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Burgemeester
bezorgd over
autospotters

Extra geld
speelplaatsen
Noordwijk

Noordwijk n De
Noordwijkse burgemeester Wendy
Verkleij maakt zich zorgen
over jeugdige autospotters.
De wil om foto’s te maken
van dure en bijzondere voertuigen kan tot gevaarlijke situaties leiden.
De jongeren van zo’n 12
jaar oud houden zich in
groepjes vooral op nabij De
Grent, Rudolf Tappenbeckweg en het Picképlein. ,,Zolang zij op het voetpad blijven staan, kan dat maar ze
schieten soms tussen de auto’s door. Ze hebben dan
geen zicht voor het verkeer,
sec voor de auto die ze willen
fotograferen en dat baart
zorgen’’, zegt Verkleij.
Gemeentelijke toezichthouders gaan geregeld bij
De Grent kijken of zich geen
gevaarlijke situaties voordoen, maar Verkleij doet ook
een beroep op de ouders. ,,Ik
vraag de ouders dit met de
kinderen te bespreken’’, aldus de burgemeester van
Noordwijk. ,,Tot nu toe is het
goed gegaan, maar bij het
maken van foto’s worden
verkeersregels genegeerd.’’

Noordwijk n De gemeente
Noordwijk trekt het komende jaar 100.000 euro extra
uit voor speelplaatsen. Het
geld wordt niet alleen gebruikt voor nieuwe toestellen, maar ook om bestaande
speelplekken een impuls te
geven. „We willen zorgen dat
de speelplaatsen van goede
kwaliteit blijven”, aldus wethouder Sjaak van den Berg.
Noordwijk heeft de afgelopen tijd een inventarisatie
gemaakt van speelplekken
voor kinderen. Daarbij zijn
ook inventarisaties betrokken die politieke partijen eerder maakten. „Waar speelplekken in nieuwe wijken
vaak onderdeel zijn van de
opzet van een buurt, bleek
dat speelplaatsen in bestaande wijken soms wat te
wensen overlieten. Daar is
extra geld voor nodig”, aldus
Van den Berg.
Jaarlijks geeft Noordwijk
zo’n 150.000 euro uit aan onderhoud van de speelplekken. In 2022 is er dus een ton
extra voor investeringen beschikbaar. De gemeente telt
in totaal 114 speelterreinen.

Vier jaar cel voor misbruik
minderjarige jongens
Wassenaar n De
56-jarige
Eduard K. uit Wassenaar is door
de Haagse rechtbank veroordeeld tot vier jaar cel vanwege
misbruik van vijf minderjarige
jongens, onder meer tijdens
uitstapjes naar pretparken. Het
OM had tegen de man zeven
jaar cel geëist en TBS met
dwangverpleging.
De rechtbank vindt verplichte
behandeling van de man ook
nodig, vanwege zijn pedoseksuele stoornis, maar plaatsing
in een TBS-kliniek gaat haar
vooralsnog te ver.
K., een Wassenaarse ondernemer, nam zijn slachtoffers
mee naar attractiepark Movie
World in Duitsland. Eerst was
een 13-jarige jongen aan de
beurt, en later nam K. ook diens
10-jarige broertje mee naar het
pretpark. Beide slachtoffers waren kinderen van een werknemer van K. Ze kwamen ook uit
dezelfde familiekring als verdachte.
Met een ander slachtoffer
zou K. een uitstapje gemaakt
hebben naar de Efteling. Ook
ontving hij jongens bij hem
thuis. Daar zou K. heimelijk foto’s hebben gemaakt van de
seksuele handelingen. Daarmee heeft hij zich ook schuldig
gemaakt aan vervaardiging van
kinderporno, aldus de rechtbank.
„Geen enkele minderjarige
jongen in zijn omgeving was
veilig voor de verdachte”, zei de
officier van justitie tijdens de
zitting twee weken geleden.
„De verdachte heeft zich jarenlang als een roofdier gedragen.”
K. zou zijn jonge slachtoffers
aangepraat hebben dat ze ook
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Dirigent leidt aan oorsuizen door rotje

Eén knal zette zijn leven
volkomen op zijn kop
Dirigent Martin van der
Brugge was nooit zo bezig met de discussie over
vuurwerk. Tot een rotje
vlakbij afging en zijn leven voorgoed veranderde. Nu begint de Leidenaar een petitie voor een
vuurwerkverbod in de
stad en heeft hij grote
zorgen om zijn carrière.

Binnert Jan Glastra
b.glastra@mediahuis.nl

Leiden n Het is al een tijdje geleden, oudejaarsavond 2019. Maar
voor Van der Brugge is het een
avond die bijna letterlijk in zijn geheugen gegrift staat. Een aanhoudende pieptoon herinnert hem er
voortdurend aan: tinnitus, ook wel
bekend als oorsuizen.
Die avond fietst hij tegen zessen
via de Broekweg in de Merenwijk
naar vrienden in de stad om oud en
nieuw te vieren. Bewust nogal
vroeg, om vuurwerk voor te zijn.
Het gebeurt toch. Bij het passeren
van een jongen en een meisje, gaat
een rotje vlakbij hem af. ,,Laat ik
heel duidelijk zijn; er was geen sprake van opzet. Hij stond met zijn rug
naar mij toe’’, zegt Van der Brugge.
,,Te laat zag ik dat hij een soort vierkant rotje afstak. Een enorme knal
volgde. Ik hoorde even helemaal
niets, behalve een piep en een ruis.
Ik schrok ervan, maar reed gewoon
door. De piep bleef de rest van de
avond wel aanhouden, maar ik
dacht dat het vanzelf wel over zou
gaan.’’

Energie
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homo waren, net als hij. „Neem
maar een lekkere vent”, appte
hij naar een van de slachtoffers.
Soms gaf hij ze geld voor de
seks die ze hadden. Een van de
slachtoffers liet hij ook alcohol
drinken.
De ondernemer presenteerde zich op de zitting als een
’mensenmens’. Hij bekende het
misbruik maar zei dat de slachtoffers het initiatief hadden genomen voor de seksuele handelingen. „De hele zaak is opgeblazen, om me aan de hoogste
boom te kunnen ophangen.”
Deskundigen meenden dat
de man geen TBS met dwangverpleging zou moeten krijgen.
De officier van justitie pleitte
daar wel voor tijdens de zitting,
maar de rechtbank vindt het
vooralsnog een te zware maatregel. Wel moet hij een intensieve behandeling ondergaan.
Onttrekt hij zich daaraan, dan
wordt hij alsnog geplaatst in
een TBS-kliniek. K. is verder veroordeeld tot betaling van in totaal ruim zestigduizend euro
aan de vijf slachtoffers.

Maar dat ging het niet. Van der
Brugge heeft blijvende gehoorschade opgelopen. Een ramp, want hij is
dirigent, componist en arrangeur.
Leiden kent hem goed als dirigent
van de Scratchdagen, het grootste
koor van Nederland. Zijn gehoor is
zijn brood. Die ene knal kan verstrekkende gevolgen hebben. ,,Maar
ik weet nog niet precies wat het zal
betekenen. Ik wist er niet veel van en
de eerste paar maanden dacht ik dat
het misschien wel over kon gaan. En
toen kwam corona en waren er geen
repetities en concerten mee. Dat begint nu pas weer te komen. Ik vraag
me af of ik er nog wel zes dagen per
week mee bezig kan blijven. Ik hoor
koorleden natuurlijk gewoon goed,
maar die piep is er ook voortdurend.
Het is vermoeiend, ongelooflijk irritant en het vreet energie. Maar ik
durf nog niet te kiezen. Dat is heel
confronterend. En voor hetzelfde
geld gaat het straks wel gewoon
goed.’’
Hoe dan ook heeft hij zich voorgenomen nog beter op zijn gehoor te
letten en daardoor zal hij vermoedelijk ook dingen moeten nalaten. ,,Je
moet proberen ermee te leren leven,
zeggen ze, maar ik ben natuurlijk
altijd auditief bezig, heb een heel
ontwikkeld gehoor en ik wil niet
nog meer gehoorschade oplopen. Ik
kom denk ik niet meer in concert-

Oefenen voor de Scratch Musical in de Pieterskerk.
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Het is
vermoeiend,
ongelooflijk
irritant en het
vreet energie

bakken, want daar is veel geschetter.
Dan heb je wel oordoppen, maar dat
belemmert mij natuurlijk enorm in
mijn werk. Al heb ik gehoord dat er
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ook oordoppen zijn die pas sluiten
boven een bepaald aantal decibellen.’’

Petitie
Hoe het met zijn carrière ook loopt,
om anderen te waarschuwen en te
behoeden voor de gevaren van vuurwerk roept Van der Brugge de gemeente Leiden nu op nog dit jaar
een algeheel vuurwerkverbod in de
stad te hanteren met oud en nieuw.
Ook is hij een petitie gestart (te vinden via martinvanderbrugge.nl/
vuurwerk) om zijn oproep met zoveel mogelijk handtekeningen te
kunnen stutten.
,,Ik heb daar lang over getobd of
ik met dit verhaal naar buiten moet
komen. Ik ben bang dat mensen die
iets willen organiseren en een dirigent zoeken, dit lezen en dan denken: die moeten we dus niet hebben.
Maar ik doe het toch. Dat is belangrijk, want vuurwerk is gewoon gevaarlijk. Ik besef dat er heel veel andere, ernstige vuurwerkongelukken
zijn geweest. Een piep in het oor
lijkt voor veel mensen waarschijnlijk niet zo’n heel groot euvel, maar
mijn gehoor is voor mij ontzettend
belangrijk. Voor mij is het duidelijk:
géén vuurwerk is beter dan een beetje vuurwerk. En dat geldt helaas ook
voor de onschuldig lijkende rotjes.’’

