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Voorstel over
de Hofboerderij
De gemeenteraad krijgt volgende maand een voorstel van
het college voor een upgrade en
een kleinschalige horecavoorziening in de Hofboerderij in Wateringen. Hierna gaat een nog
op te richten beheerstichting
aan de slag met de exploitatie
en het beheer van de accommodatie. Over de toekomst van de
Eendenburcht, eveneens in Wateringen, is volgens de gemeente
op dit moment nog niets te zeggen. Dat geldt ook voor de situatie in Poeldijk, waar de gemeente De Leuningjes of het
voormalige gebouw van Dario
Fo wil verkopen. ,,Onze focus
ligt op de afhandeling van de asbestkwestie in De Leuningjes,’’
aldus een woordvoerster van de
gemeente. ,,Het maken van keuzes is pas later aan de orde.’’

Naaldwijker betrapt bij
openslijpen kluis Vitis
NAALDWIJK/DEN HAAG | Als het aan het Openbaar Ministerie ligt, komt Mohamed el Y. (22) uit Naaldwijk een
half jaar ’s nachts niet meer op straat. De man wordt
verdacht van betrokkenheid bij drie inbraken, twee in
Naaldwijk en een Monster.

MONSTER
Tijdens een zitting bij de Haagse
rechtbank eiste de ofﬁcier van justitie dat de Naaldwijker tussen twaalf
en zes uur ’s nachts huisarrest krijgt.
,,Dat is zwaar, maar het zijn ook ernstige feiten waarvoor mijnheer terechtstaat,” meende de ofﬁcier van
justitie.
El Y. werd op 8 maart dit jaar met
enkele vrienden betrapt toen ze in
een kelderbox in Naaldwijk een
kluis probeerden open te snijden
met een slijptol. Omwonenden hadden last van de brandgeur en de
herrie, en waarschuwden de politie.
De kluis was afkomstig uit het wijkcentrum van Vitis Welzijn aan de
Dijkweg in Naaldwijk. Er zat 1100
euro in.
Het OM kon tijdens de zitting gisteren niet bewijzen dat El Y. had
meegedaan aan de inbraak in het
wijkcentrum. Maar doordat hij had
geholpen om de kluis te openen, zou
hij toch strafbaar zijn. De Naaldwij-
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ker was volgens het OM wel aanwezig bij een bedrijfsinbraak in een
kwekerij aan de Zwartendijk in
Monster, waarbij ook een kluis werd
meegenomen. Daarin zat 500 euro.
Ook zou hij met zijn vriendjes met
een koevoet hebben ingebroken bij
een kledingbedrijf aan de Geestweg
in Naaldwijk. Daarbij werd niets
buitgemaakt.

Capuchon
El Y. was gisteren niet op de rechtszitting aanwezig omdat hij schoolexamens moest maken. Volgens zijn
advocate bewijst dit dat de man
weer op het rechte pad is gekomen.
Zij meent dat niet keihard bewezen is dat de Naaldwijker bij de inbraken bij de kwekerij en het kledingbedrijf betrokken was. De politie vond in zijn slaapkamer een capuchon die de inbrekers op de camerabeelden van beide bedrijven
droegen. Volgens zijn advocate zegt
dat helemaal niets. ,,Al zijn vrienden
hebben wel zo’n capuchon.’’
Hij heeft al ruim drie maanden in
voorarrest gezeten. Het OM vindt
dat hij daar bovenop ook nog een
nachtelijk huisarrest moet krijgen.
Twee andere verdachten van de inbraken hebben inmiddels van de
rechtbank respectievelijk een celstraf van 4 maanden en een werkstraf van 80 uur gekregen.
De rechtbank doet op 15 november uitspraak.
(Cerberus)

Cabaret over zorg
in Nederland

Gedicht op de muur
’S-GRAVENZANDE | De Westlandse Pronkkast in de bibliotheek
van ’s-Gravenzande bevat ongeveer 1000 items over Westland en legt het accent op de geschiedenis van de streek. Het
is een collectie boeken van Westlandse schrijvers en boeken
over het Westland. Dichter en theatermaker Aart van den
Berg schreef er een gedicht over. Dat pronkt nu levensgroot
op de muur van de bibliotheek. FOTO BIBLIOTHEEK WESTLAND

Concert voor vluchteling
NAALDWIJK | Onder de titel ‘Mag

ik dan bij jou?’ wordt 20 november
in de Oude Kerk in Naaldwijk een
bijzonder beneﬁetconcert gehouden. De muziek wordt enkele
malen onderbroken door korte,
persoonlijke verhalen van Westlanders die ooit zelf zijn gevlucht.
De opbrengst gaat naar Vluchtelingenwerk Zuidvleugel.
Het initiatief komt van de Raad
van kerken Naaldwijk en de Vredekerk in De Lier. ,,Wat je persoonlijke mening of politieke standpunt ook is, elk mens telt en elk
mens heeft medemensen nodig.

We hopen mensen met elkaar te
verbinden,” zo schrijven zij.
Muzikale hoofdrolspeler, en
mede-initiator, van het beneﬁetconcert is de band Crosspoint
Music, maar ook andere musici
werken belangeloos mee. Op het
programma staan onder meer Mag
ik dan bij jou? en Hallelujah.
Kaarten à 7,50 euro zijn te koop
bij boekhandel Vingerling in
Naaldwijk, ’s Gravenzande en Wateringen, De Vitaminetuin in De
Lier en 20 november vanaf 19.15
uur bij de kerk aan het Wilhelminaplein.

Besluit overgrondwaterA4uitgesteld
MIDDEN-DELFLAND | Het dagelijks

bestuur van het hoogheemraadschap van Delﬂand heeft het besluit
over grondwateronttrekking in de
tunnelbak van de nieuwe snelweg
A4 uitgesteld. ,,Het onderzoek naar
de gevolgen is nog niet afgerond,’’
aldus een woordvoerster van Delfland. ,,Besluitvorming vindt waarschijnlijk in december plaats.’’
De snelweg is inmiddels grotendeels klaar, maar na een halve eeuw
is de discussie over de nieuwe verlengde A4 tussen Delft en Schiedam
nog niet verstomd. De hoeveelheid
grondwater die moet worden weggepompt voor de tunnelbak in het
groene
Midden-Delﬂandgebied
zorgt nu voor ongenoegen.

Droog
Rijkswaterstaat moest een nieuwe
watervergunning aanvragen bij het
hoogheemraadschap, toen bleek dat
er veel meer grondwater moet worden weggepompt om de halfver-
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diepte tunnelbak in Midden-Delfland droog te houden dan in de verleende vergunning stond. Zo blijkt
er 1200 kuub grondwater naar

boven te komen in plaats van de berekende 400 kuub.
Dat schoot met name de gemeente Midden-Delﬂand in het ver-

keerde keelgat. Wethouder Van
Oord van landschapsontwikkeling
en rijksinfrastructurele projectenvreest dat de bodem in de directe
omgeving van de nieuwe weg tot
wel 15 centimeter kan verzakken. In
een gepeperde brief aan Rijkswaterstaat liet Midden-Delﬂand in september weten niet gediend te zijn
van de gang van zaken rondom de
halfverdiepte tunnel op de A4. ‘Minister, neem uw verantwoordelijkheid,’ schreef de gemeente aan
Rijkswaterstaat.
Buurgemeente
Schiedam had overigens geen bezwaren.
De gemeente Midden-Delﬂand
stapte ook naar een geschillencommissie. Deze doet binnenkort uitspraak.
Ondanks het uitstellen van het
besluit over grondwateronttrekking
is het nog steeds de bedoeling dat de
A4 medio december opengaat. Tot
die tijd wordt volop getest en vinden
de laatste werkzaamheden plaats.

Met een geestige en muzikale insteek zullen Marien
van den Berg, Chris Pastijn,
Ton de Vos en Gerrit van
den Berg op 12 november
de Nederlandse participatiesamenleving en de bezuinigingen en herinrichting van de zorg belichten
in een liedjescabaret. In de
Cultuurschuur zullen zij de
voorstelling genaamd ‘Het
Draait Om Mensen Nietwaar’ ten tonele brengen.
Wie wil meezingen, wordt
van harte uitgenodigd tijdens de voorstelling. De
show begint om 20.00 uur.
Entree kost zeven euro.

DE LIER

Ex-topvoetballer
over het geloof
Ex-Feyenoorder, huidig trainer
van Jong Twente en Jong Oranje
en ex-Nederlands elftalspeler
Bert Konterman zal aanstaande
zondag een Frisse Religieuze Inspirerende Samenkomst, FR!S,
leiden. Konterman zal in De
Lier spreken over de combinatie
topsport en geloof. Onder dit
thema vallen vragen als: hebben
christenen, net als sporters, training nodig om op niveau te
presteren en hoe ga je om met
blessures en verlies na een grote
wedstrijd? Jongeren kunnen
vanaf 10.30 uur terecht in De
Rank in de Weelystraat.

NAALDWIJK

Kerstdemo voor
huiskamer en tuin
Om huiskamers, voor- en achtertuinen over een paar weken
in kerstsferen te brengen, kunnen liefhebbers op 18 november
terecht in de Ontmoetingskerk
in Naaldwijk. Daar geeft Karin
Koelewijn van Pure Flower uit
Poeldijk een Groei & Bloei kerstdemonstratie ter inspiratie.
Deelnemers kunnen ideeën opdoen om de eigen woning of het
eigen bedrijf met kerstversieringen aan te kleden. De avond begint om 20.00 uur en kost drie
euro per persoon. Leden van
Groei & Bloei zijn goedkoper
uit, zij betalen een euro.

