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Milou (12) zoekt
knuffelbaas
HAARLEMMERMEER Milou is een
ontzettende lieve knuffel. Ze was te
dik en heeft daardoor suikerziekte
' gekregen. Door een streng dieet is ze
daar nu helemaal vanaf, maar het is
belangrijk dat ze een attent baasje
krijgt bij wie ze haar dieet voort kan
zetten. Verder is Milou (12) een hele
makkelijke dame die graag geknuffeld wordt en als ze de kans krijgt bij
je op schoot gaat liggen. Zolang ze
haar natje en droogje en haar
knuffels krijgt, is Milou een tevreden
poes, die ook makkelijk thuis alleen
kan zijn. Andere katten accepteert
Milou wel, maar ze zullen geen
vrienden worden. Wie deze poes een
huis kan bieden, kan contact
opnemen met sdo@dierenbescherming.nl.

Politie verstuurt
gegevens verdachte
via Burgernet

Meerderheid raad akkoord
met vastleggen vliegoverlast
Kettingbeding in
koopcontract
Een meerderheid van
de politieke partijen in de gemeenteraad vindt het een goed idee dat
kopers van een nieuwe woning in
gebieden waar veel vliegtuigen
overheen komen in het koopcontract erop worden gewezen dat ze
rekening moeten houden met
vlieglawaai. Dat bleek vorige week
tijdens een debat in de gemeenteraad.
De extra beleidsregel is sinds begin dit jaar ál van kracht. Het is
ingevoerd om de bouw van nieuwe
woningen in gebieden binnen de
geluictszone van Schiphol toch mogelijk te maken. Vooral voor kernen
als Rijsenhout en Zwanenburg is
dat belangrijk nieuws. Tot vqor kort
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was nieuwbouw daar onmogelijk,
maar nu mag bouwen wel. Wel onder voorwaarde dat er niet meer dan
25 huizen worden neergezet en de
kopers dus worden gewezen om het
overkomende vliegverkeer.
De meeste fracties vonden dat helemaal geen slechte zaak. "Het is
eerlijk en transparant", zo stelde
VVD-raadslid Pieter-Jan de Baat.
"Een kettingbeding klinkt misschien heel zwaar, maar is juist heel
aardig."
Ook als een woning in de bewuste
gebieden wordt doorverkocht blijft
het kettingbeding van kracht. Onduidelijk is nog of degene die zich
niet aan de regels houdt een boete
kan verwachten. In een brief van
de provincie Noord-Holland staat
dat er tot 100.000 euro boete kan
worden opgelegd, maar wethouder

Adam Elzakalai van Luchthavenzaken vond dat vorige week onnodige
bangmakerij. De meningen waren
verdeeld over de vraag of het beding
ook betekent dat je als nieuwkomer
niet meer mag klagen over vlieglawaaL Elzakalai meende van wel.
Volgens hem is klagen een grondrecht in Nederland en kan dat nooit
overboord worden gegooid.
Blijft de vraag of klagers ook bij
de rechter terecht kunnen om een
schadeclaim in te dienen als zij
overlast 'ervaren. Als zo'n claim inderdaad wordt toegekend, draait de
luchthavensector in elk geval niet
op voor de kosten. Minister Cora van
Nieuwenhuizen van Infrastructuur
en Waterstaat heeft laten weten dat
de schade moet worden opgehoest
door de overheid, mogelijk zelfs de
gemeente Haarl€mmermeer. ·

De politie heeft
maandag 9 juli per abuis de persoonsgegevens van een verdachte
verstuurd aan 145 deelnemers aan
Burgernet in Haarlemmermeer.
Afgelopen maandagmiddag ontvingen 145 deelnemers aan Burgernet
in de gemeente een melding via de
mail. Hierin stonden behalve een
getuigenoproep ook de persoonsgegevens van een verdachte vermeld.
Via Burgernet kunnen de instanties
burgers vragen mee te helpen met
het oplossen van incidenten.
De politie heeft na ontdekking van
de fout direct contact gezocht met de
betrokken verdachte. Daarnaast is
direct een onderzoek ingesteld naar
de toedracht van dit incident en zullen maatregelen worden getroffen
om dit soort fouten in de toekomst
te voorkomen. Alle 145 Burgernetdeelnemers die deze verkeerde mail
hebben ontvangen, hebben een
aanvullende mail gekregen.
Het incident is door de politie gemeld bij de Gegevensautoriteit in
Den Haag. De politie betreurt het
dat de privacy van deze betrokken
verdachte is geschonden.

Heb nu bijna ·een heel WK op de
bank gehangen. Nieuw is
. natuurlijk de VAR. Links en rechts
wordt er veel gemopperd op de
videoscheidsrechter oftewel de
vier nerds in dat achterkamertje
in Moskou (gemiste kans
natuurlijk voor Rusland om dat
niet eventjes te manipulerenPoetin heeft zitten slapen, maar
goed daar gaat het nu niet om).
Persoonlijk vind ik de VAR een
heerlijke uitvinding. Ik ben juist
fan. Wat mij betreft mogen ze
vanaf nu na afloop alle wedstrijdbeelden nog een keer
nalopen en alle schwalbes,
tijdrekmomenten en geniepige
overtredingen een dag later
alsnog met geel belonen. Zou de
sport een stuk van opknappen,
als je het mij vraagt. Sterker nog,
ik ben zo verslaafd geraakt aan
de VAR dat ik mezelf er af en toe
op betrap dat ik hem ook in het
dagelijks leven graag zou willen
toepassen. Van verkeerssituaties
tot aan echtelijke kibbelpartijen:
ik wou dat ik óók 's dat inmiddels
beroemde VAR-gebaar kon
maken. Over het paard getilde
columnisten kicken er namelijk
op achteraf alsnog gelijk te
krijgen.

CRASH museum moet uit het fort
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Om stichtingsbestuurder Jan Springintveld te citeren: het hoge woord is er uit. Het
CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum '40-'45 moet weg uit het
'Fort bij Aalsmeer'. Meer dan een
jaar is er overleg gevoerd tussen gemeente en stichtingsbestuur, zijn er
allerlei opties gepasseerd maar blijft
er uiteindelijk één over: het museum moet uit het fort en op zoek naar
een nieuwe locatie.
Dat heeft de stichting bekend gemaakt in een breed verspreid persbericht, nadat er de afgelopen dagen al allerlei berichten rondgingen
over een aanstaand vertrek. In het
persbericht geeft de secretaris onder meer aan het museum bijna 10
jaar gehuisvest is geweest in het fort
· en dat wethouder Reneman vorige
week tijdens een bijeenkomst met
vrijwilligers zijn plannen heeft ontvouwd met het fort. "Daaruit kon
AALSMEERDERBRUG

• Het CRASH museum was regelmatig het startpunt voor 'Keep Them Rolling'.

maar één conclusie getrokken worden", aldus de secretaris die al ruim
20 jaar verbonden is aan het museum. "CRASH moet vertrekken om
het fort leeg op te kunnen leveren

voor verkoop."
Een' betreurenswaardig besluit, aldus het stichtingsbestuur, dat het
fort juist zag als de ideale locatie
voor 'hun' museum. Passend bij de

-..

sfeer en de uitstraling van het museum en bij het verhaal dat CRASH
wil blijven uitdragen en dat gaat
over de Tweede Wereldoorlog, en
dan met name het Haarlemmermeerse aandeel. "Waar kun je dat
beter vertellen dan in een fort in
Haarlemmermeer?"
Daarvoor moet nu dus een nieuwe
ideale locatie gevonden worden.
Uit het persbericht blijkt dat hiervoor naar meerdere alternatieven
is gekeken, zonder overigens een
specifieke locatie te noemen. Maar
in het 'berichtencircuit' circuleert
inmiddels wel de naam van het on"
langs opgerichte Transportmuseum
in Nieuw-Vennep.
Wethouder Reneman, hij had de gemeenteraad binnenkort willen bijpraten over de onderhandelingen,
heeft via zijn woordvoerder laten
weten in gesprek te willen gaan met
het stichtingsbestuur.
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