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Knoop

O

p een straathoek
brak ik bijna m’n
nek bij een plotselinge confrontatie met
een ruim bemeten
hondendrol die er achteloos was
achtergelaten. Met een rappe lichaamsbeweging trachtte ik het
onheil af te wenden. Mijn rechtervoet, die de landing al had ingezet, maakte op het nippertje een
korte doorstart om voorbij de
smerige booswicht veilig neer te
komen. Deze noodprocedure

Opgelucht stelde ik
daarna vast dat de
balletvoorstelling
geen toeschouwers
had gehad
bracht de rest van mijn lijf echter
gevaarlijk uit balans. De jaren beginnen dus toch te tellen. Gelukkig vond ik in een reflex houvast
bij een boompaaltje en kon ik de
boel overeind houden.
Opgelucht stelde ik daarna vast
dat de balletvoorstelling geen toe-

schouwers had gehad. Maar toen
kwam de verbolgenheid: nog altijd die verdraaide drollen!
Hoe lang worstelen we nu al met
de gordiaanse knoop die hondenpoepoverlast heet? Nooit struikelt
daar eens een coalitie over, laat
staan een kabinet. Het gaat maar
door. Je kunt er gif op innemen
dat die leuke ED-baby’s van laatst
al op weg naar de crèche allemaal
een keer een bruin voetje halen.
Het treurige is natuurlijk dat dit
zomaar mogelijk is in Brainport,
met z’n slimme oplossingen. Al
geef ik toe dat het onderhavige
probleem misschien niet met
technisch vernuft uit de wereld te
helpen is. Ook met onze andere
regionale kwaliteit – design –
kom je niet veel verder dan het
verfraaien van de bestaande opraaphandschoentjes en afvalbakken voor de poep. Er is in deze
kwestie bovendien stijfkoppig verzet; zoals talloze kasteleins blijven toejuichen dat er in de kroeg
nog gerookt wordt, zo zijn er volop baasjes die vinden dat de hond
buiten overal z’n stempel mag
drukken. Misschien moeten we
het maar gewoon aanvaarden: shit
happens. Ofwel: kan gebeuren zo’n
strontschoen nu en dan.
(Jajaa, ook door katten in je tuin.)

Eindhoven maakt nu
onderscheid bij fraude
door Hans Vermeeren
e-mail: h.vermeeren@ed.nl
EINDHOVEN. Bijstandsfraudeurs in

Eindhoven die betrapt worden,
kunnen op een coulantere behandeling rekening als ze die fraude
per ongeluk begaan hebben. De gemeenteraad heeft gisteren unaniem ingestemd met een initiatiefvoorstel daartoe van PvdA-raadslid Hafid Bouteibi.
Daarmee is Eindhoven een van
de eerste gemeenten in Nederland
die een onderscheid maakt tussen
mensen in de bijstand die met opzet fraude plegen en bijstandstrekkers die zich per vergissing niet
aan de regels houden. De laatsten
kunnen nu ook een waarschuwing krijgen, in plaats van een
(fikse) boete.
Een voorstel van de Brede Beweging Linksom (BBL) om nog
een extra rechtvaardigheidstoets
in te voeren voordat bijstandsfraudeurs gestraft worden, haalde het
niet. Een ruime meerderheid in
de Eindhovense raad vond dat net
een stap te ver gaan.

„Dat is een stapeling van regels
die zijn doel voorbij schiet”, vond
ook wethouder Staf Depla (PvdA)
van werk en inkomen.
Het was gisteravond in de Eindhovense raad sowieso de avond
van de initiatiefvoorstellen. Behalve het fraudewetvoorstel omarmden de gemeenteraad nog twee andere initiatieven van raadsleden.
Het voorstel van Tom van den
Nieuwenhuijzen van Groenlinks
en Arnold Raaijmakers (PvdA)
om voortaan ook een klimaatbegroting te maken, gericht op het
bereiken van een klimaatneutrale
stad, kreeg ook brede instemming
- uitgezonderd de VVD, die dit
plan niet realistisch acht.
Ook ging de raad akkoord met
het voorstel van D66-raadslid
Mpanzu Bamenga om een plan te
gaan maken om in Eindhoven te
komen tot een anti-discriminatiebeleid.
Alleen Rudy Reker (LPF) was
het daar niet eens omdat het voorstel het – onder andere – mogelijk
maakt anoniem te solliciteren bij
de gemeente Eindhoven.

Omdat een Eindhovenaar
53 films met ‘weerzinwekkende beelden’ op zijn pc
had staan waarin kinderen
een hoofdrol spelen, krijgt
hij 80 uur werkstraf. De
man was eerder al vervolgd voor kinderporno en
had zijn behandelaars gewaarschuwd dat hij naar
blootfoto’s keek om te zien
of hij er nog gevoelig voor
was. Hoe deze films op
zijn pc kwamen, wist hij
niet te verklaren.

WAALRE

Hoger beroep
in moordzaak
Het hoger beroep van de
twee mannen veroordeeld
voor de ‘kofferbakmoord’
in Waalre dient op 27 mei
voor het gerechtshof. Dat
is gisteren bekend gemaakt. Eerdere behandeling zit er niet in omdat
een van de twee mannen
nu nog onderzocht wordt
in het Pieter Baan Centrum. De moord is gepleegd op 30 april 2013. Het
stoffelijk overschot van het
slachtoffer werd later deels
verbrand gevonden in de
kofferbak van een auto.
Een Eindhovenaar (33)
wordt gezien als de aanstichter, de andere zou de
moord hebben uitgevoerd.
De eerste kreeg 18 jaar cel,
de tweede tien.

䢇

Maine Geubbelmans (60 jaar)
woont in België

䢇

Betaalbare
schoenen

Vooral voor
Miss Etam

„Ik kom hier natuurlijk ook
voor de kledingwinkels, maar ik
vind het ook handig om in Eindhoven te shoppen omdat ik hier
geneesmiddelen kan kopen die
je bij ons in België niet zomaar
in een drogisterij vindt. Paracetamol ligt hier gewoon bij de
Etos in het rek. Ik kom hier ook
voor betaalbare schoenenwinkels zoals Van Haren. Bij ons zijn
de Scapino en zo bijna overal verdwenen. Ik mis De Slegte in
Eindhoven. Daar ging ik altijd
even naartoe. Goedkopere, kleine winkels zouden de binnenstad wat meer doen opleven.”
Shopt niet vaak online, niet voor
kleding in elk geval: wel bijvoorbeeld gadgets voor de smartphone of tablet.

„We komen hier vooral voor
winkels zoals Miss Etam. De afwisseling van winkels in het
centrum van Eindhoven is een
meerwaarde. Het is leuk om tijdens het kleding shoppen eens
bij de Xenos binnen te springen.
Ketens zijn niet per se slecht,
wij komen er graag.
Het pand van de V&D lijkt
ons echt een probleem. Het is zo
groot.. Enkele kleinere ketens
zou een oplossing zijn. Op weer
zo’n grote winkel als de Primark
zit Eindhoven denk ik niet te
wachten.”
David en Immers shoppen
beide nooit online, ze kopen
nog gewoon alles ‘ouderwets’ in
de winkel.

䢇

Bertiene Janssen (41) uit Elst

Lucy David (74 jaar) uit Budel en
Annie Immers (68) uit Maarheeze

䢇

Carla de Jager (34) uit Asten

Groter

Levendiger

„Van mij mogen er grotere winkels zoals de Primark komen:
dat trekt mensen aan. Ik denk
dat het succes voor de omliggende winkels dan automatisch
volgt. Als ik ga winkelen, ga ik
meestal toch voor de grotere winkels zoals de Primark of de Zara.”
Koopt regelmatig online,
maar gaat nog graag shoppen.

„Ik mis de kleinere winkels die
verdwijnen, eerlijk gezegd niet
echt. Zoals de Slegte, ik kwam
er niet vaak. Ik denk dat grotere
winkels het centrum wat levendiger kunnen maken. Jammer
dat de V&D weg gaat, maar misschien komt er wel iets hips in
de plaats.’’
Shopt vaak online, maar gaat
toch liever ‘echt’ naar de winkel.

BLADEL

Automobilist vliegt over
de kop op A67
Een automobilist is gistermiddag gewond geraakt bij
een ongeval op de A67 nabij
parkeerplaats De Beerze. De
bestuurder reed op de linkerrijstrook van de A67 in de
richting van de Belgische
grens en schoot rond 16.45
uur door nog onbekende
oorzaak met zijn voertuig
naar rechts. De wagen vloog
over de kop en belandde
aan de andere kant van de
sloot op de zijkant in de
berm, nabij tankstation Gulf.
De automobilist is met een
ambulance naar het ziekenhuis gebracht.
RECHTGEZET

KAFI woensdag 2 maart
voor rechter
In de krant van gisteren
stond dat de rechtszaak over
het Nuenense KAFI-dossier
op maandag 2 maart dient.
Dat moet zijn woensdag 2
maart.

Eindhoven wil
vervolg van Regio 1

Leegstand werd niet alleen aangegrepen om nieuwe ketens naar
Eindhoven te halen. Bestaande
winkelformules zagen hun kans
om uit te breiden. De megastores van H&M en Zara zijn wat
dat betreft de beste voorbeelden.
De transitie van de binnenstad zal ook de komende jaren
doorzetten. V&D alleen laat al
zo’n 15.000 vierkante meter winkelruimte achter op een prominente plaats. Meters waar, als het
aan de gemeente Eindhoven ligt,
de nog ontbrekende internationale retailers hun kans grijpen.
Onlangs maakte de gemeente
bekend een acquisitieteam op te
richten om deze partijen te verleiden tot een komst naar de
stad. Formules zoals Stradivarius, Massimo Dutti, Urban Outfitters en Marks & Spencer en

zelfs een Apple Store staan hoog
op de wensenlijst.
Volgens Mark van Zwam van
RSP, de voornaamste makelaar
in de Eindhovense binnenstad,
gaan veel winkels van het lijstje
er uiteindelijk wel komen. „We
zijn al langer in gesprek met partijen zoals Forever 21, River Island en Monki (formule van
H&M, red.). Ze gebruiken de
Randstad meestal als proeftuin
om te kijken of de winkel aanslaat bij de Nederlandse consument. Daarna openen ze winkels
in steden zoals Eindhoven. De
belangrijkste voorwaarde is dan
䢇 䢇 䢇

‘Winkelketens gebruiken de
Randstad als proeftuin om te
kijken of een winkel aanslaat’
Mark van Zwam RSP makelaar

