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‘Je gaat toch denken dat er iets mis is
met die UMTS-mast’
BERT RAP, bewoner Lindengracht

amsterdam

Provinciehuis telefonisch
onbereikbaar door regen
HAARLEM – Door de regen van de afgelopen dagen is het provinciehuis
van Noord-Holland telefonisch niet
bereikbaar. De telecomruimte is onder water gelopen. In Amsterdam
waren vanochtend nog weinig problemen: de brandweer kreeg een
handvol meldingen binnen van wateroverlast. Het ging daarbij vooral
om ondergelopen kelders.

Grootste schuld,
eerst geholpen Scheidingen, geld en
Kinderrechtswinkel De crisis en het groeiende aantal vechtscheidingen

Bureau Kredietregistratie checkt wanbetaler Agis
MEREL STRAATHOF
AMSTERDAM – Om de Amsterdammers met de grootste schuldproblemen ook het eerst te kunnen helpen, gaat het Bureau Krediet Registratie (BKR) de gemeentelijke Vroeg Eropafteams ondersteunen.
Nu bezoeken die teams – in het leven
geroepen om problematische schulden te voorkomen – alle Amsterdammers met een betalingsachterstand
van twee maanden of langer bij woningcorporaties, energiebedrijven en
de Amsterdamse Dienst Belastingen.
Zorgverzekeraar Agis meldt daarnaast ongeveer duizend – iets minder
urgente – wanbetalers per maand,
naar wie de gemeente slechts beperkt
kan omkijken. Omdat het te duur is
alle Agiswanbetalers te bezoeken, wil
wethouder Freek Ossel (Armoede) nu
prioriteit geven aan de Amsterdammers met de grootste problemen.
Daarom begin de gemeente vanaf
deze maand samen met Agis en het
BKR een proef: Agis levert een lijst
van wanbetalers, waarna BKR een
rangschikking maakt naar ernst door

de lijst te vergelijken met gegevens uit
het eigen schuldenregister. “Op die
lijst laten we een risicoanalyse los om
vast te stellen wie het meest verlegen
zit om hulp,” zegt BKR-directeur Peter van den Bosch.
Het BKR controleert onder meer of
er sprake is van achterstallige aflossingen, of er meer leningen uitstaan
en of nieuwe leningen zijn aangevraagd bij banken of kredietverstrekkers. “We brengen enkel hiërarchie in
de lijst, we delen géén gegevens met
de gemeente.”
Volgens Ossel is het uniek dat het
schuldenregister van het BKR op deze manier wordt ingezet. Van den
Bosch: “Privacy staat bij ons voorop,
maar uit onderzoek van de Hogeschool van Utrecht is gebleken dat 85
procent van mensen in de schuldhulp graag op een eerder moment
hulp had gekregen.” Als de proef over
een jaar succesvol blijkt, wil Ossel de
werkwijze uitbreiden met bijvoorbeeld Nuon, Waternet en de andere
zorgverzekeraars. Ossel: “Bij succes
hoop ik dat het navolging krijgt in andere gemeenten en, dit zeg ik met een
beetje Amsterdamse arrogantie, misschien zelfs landelijk.”

De Gasconnerunderen op hun eerste dag in de Gaasperzoom.

De Kinder- en jongerenrechtswinkel Amsterdam krijgt
een groeiend aantal telefoontjes, mails en chatberichten
van kinderen. ‘Kinderen hebben recht op een zorgeloos leven.’
MARLOES DE MOOR

‘I

k wil niet bij mijn vader wonen. Hij liegt heel veel. Ik ben
lang niet bij hem geweest en
ik ben bang dat hij boos op
me wordt en dat ik straf krijg. Ik wil
niet terug.’
Het is een fragment uit een mail die
Jeslin Brunsting, vrijwilliger bij de
Kinder- en jongerenrechtswinkel, op
haar computer opent. De dertienjarige afzender van de mail wil weten of
haar brief aan de rechter al is verstuurd. Ze moet het ‘urgent’ weten en
gebruikt termen als OTS (ondertoezichtstelling), alsof dat dagelijkse
kost voor haar is. “Gebruikt een kind
zulke woorden?” vraagt Brunsting
zich af. “Het kan zijn dat haar moeder
haar ermee heeft geholpen… Maar
soms zoeken ze ook zelf een moeilijk
woord op in het woordenboek om volwassener over te komen.”
De vrijwilligers van de Kinder- en
Jongerenrechtswinkel proberen de
invloed van de ouders er zo veel mogelijk uit te filteren. “Het gaat ons om
het belang van het kind.”
Zes dagen per week wordt de Kinder-en Jongerenrechtswinkel Amsterdam tussen 14.00 en 17.00 uur bemand door vier vrijwilligers en twee
stagiairs. Het merendeel van hen studeert rechtsgeleerdheid of is afgestudeerd jurist. Zij staan de kinderen te
woord via sociale media, chat, mail of
telefoon. Kinderen met problemen
rondom een echtscheiding worden
uitgenodigd voor een gesprek.
De meerwaarde van dat bezoek is
dat de ouder niet bij het gesprek aanwezig is. “Het kind spreekt alleen met
ons en kan zelf aangeven wat het wil.
Soms blijkt het mee te vallen. Dan
willen ze best naar hun vader, maar
niet in de weekenden. Of ze willen alleen maar bij hun vader wonen omdat hun vriendjes toevallig in de
buurt zitten. Als we na zo’n gesprek

vragen of ze de brief écht willen
schrijven, willen ze er toch nog even
over denken. Er zijn echter ook veel
tragische gevallen, waarbij sprake is
van grote problemen, zoals huiselijk
geweld, mishandeling of kindermisbruik.”
Zo kreeg vrijwilliger René de Ruiter
een meisje aan de telefoon die met
haar broertje en zusje werd mishandeld door haar vader. “Ze had een gezinsvoogd die niet naar haar luisterde. Volgens hem ging het prima en
konden ze best terug naar hun vader.
De kinderen durfden alle drie niet te
zeggen dat ze dat niet wilden, omdat
ze bang waren dat hij boos zou worden. Ik heb een gesprek met de voogd
gehad. Daaruit werd duidelijk dat hij
de kinderen niet serieus nam. Zij hebben toen een nieuwe voogd gekregen.”
Brunsting werkt aan een zaak van
een kind dat nooit erkend is door zijn
vader, maar nu toch bij hem wil wonen. De vader wil zijn zoon alsnog erkennen en de jongen wil niet meer
naar mijn moeder. “Het is alleen lastig dat vader en zoon niet bij de Kinder- en jongerenrechtswinkel kunnen langskomen. De vader vindt de

‘Schrijnend, kinderen
zouden zich geen zorgen
moeten maken over geld’
De vrijwilligers en stagiairs van de
reiskosten te hoog. Hij heeft maar vijf
geeltjes per maand om van te leven.
Toch is het voor ons belangrijk, omdat we zijn zoon graag zelf willen horen.”
Niet alleen over echtscheidingen,
ook over geld komen steeds meer vragen binnen. Die houden volgens Marieke van Otterloo vaak verband met

de economische crisis. “Kinderen
willen bijvoorbeeld een bijbaantje
zodat ze hun moeder kunnen helpen,
omdat ze zo weinig geld heeft. Ze geven aan dat ze niet op de zak van hun
ouders willen teren, omdat die schulden hebben. Dat is natuurlijk schrijnend. Kinderen hebben recht op een
zorgeloos leven en zouden zich geen
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Koeien in Zuidoost gestrest Bellefleur nachtburgemeester Haarlem
ROB ROMBOUTS
AMSTERDAM – Was het vuurwerk
van baldadige jongeren? Brommers? Of blaffende honden? Hoe
dan ook, de twaalf Gasconnerunderen die waren losgelaten in de
Gaasperzoom in Zuidoost, zijn na
vier dagen alweer weg. “Ze hebben zich het park niet eigen kunnen maken,” zegt Dirco te Voortwis van boerderij Lindenhoff uit
Baambrugge, eigenaar van de gra-

zers. “Ze raakten gestrest en braken uit. Zaterdagavond hebben we
ze weggehaald en neergezet in een
aangrenzend weilandje.”
Bedoeling is dat ze terugkeren.
Misschien wordt een stuk van de
Gaasperzoom afgezet zodat ze
kunnen wennen. Omwonenden
spraken bezorgd de boswachter
aan. “Mensen waren weer gestrest omdat de dieren opeens waren verdwenen. Zij waren na een
paar dagen wel aan ze gewend.”

Van een verslaggever
AMSTERDAM – Dolly Bellefleur, alter ego van cabaretier Ruud Douma, is gekozen tot nachtburgemeester van Haarlem.
Bellefleur, voorvechter van emancipatie van homo’s en transgenders,
woont al twintig jaar in Amsterdam
en Haarlem. “Het is een goddelijke
combi. Voor mij de ultieme aha-erleb-

nis! Amsterdam of Haarlem? Ik kan
geen keuze maken. Ik houd van allebei.”
De nieuwe nachtburgemeester wil
het nachtleven in Haarlem ‘nog bruisender’ maken. Bellefleur gaat inventariseren waaraan Haarlemmers of
niet-Haarlemmers die graag uitgaan
in de Spaarnestad, behoefte hebben
in de nacht. Suggesties kunnen naar
dolly@dollybellefleur.nl of naar haar
Facebookpagina.

Mogelijk organiseert Bellefleur een
brainstormsessie over het Haarlemse
nachtleven. Het uiteindelijke doel is
om als nachtburgemeester een zogeheten nachtcollege te vormen. Op
Bellefleurs verlanglijstje staat het organiseren van een Haarlemse Museumnacht.
“Ik ga nu maar even snel bij de
groothandel wat potten nachtcrème
inslaan. Zodat mijn nachtburgemeesterschap rimpelloos kan verlopen!”

