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Politie zwijgt
over arrestaties
in witwaszaak

Burgemeester
bood geld in ruil
voor zwijgen
BEILEN - Burgemeester Jan Broertjes van de gemeente Midden-Drenthe
heeft een bijstandsgerechtigde voorgesteld om alle juridische procedures
tegen de gemeente te staken en niet
meer de publiciteit te zoeken in ruil
voor geld. Broertjes (VVD) zou er dan
voor zorgen dat de vrouw niet langer
wordt gekort op haar bijstandsuitkering en ook geen re-integratieverplichting meer heeft. Dat heeft de burgemeester woensdagavond in een extra
ingelaste raadsvergadering toegegeven. ,,Achteraf was dat niet handig. Ik
bied daarvoor mijn excuses aan’’, zei
hij. Het voorstel van Broertjes werd
tijdens een gesprek door de juridische
adviseur van de vrouw opgenomen en
vorige week openbaar gemaakt, maar
is volgens hem ook uit de context gehaald. ,,Dat is kwalijk. Ik voel mij daardoor geschaad en beschadigd’’, zei de
burgemeester voorafgaande aan het
spoeddebat. Het voorstel van Broertjes
is overigens niet uitgevoerd. MiddenDrenthe ligt al langer onder vuur vanwege het strenge beleid ten aanzien
van bijstandsuitkeringen. Er loopt
een reeks aan procedures tegen de gemeente. Die komen erop neer dat bijstandsgerechtigden worden verplicht
om werkervaring op te doen, maar dat
zulke projecten nooit leiden tot een
baan. Volgens de vakbonden is Midden-Drenthe geen uitzondering, maar
gebeurt dit in heel veel gemeenten.

In een ander groot onderzoek naar
witwaspraktijken heeft de fiscale opsporingsdienst FIOD invallen gedaan
in Hengelo, Oldenzaal en Putten. De

Tweede Kamer neemt
Lyme-zelfmoorden serieus
HOOGEVEEN - Lymepatiënten in heel Nederland hebben onder
aanvoering van de Nederlandse vereniging voor Lymepatiënten
(NVLP) succesvol actiegevoerd om meer aandacht te krijgen
voor hun ziekte. Ook de Hoogeveense Adelien Oortwijn stuurde
een noodkreet naar Den Haag. Zij zit inmiddels zo diep in de problemen door haar ziekte, dat zij aan euthanasie denkt.
Door Leonora de Vries
Het aantal slachtoffers dat de ziekte
van Lyme maakt, neemt ieder jaar toe.
Volgens de Nederlandse vereniging
voor Lymepatiënten (NVLP) worden
jaarlijks 1,5 miljoen mensen gebeten
door een teek en komen er 76.500 nieuwe ziektegevallen bij. Ook in Hoogeveen zijn tal van mensen die aan deze
wispelturige ziekte leiden. Adelien
weet sinds enkele jaren dat haar medische klachten toe te schrijven zijn aan
de chronische vorm van deze ziekte,
maar erkenning krijgt ze niet. Haar
arts gebruikte een testmethode uit het
buitenland.
De ziekte van Lyme wordt veroorzaakt door de Borrelia-bacterie. Mensen lopen de bacterie op door een tekenbeet, waarna zich meestal een rode
ring vormt rond de plek van de beet. Na
directe behandeling hebben de meeste
patiënten geen last meer, maar anderen
houden langdurig klachten. Het aantal
gevallen van zelfdoding onder lymepatiënten neemt schrikbarend toe. Dat
was voor het NVLP aanleiding in actie
te komen.
Wordt een besmetting met Lyme
niet (tijdig) onderkend en behandeld,

dan kunnen allerlei gezondheidsklachten ontstaan, zoals verlamming van
gezichtsspieren, vermoeidheid, allergieën, neurologische en reumatische
klachten en problemen met het hart.
Een reguliere behandeling voor chronische Lyme is er echter niet. Omdat
de ziekte vaak laat wordt ontdekt, wil
de NVLP onder meer betere en betrouwbaardere testen. De testen die nu
in Nederland worden uitgevoerd zijn
in 70 procent van de gevallen onnauwkeurig.
De oproep van de lymepatiënten
heeft gezorgd voor discussie in de
Tweede Kamer. Minister Edith Schippers van Volksgezondheid heeft toegezegd dat er een onderzoeks- en behandelcentrum komt waar kennis en kunde
over de ziekte worden gebundeld. De
Hoogeveense lymepatiënte Adelien
heeft een dubbel gevoel over het plan.
,,Ik was erg emotioneel toen het debat
gevoerd werd. Het wordt eindelijk serieus genomen. Ik hoop dat dit zo blijft.
Ik hoop ook dat minister Schippers
eindelijk anders gaat denken over in
haar ogen ‘alternatieve geneeswijzen’.”
Lees haar verhaal op pagina 11.
Reageren? redactie@petonline.nl
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Een volle feesttent ging gisteravond uit zijn dak bij een
optreden van Ali B. tijdens de
zevende editie van het GigaGfestival in Pesse. Uit het hele
land kwamen mensen met
een verstandelijke beperking
naar Pesse om Ali B. te zien
optreden. Naast Ali B. gaven
Jannes, de bekende zanger
uit Noordscheschut en René
Karst, de troubadour uit Hoogeveen er ook een optreden.
Zeker 1200 bezoekers beleefden een onvergetelijke avond.
Hoogtepunt van de avond
waren de optredens van Ali
B., met mensen uit de zaal.
Het feest, dat jaarlijks door
de Stichting Activiteiten voor
Jongeren met een Beperking
wordt georganiseerd, krijgt
volgend jaar zeker een vervolg. Foto André Weima

Ochtendkranten:
nederlaag voor
PvdA en PVV
BRUSSEL - De opkomst bij de Europese verkiezingen gisteren lijkt
ongeveer gelijk aan die van de vorige
verkiezingen. Volgens de exitpoll van
de NOS maakte ongeveer 37 procent
van de kiezers de gang naar de stembus. In 2009 was het opkomstpercentage voor de Europese verkiezingen
36,8 procent. Dat was toen lager dan
in 2004 toen het opkomstcijfer boven
de 39 procent lag. Het dieptepunt was
in 1999. Toen bedroeg de opkomst 30
procent. De exitpolls beloven vooral
goed nieuws voor het pro-Europese
D66. Dat schrijven de ochtendkranten
vandaag. PVV-leider Geert Wilders en
PvdA-voorman Diederik Samsom worden aangewezen als grote verliezers.
Volgens De Telegraaf betaalt Wilders
,,de rekening van de interne onrust
en het geflirt met uiterst rechtse Europese partijen’’. De nek-aan-nekrace
tussen D66 en het CDA blijft volgens
de krant tot het laatste moment spannend, want opiniepeiler Ipsos ,,zat er
bij de gemeenteraadsverkiezingen
fors naast.’’ Minister Ronald Plasterk
van Binnenlandse Zaken wil erover
nadenken of de Europese verkiezingen in de toekomst op zondag kunnen
worden gehouden. Er moet dan wel
een oplossing komen voor de christelijke kiezers, die principiële bezwaren
hebben tegen stemmen op die dag. In
de meeste Europese lidstaten vinden
de verkiezingen van het europarlement op zondag plaats. In acht landen, waaronder Nederland dus, zijn ze
eerder. De officiële uitslag wordt pas
zondagavond bekend.
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Staatssecretaris Fred Teeven is erbij

Eindelijk namen op
Muur Tegen Geweld
DE STAPEL - Eindelijk worden zondag naamplaatjes geplaatst
op de Muur Tegen Geweld in De Stapel. De wens van het merendeel van de nabestaanden van geweldslachtoffers verwaaide
direct na de opening in een discussie over geld. Met het vorig jaar
nieuw aangetreden onafhankelijke bestuur werd de koe bij de horens gevat. Bijna zestig plaatjes worden op de muur geschroefd in
wat een sobere plechtigheid wordt.
Door Peter Nefkens
Jack Keijzer uit Hoogkarspel en
Bennie Klijnstra uit De Blesse zijn
opgelucht en schroeven elk een geheel ander plaatje op de muur. Dat
mag, alleen de afstand tussen de twee
schroeven moest gelijk zijn, want de
gaten zijn al geboord. Jack heeft een
roestvrijstalen vlinder met daarop de
naam van zijn vermoorde zoon Pascal, zijn geboorte- en sterfjaar. Bennie
koos voor een foto van zijn vermoorde
vrouw Ida, die achter glas op een wit
marmeren achterplaat wordt gezet.
,,Daar komen de naam en de leeftijd
bij op’’, zegt Bennie. ,,Het is een foto
die gemaakt is in de Weerribben met
riet en water. Dat vind ik gewoon
mooi. Ik ben er al twee maanden mee
bezig.’’
Ieder plaatje dat zondag en daarna
geplaatst wordt, heeft een eigen verhaal. ,,Een hoop nabestaanden hebben er een bedoeling mee’’, zegt Jack
Keijzer. ,,Wij vinden dat een vlinder
een mooi symbool is. Een symbool
van vrolijkheid en kleur. Pascal was
altijd een heel vrolijk ventje. Een
vlinder staat ook voor een kortstondig leven, dat is ook van toepassing

op Pascal. Een vlinder begint als een
rups, Pascal veranderde inderdaad
ook. Volop symboliek dus, we hebben
er echt over nagedacht.’’
Beide heren kijken nog eens naar
de muur, waarvan de omgeving er
eindelijk weer netjes bijligt. Het gras
is gemaaid, het onkruid gewied en
andere rommel weggehaald. Jack
Keijzer heeft zijn klompen aan, want
hij heeft er al bijna twee uur werken
opzitten. Dan schiet hem het verhaal
van die twee vlinders te binnen. ,,Ik
stond bij een veld zonnebloemen in
Frankrijk, die door noodweer bijna allemaal geknakt waren. Ik voelde me
verdrietig en precies op dat moment
kwamen op mijn schouders twee vlinders zitten. Ik had de hele dag nog
geen vlinder gezien en had het gevoel
dat deze twee Pascal en mijn moeder
waren.’’
Bijna zestig plaatjes worden zondag
geplaatst, maar zonder enige poespas.
Wel komt er een tent te staan, maar
de nabestaanden kunnen in alle rust
naar de hen toegewezen plek op de
muur om de naam te plaatsen. Er is
een inloopuurtje, er komen korte toespraken van John Elffers, de voorzitter van de stichting Muur Tegen
Geweld, en van Jan van Kleeff, voor-
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Politiewoordvoerder Ramona Venema kan nog niet veel zeggen over
deze zaak. ,,Er zijn nog zoveel dingen
en aanknopingspunten die we nader
moeten uitzoeken, als ik precies zou
uitleggen wat en hoe dan geef ik te
veel prijs en dat doet het onderzoek
op dit moment geen goed’’, aldus Venema. Bekend is dat de verdachten
een 20-jarige vrouw en twee mannen
van 27 en 58 jaar zijn. Waar ze vandaan
komen wil de politie nog niet vertellen. Ook het bedrijf waar de inval is
gedaan wil Venema nog niet met naam
noemen. Wat er precies in beslag is
genomen en om hoeveel geld het gaat
houdt de politie ook nog voor zichzelf.
Duidelijk is dat er naast de arrestaties
tenminste één auto in beslag is genomen. Volgende week hoopt Venema
dat het onderzoek zo ver is dat er meer
details kunnen worden prijsgegeven.
De politie en het Openbaar Ministerie werken nauw samen om criminelen te raken op een plek die pijn doet:
in de portemonnee. Het afpakken van
crimineel verkregen vermogen hoort
daar bij. Door deze aanpak hebben
verdachten geen profijt van hun daden en wil de overheid duidelijk maken dat misdaad niet loont.

invallen vonden ook dinsdag plaats.
Een 55-jarige man en een 46-jarige
vrouw uit Oldenzaal zijn verdachten
in de zaak. ,,Ze hebben uitgaven gedaan die niet te verklaren zijn uit het
inkomen en vermogen dat zij hebben
opgegeven bij de Belastingdienst’’,
meldde het Functioneel Parket gisteren. Er is beslag gelegd op bankrekeningen, een woning en luxegoederen,
zoals horloges en juwelen.
Ook in Fryslân speelt een grote
witwaszaak. Tijdens een grote zoekactie begin mei op vijftien locaties in
Leeuwarden, Gasteren en Assen zijn
invallen gedaan en is beslag gelegd
op een woning, een loods, twee boten,
een heftruck, een scooter, een grote
hoeveelheid kleding, schoenen en
sieraden en vijf auto’s waaronder een
Aston Martin van 380.000 euro en een
Audi van 54.000 euro. Daarnaast is er
150.000 euro contant geld en 250.000
euro aan liquide middelen in beslag
genomen. Woensdag is er in Leeuwarden een vijfde verdachte in deze zaak
aangehouden die wordt verdacht van
het witwassen van crimineel geld. Behalve deze man van 50 jaar, zitten in
dit onderzoek nog vier personen vast:
twee hoofdverdachten (mannen van
34 en 47 jaar uit Leeuwarden) en twee
familieleden (vrouwen van 24 en 51
jaar uit Leeuwarden). De politie kwam
de verdachten op het spoor omdat hun
uitgavenpatroon en bezittingen niet
pasten bij hun inkomen. De witwaszaak in Hoogeveen lijkt volgens de
politie los te staan van deze en andere
witwaszaken.
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Door Berend Henk Huizing
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HOOGEVEEN - Twee mannen en een vrouw zijn deze week aangehouden op verdenking van witwaspraktijken. Ze zijn opgepakt
tijdens invallen in twee woningen en een bedrijfspand in Hoogeveen. Dat meldde de politie gisteren. Vandaag wil de politie nog
geen verdere details prijsgeven. Het lijkt een omvangrijk onderzoek, want de politie sluit meer aanhoudingen in deze witwaszaak niet uit.

SPAARZEGEL

zitter van de Federatie Nabestaanden
Geweldslachtoffers. ,,Staatssecretaris Fred Teeven komt ook, maar hij
houdt geen toespraak en legt alleen
bloemen. Dat past in de soberheid
van de dag, het is de dag van de nabestaanden’’, weet Jack. De plaatjes
worden in groepjes van vijf of zes tegelijk aangebracht, tussendoor is er
een muzikaal intermezzo. ,,Het is raar
zeggen, maar het maakt de muur wel
levendig’’, zegt Jack serieus.
Na zondag worden nog wel meer
plaatjes geschroefd. ,,Er zijn ook
mensen die het in een kleine groep
willen doen, zonder al die andere
mensen erbij’’, weet Bennie Klijnstra.
,,Die vinden dit alweer te druk.’’ Voor
de komende jaren blijft het mogelijk
plaatjes te plaatsen, alles in overleg
met de stichting. ,,De aanwas blijft
toch wel’’, verzuchten Jack en Bennie. ,,En er zijn mensen die nu niet
willen, maar later misschien wel.’’
Het terrein van de muur ziet er netjes uit, twee keer per jaar komen vrijwilligers het bijwerken. De gemeente
maait het gras, alleen is al dat grint
de twee mannen een doorn in het oog.
,,Dat was nooit de bedoeling. Mensen
met een rollator of rolstoel kunnen
zo nooit dichtbij de muur komen. Bovendien vergt het te veel onderhoud.
Liever hebben we er kunstgras of een
soort coatinglaag in groen of rood. We
gaan het er nog wel over hebben.’’

Verdachte rugzak
bleek ongevaarlijk
HOOGEVEEN - De rugzak die
woensdagochtend voor de deur van
de ING-bank aan Het Haagje in Hoogeveen tot commotie leidde bleek ongevaarlijk. Dat stelde de Explosieven
Opruimingsdienst (EOD) vast. Een
voorbijganger ontdekte de rugzak en
vertrouwde het niet, waarop de directeur van het bankfiliaal poolshoogte
ging nemen. Hij onderzocht de tas en
zag er iets in liggen dat leek op een
wekker, omwikkeld met tape. Daarop
schakelde hij de politie in, die meteen
de straat afzette en de bewoners van
de zes woningen boven de bank uit
hun huizen haalde. Na onderzoek van
de EOD bleek het gelukkig loos alarm
en konden de bewoners weer terug.
De politie is een onderzoek gestart
naar de herkomst van de tas.
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een seriemoordenaar heeft het voorzien
op agenten en heeft zojuist een nieuw
slachtoffer gemaakt. het spoor leidt naar
atlanta, waar iemand zijn oog op politieagente kate murphy heeft laten vallen.

Jack Keijzer en Bennie Klijnstra bij de Muur Tegen Geweld. Foto Peter
Nefkens
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