt 20 jaar de exploitant.
B EVERWI J K

Schuyt heeft beide feiten aangepakt voor een feestweekend. ,,Er
komt ook een tent, waardoor we
met het eten plek hebben voor

ongeveer honderd mensen.’’
Donderdag 9 april is de aftrap
met een besloten receptie. Vanaf
21 treden de band T-99 en dj Ibis
op. Vrijdag 10 april vanaf 18 uur
draaien ’dertien gewone bijzondere mensen’ hun dertien favoriete plaatjes. Om 18.30 uur begint het feestdiner, een tapasbuffet. Daarvoor moet bij hoge uitzondering gereserveerd voor
worden. Zaterdag wordt begonnen met de traditionele Vaudeville: theater, muziek, gedichten,

plaatjes, cabaret, opera, liedjes,
kleinkunst en wat al niet meer.
Dan is er ook een antipastabuffet, waarvoor wederom gereserveerd moet worden. De Alkmaarse feestband Die Darmstädter
Hubsch speelt vanaf 21.30 uur.
Zondag is er vanaf 15.30 uur Pippi Langsok voor de kinderen.
Daarna La Sirène (17 uur) en het
paasdiner (reserveren). Het
weekend wordt afgesloten met
VanDijks Dylan.
➔ InZicht: ’Ik ben de baas’

Een 43-jarige Beverwijker heeft
deze week zijn rijbewijs moeten
inleveren.
De politie liet de automobilist
tijdens een routinecontrole op
de Alkmaarseweg in Beverwijk
blazen. Na de blaastest liep de
man tegen de lamp. De Beverwijker bleek ruim tweemaal de
toegestane hoeveelheid alcoholhoudende drank te hebben gedronken. Hij kan een boete tegemoet zien van tenminste
€300.
De automobilist vervolgde
noodgedwongen zijn weg lopend, omdat hij zijn auto moest
laten staan. Er werd tevens proces-verbaal tegen hem opgemaakt.

(ADVERTENTIE)
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