• Blunder met luchtmeting
• Parkeerhorror invaliden
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Luchtgeld voor
gedetineerden

• Gevangenen die in 'de isol«
berg komen,

kunnen

luchten

ksmer met roosters.

door Etienne Gozems
AMSTERDAM. woensdag
Onhandelbare gedetineerden in de Amsterdamse gevangenis de Tafelo-eigweg kregen
€2,50 per keer dat zij bereid warenm een~ekeurde kooi te worden gelucht. De kooi is 15
maanden geleden afgekeurd.
De gevangenis bleef de luchtkooi voor
isoleerklanten
de afgelopen maanden gewoon gebruiken, waardoor de gevangenen
telkens compensatie konden opstrijken.
Een aantal
boze (ex-Jgedetineerden
vindt deze tegemoetkoming
echter onvoldoende. Zij eisten gisteren in een kort geding tegen de staat voor de Haagse rechtbank een voorlopige
schadevergoeding
van 2000 euro per persoon. Daarnaast willen zij dat de rechter de gevangenis een
dwangsom
van 250 euro per gevangene
per dag oplegt als de afgekeurde kooi in de
toekomst alsnog wordt gebruikt.

Veelplegers
De Tafelbergweg vormt samen met de
locatie aan de Havenstraat de Penitentiaire Inrichting (PI) Amsterdam, waar bij elkaar 96 gevangenen kunnen worden opgesloten. De instelling biedt voornamelijk
onderdak aan veelplegers en zogenaamde._
draaideurcriminelen.
Gevangenen
die'
zich misdragen kunnen binnen.de gevangenis worden overgeplaatst naar een~
cel of isoleercel, iets wat in de Ti:ûelbéIgweg bijna dagelijks gebeurt.
De luchtplaats die op deze afdeling gebruikt wordt, werd eind 2010 afgekeurd.
De gevangenen
hebben recht op een uur per
lil
dag in de buitenlucht,
maar op
de betreffende
afdeling wordt
een overdekte kamer
met roosters gebruikt
om de gevangenen te
laten luchten. Een beroepscommissie
bepaalde in november
2010 al dat dit niet aangemerkt kan worden
als 'buitenlucht'.
Omdat er -volgens de gevangenis geen alternatief
voorhanden
was, konden
de geDONDERDAG
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andert.
Het aantal kleine zwanen is
Volgens de advocaat van de
dit jaar in Nederland extreem
tien boze (ex-Igevangenen,
laag. Tot nu toe zijn slechts
mr. W.K. Cheng, is het ge2400
dieren geteld, terwijl dat bruik van de luchtkooi inhuer in 2009 nog 10.000 waren.
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DÈN HAAG, "Uça;iLOg
De mogelijkheden
voor mbo-studenten
om door te studeren ~
f;DJ;!i
uitgebreid. Staatssecretaris
Zijlstra (Onderwijs) biedt .bogescholen:dèbm;meer studies aan te bieden .. Hierdoor kunnen mbo 'ers sneller ëèn~
ma halen,
Nu is voor veel mbo-studenten de drempel vaak te hoog.
Voor een aanvullende
studie
moet slechtstwee
jaar verder
gestudeerd
te worden.
Ook
werkgevers
maken graag gebruik van de nieuwe onderwijsvorm, voor de bijscholing
van ervaren personeel.
De
staatssecretaris
ontvangt vandaag een advies van
werkgeversorganisatie
VNONCW met daarin
25 zogenoemde Associate degree-opleidingen (Ad) waar bedrijven
veel behoefte aan hebben,

sluit op de vraag van het bedrijfsleven.
De Ad's zijn nu
nog een proef, maar Zijlstra
wil ze een vaste plek geven in- :
het hoger onderwijs.
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Van onze parlement
DEl
'De Tweede Kamer eist tel
nister Hillen (Defensie) ove
slag van tientallen militaire
aanraking zijn geweest.
FOTO:
REINIERVAN
WILLIGEN.
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Van onze correspondent
OLDENZAAL, woensdag
Yvonne Gierveld uit Oldenzaal en haar buurman Theo Nijhuis zitten met vier parkeerbonnen à
g5·ëuro in hun maag nadat ze hun auto hadden geparkeerd voor hun eigen garage.
"Ik kreeg van de ambtenaren te horen dat die parkeer-,
plekken moeten worden vrijgehouden voor de eigenaren
van die garage. Nou, dat zijn
V\oJ nota.bene zelf. Het mag
echter niet baten. Een volgende keer krijgen we gewoon
weer een bon. De bureaucratie
ten top", zegt een verontwaardlgde Gierveld.
Zij en haar buurman hebDeneen garage die grenst aan
het. parkeerterrein
van de
plaatselijke Aldi, Van de Duitse prijsvechter hebben ze echter-ontheffing gekregen zodat
ze-deparkeervakken voor hun
garage te allen tijde mogen geD~iken;;Om
er bovendien
••.
oor te zorgen dat andere
Icl~nten -die garagedeur niet
Idokkeren, zijn er in opdracht
••.
an de supermarkt groot de
letters NP,op geschilderd.

Bezwaarschrift
Jarenlang ging dit goed,
maar sinds vorige week worien Yvonne Gierveld en haar
suurman.ineens op de bon geslingerd. "Een foutje, dacht ik.
Ikging dus naar het gemeentei,ûis ' en 'heb uitgelegd hoe de
vork in de steel zat. De dame
~~J:)ar.k~~r~.eh~er was echter
)Jlverblc;ldeliJk: ik moest maar
een bezwaarschrift indienen.
~e,~ dagen later was het op:lieuw raak. Mijn buurman en
rk' werden-opnieuw op de bon
~eslingerd. "
i~

Volgens advocaat Michael
Ruperti, die vijftien gedupeerden vertegenwoordigt, dreigt
een tachtigtal militairen zijn
baan te verliezen. Defensie
zou in alle gevallen op de hoogte zijn geweest van de strafzaken tegen de militairen toen ze
werden aangenomen. VVD,
PvdA, PVV en CDA willen
van Hillen weten wat er precies aan de hand is. Defensie
heeft de interne controles opgevoerd na een eerder geval
met een militair die werd uitgezonden naar Uruzgan, maar
van wie de verklaring van geen
bezwaar na thuiskomst werd
ingetrokken. Defensie' kreeg
toen het verwijt van de Kamer
dat het niet goed op orde had of'
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Een nieuwe gang naar het is: iedereen kan gratis parkestadhuis haalde niets uit. "Ik . ren op deze parkeerplaats. En
zei tegen de mensen van par- toch komen die parkeerwachkeerbeheer dat ik er alle be- ters telkens terug. Ze houden
grip voor heb dat ze niet aan zich dus hele dagen puur met
onze auto's kunnen zien dat onze garages bezig."
wij op die plek wonen. IntusDe gemeente
Oldenzaal
sen kennen ze echter onze houdt voet bij stuk, zo laat een
kentekens. Nee, een parkeerwoordvoerster weten. "Onze
kaart konden we niet krijgen.
parkeerwachters kunnen aan
Een volgende keer krijgen we de auto's niet zien dat die eigewoon weer een bon, werd
gendom zijn van de garage-eions te verstaan gegeven. Zelfs genaren. Deze mensen moevanuit de Aldi is er met de ge- ten een bezwaarschrift indiemeente gebeld, maar ook dat nen en d-an moet de rechter
haalde niets uit. En het gekke
maar een oordeel vellen."
",':~1!l!',."';~'\.'11!!J;',on,~"iY!.c?'~1"ft11m"'_,,",,=~Y1
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militairen zijn veroordeeld.
Nu wordt iedere drie maanden een antecedentenonderzoek uitgevoerd. Bij een controle vorig jaar werden 200
probleemgevallen
ontdekt.
Betrokken personen kregen
de kans een weerwoord te geven, aldus Defensie.
De VVD vindt dat Defensie
niet 'met de kennis van nu'
mensen kan ontslaan die altijd
goed hebben gefunctioneerd.
"Is het beleid nu met terugwerkende kracht gewijzigd?"
vraagt VVD-Kamerlid Bos• ~'"""~.=.
~~-~1'i1

'Nieuwe kooi klaar in april'

Van een onzer verslaggevers
AMSTERDAM,
woensdag
Advocaat Cheng vindt dat
, zijn cliënten al tijden aan
het lijntje worden gehou- ,.
den. Al maanden beweert de
gevangenis directie bezig te
zijn met een nieuwe kooi,
maar volgens hem is daar
geen enkel bewijs van.
Een aantal cliënten van
• Chengis
ondertussen
op
«
vrije voeten. Toch zou de
dwangsom waar hij voor
pleit nog steeds van nut kunnen zijn voor hen. "Het zijn
"' stelselmatige daders, dus het
valt niet uit te sluiten dat ze

hier nog terugkeren."
De gevangenis verklaarde
gisteren via een advocaat
dat er wel degelijk
gewerkt wordt aan
een nieuwe luchtkooi. Gisteren zou
zijn begonnen aan
het vlechtwerk en
op 18 april moet deze klaar zijn. Tot die tijd worden de gevangenen die worden veroordeeld tot een verblijf in de isoleercel naar een
locatie aan de Havenstraat
gebracht.
De afgekeurde
kooi is afgelopen donderdag
voor het laatst gebruikt, al~
dus de gevangenisdirecteur,
·-.;'::'~.."1\":;rytf.E7iC?"'·

Volgens een woordvoerder van het ministerie van
Justitie had de gevangenisdirectie geen keus bij het uitbetalen van de vergoeding
van €2 ,50, omdat de beroepscommissie dit had opgelegd.
Volgens het ministerie heeft
de compensatie in 2011 ruim
3500 euro gekost, wat betekent dat de luchtkooi nog
1400 keer gebruikt is.
De rechter besloot de zaak
gisteren aan te houden tot

eind april. Dan mag Cheng
komen kijken of er een nieuwe luchtkooi is en bepalen of
hij alsnog zijn vorderingen
doorzet.
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