
Haarlem ✱ Een autokraker in het
centrum van Haarlem kon vrijdag-
ochtend snel worden opgepakt door
agenten. Rond half elf kreeg de poli-
tie de melding van een auto-inbraak
aan de Kruistochtstraat. Het signa-
lement van de dader werd doorgege-
ven en agenten gingen direct op-
zoek naar de man. Een man die aan
het signalement voldeed, werd kor-
te tijd later ingerekend.

Autokraker snel
gepakt in centrum 

Haarlem ✱ Een auto aan de Rijks-
straatweg is vrijdag in alle vroegte
volledig verwoest door een brand.
De autobrand werd even voor vijf
uur ontdekt waarop de brandweer
werd gealarmeerd. Bij aankomst
van de blussers stond de hele voor-
kant van de wagen in lichterlaaie. De
politie zoekt getuigen van brand-
stichting. Er is geen sprake van een
technische oorzaak van de brand.

Autobrand aan
Rijksstraatweg

Hoofddorp ✱ Ze zitten nog vast, de
drie mannen die in de nacht van
woensdag op donderdag het Crown
Business Center aan de Planetenweg
in Hoofddorp beroofden. Wat de
Amsterdammers van 24, 27 en 40
probeerden te stelen, wordt nog on-
derzocht. Volgens een bewaker
brachten ze dozen naar buiten via
een raam. Met hond en helikopter
konden agenten het trio oppakken.

Kantoordieven
zitten nog vast

Haarlem ✱ In de bibliotheek van
Haarlem is vrijdag 2 juni het eerste
faalangstspreekuur voor school-
gaande kinderen. Deskundige Dia-
ne van Berkel begeleidt kinderen
met veel enthousiasme om weer blij,
met motivatie én vol zelfvertrou-
wen aan de slag te gaan met moeilij-
ke toetsen. Het spreekuur, van 11 tot
12 uur, is voor kinderen vanaf 10 jaar
oud.

Faalangstspreekuur
in stadsbibliotheek
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om de ambtenaren rust te geven.
Verder zal de omgang in de raad met
Marielys Roos van Hart voor Bloe-
mendaal ’lastig en bij tijd en wijle
hard en onaangenaam blijven’, ver-
wacht hij.

Integer bestuur
Roos is zwaar teleurgesteld in de
oud-burgemeester van Haarlem. De
opmerking dat Hart voor Bloemen-
daal het als enige nog opneemt voor
Slewe, stoort haar uitermate.
,,Schneiders stelt mij zo op één lijn
met Rob Slewe, maar het gaat hele-
maal niet om de persoon Slewe. Al
was het Pietje Puk geweest: ik ben
volksvertegenwoordiger en kom op
voor zuiver en integer bestuur. Daar
is hier geen sprake van. Het kan niet
zo zijn dat voor de een de wet wel
geldt en voor de ander niet. Toen
Schneiders hier kwam dacht ik dat
hij het kon, maar hij kan het niet.
Hij is incapabel, voor mij is hij com-
pleet door het ijs gezakt.’’
Het is sinds de komst van Schnei-

In zijn slotverslag aan Remkes stelt
de waarnemend burgemeester dat
in Bloemendaal alles inmiddels aar-
dig op orde is, op twee dingen na. De
kwestie Elswouthoek zal voorlopig
nog blijven voortduren, denkt hij,
en hij stelt voor om iemand van bui-
ten helemaal met de zaak te belasten

ders ook met het democratisch ge-
halte bergafwaarts in Bloemendaal
gegaan, stelt ze. ,,Bij Nederveen had
je in elk geval nog debat en kon je
vragen stellen. Nu gaat hier alles
achter de knop en worden de zaken
in de achterkamertjes geregeld. On-
der Schneiders is de democratie naar
nul gezakt.’’
Volgens Schneiders is de sfeer in de

raad zodanig dat een aantal raadsle-
den zich om die reden niet herkies-
baar zal stellen. Roos is niet van plan
om in te binden. Ze blijft zeggen wat
ze vindt, benadrukt ze. ,,Mij krijgen
ze niet gek, ik blijf zitten waar ik
zit.’’
Slewe noemt de opmerking van
Schneiders dat hij en zijn vrouw ak-
koord zouden zijn gegaan met een
schikking ,,een hele dikke leugen.
We hadden afgesproken dat de ge-
meente met een voorstel zou komen
en dat wij daar over zouden naden-
ken. Toen ik het uiteindelijke voor-
stel zag, dacht ik meteen: dit gaan
we dus never nooit doen. We zouden
25.000 euro krijgen, in ruil daarvoor
moesten we ons hele WOB-verhaal
(de eis om alle stukken over de kwes-
tie te krijgen, red.) intrekken. Daar
zijn we al twee jaar mee bezig en ik
heb met een ander WOB-verzoek al
aangetoond dat er stukken zijn ach-
tergehouden. Er zit zoveel bloed,
zweet en tranen in dat ik die WOB-
zaak nooit ga intrekken.’’

Hij is ook uiterst boos over de op-
merking van Schneiders dat Slewe
hem kort geleden heeft laten weten
dat hij doorgaat tot de onderste
steen boven is. ,,Dat klinkt als een
verwijt, maar de gemeente heeft
zich aantoonbaar niet aan de wet ge-
houden. Wat is er dan mis mee dat ik
de onderste steen boven wil hebben
in deze zaak, waarmee ik al zoveel
jaar bezig ben?’’’
Schneiders reageert laconiek: ,,Na-
tuurlijk vindt Slewe dat ik niet deug
en natuurlijk vindt mevrouw Roos
dat de democratie in gevaar is. Ik
ben twee jaar bezig geweest om de
zaak op te lossen. In het ambtsbe-
richt staat wat er staat, de waarheid
moet maar eens gezegd worden.
Wat er staat is niet alleen mijn me-
ning, maar ook die van college en
fractievoorzitters. 
Het ligt bij Slewe en Roos altijd aan
iemand anders. Het zou mooi zijn
als ze ook eens bereid zouden zijn
om eens goed naar hun eigen aan-
deel te kijken.’’ 

Marielys Roos: ondemocratisch en incapabel ✱ Rob Slewe: een hele dikke leugen

’Schneiders zakt door het ijs’
Sjaak Smakman
s.smakman@hollandmediacombinatie.nl

Bloemendaal ✱ Burgemeester
Bernt Schneiders heeft voor Rob Sle-
we en raadslid Marielys Roos afge-
daan na zijn uitspraken in zijn jong-
ste ambtsbericht aan commissaris
van de koning Johan Remkes. Vol-
gens Slewe liegt Schneiders over de
schikking in de kwestie Elswout-
hoek, Roos noemt hem ,,incapabel
en ondemocratisch. Hij kwam hier
als de grote bestuurder die de zaak
wel eens even op orde zou brengen,
maar we zijn nu verder weg dan
ooit.’’

Stoorzenders
In de krant van vrijdag is
abusievelijk de suggestie
gewekt dat burgemeester
Bernt Schneiders Rob
Slewe en Marielys Roos als
’stoorzenders’ betitelt. De
term ’stoorzenders’ is een
interpretatie van de ver-
slaggever. Excuses voor de
verwarring. Het ambtsbe-
richt is te lezen op haar-
lemsdagblad.nl

In haar praktijk in Flow Plaza aan de
Zaanenstraat in Haarlem helpt Joan
al sinds 2006 vrouwen die worstelen
met eetproblemen. In 2004 werkte
ze nog in de verkoop, maar al snel
verlangde Joan naar iets anders. „Ik
miste iets in mijn werk. Ik wist dat
ik heel graag met mensen wilde wer-
ken, dus toen ik zag dat er mensen
werden gezocht die wilden werken
in de hospicezorg twijfelde ik geen
moment. Werken met mensen die
stervende zijn is zo mooi, omdat de
maskers afgaan. Mensen zijn op dat
moment volledig zichzelf.”
Na een aantal jaar besloot Joan om
een eigen praktijk op te zetten. „Net
als veel andere vrouwen heb ik zelf
ook geworsteld met eetproblemen.
Daarom denk ik dat ik in staat ben
om die vrouwen beter te begrijpen
en ze doelgerichter te helpen.”

Schaamte
Volgens Joan heerst er nog een groot
taboe op eetstoornissen, waardoor
mensen hun problemen verstop-
pen. „Slechts 6 procent van mensen
met eetproblemen zoekt hulp. Dit is

deels te wijten aan social media, wat
een enorm grote invloed heeft op
mensen. Vrouwen krijgen een ver-
keerd beeld van zichzelf en gaan
steeds kritischer naar hun eigen li-
chaam kijken door wat ze zien en le-
zen op het internet.”
Tijdens haar lessen leert Joan aan
vrouwen hoe ze op een gezonde ma-
nier moeten omgaan met hun eet-
buien, door de dialoog aan te gaan
met wat zij noemt ’saboterende
stemmen’. „Deze negatieve stem-

men zorgen ervoor dat mensen gaan
eten als ze zich rot of verveeld voe-
len. Ik leer vrouwen hoe ze hun ma-
nier van denken kunnen verande-
ren, zodat ze zich niet meer laten
meeslepen door hun eetbuien.” 

Forum
Het forum is een aanvulling op deze
lessen en biedt aan vrouwen met eet-
problemen een vertrouwelijke om-
geving, waarin ze met gelijkgezin-
den kunnen praten over hun wor-

stelingen. „Het forum is kleinscha-
lig en intiem, zodat vrouwen zich
vrij voelen om hun ervaringen te de-
len. Elke week bedenk ik een op-
dracht die vrouwen moeten doen
zodat ze bezig zijn met hun eetpro-
blemen en actief op zoek gaan naar
oplossingen.” Het forum zal op 2 ju-
ni de lucht in gaan en is de eerste
maand gratis toegankelijk voor ie-
dereen. Daarna kost het 9,95 euro
per maand.
Info:www.praktijkbieger.nl

Joan weet raad tegen eetproblemen

Joan probeert met haar forum het taboe op eetproblemen te doorbreken FOTO UNITED PHOTOS/PAUL VREEKER
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Haarlem ✱ „Wanneer vrouwen het
gevoel hebben dat ze openlijk over
hun eetproblemen kunnen praten
met mensen die er echt verstand van
hebben, dan verdwijnt de schaamte
vanzelf.” Joan Bieger, specialiste in
eetstoornissen, opent op vrijdag 2
juni in het kader van World Eating
Disorder Action Day een forum,
waar vrouwen over hun eetstoornis-
sen kunnen praten en in een veilige
omgeving ervaringen met elkaar
kunnen delen. 

Haarlem ✱ De werkgroep die
een mogelijke doorstart van de
Honkbalweek Haarlem in 2018
voorbereidt, is met een nieuw
initiatief gestart om geld bin-
nen te halen. De huidige vrij-
willigers van de Honkbalweek
moeten op de site
http://honkbalweek.
clubkit.nl inloggen in hun per-
soonlijke omgeving. De vrij-
williger kan via een handige
emailfunctie familie, vrien-
den, collega’s, kennissen en
dergelijke oproepen om te
sponsoren door online fictieve
(honk)ballen te kopen. De po-
tentiële sponsor kan een keuze
maken voor een persoon of een
van de vele teams met vrijwilli-
gers, zoals bijvoorbeeld field
crew, omroep, fietsenstalling,
catering, wedstrijdleiding,
batboys, kassa. Voor minimaal
5 euro per bal kan een belang-
stellende al meedoen. Ook kan
gekozen worden voor honk-
balweek algemeen.
Voor sponsors die niet online
willen betalen, kan een mach-
tigingskaart worden aange-
maakt. Op de site is de stand
van zaken permanent inzich-
telijk via een ’ballenthermo-
meter’. Zowel het team als de
vrijwilliger die de meeste bal-
len verzamelen, winnen een
prijs. De actie loopt tot 1 juli.

Nieuw
initiatief
honkbalweek
Theo Plasschaert


