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H+B: Thuiszorgklant
staat niet in de kou
H+B Thuiszorg zegt klanten bij wie

de zorg per 1 juni wordt stopgezet

niet in de kou te laten staan. Ze

worden overgedragen aan een an-

dere zorgaanbieder, aldus directeur

Ronald de Haan. De zorgbaas ont-

kent dat de klanten, die vorige week

een brief ontvingen over de beëin-

diging van de zorg door H+B, het

zelf maar moeten uitzoeken. De

zorg stopt, omdat H+B de verpleeg-

zorg (gefinancieerd vanuit de

AWBZ) afstoot. De thuiszorg - hulp

bij het huishouden - gaat gewoon

door, aldus H+B. Volgens directeur

Ronald de Haan moet voor tien

cliënten nog een nieuwe aanbieder

worden gezocht. De 22 medewer-

kers die hun baan bij H+B verlie-

zen, krijgen werk aangeboden bij

een andere aanbieder van thuis-

zorg. PAGINA 2

Gemeente moet
gaan ‘pluizenzuigen’
Het Haagse college van burgemees-

ter en wethouders moet gaan plui-

zenzuigen. D66, GroenLinks en

CDA in de gemeenteraad vinden ‘de

pluizendeken’ die zo’n vier weken in

het jaar wordt veroorzaakt door on-

geveer tien vrouwelijke populieren

langs het Veenbespad in Ypenburg

niet acceptabel. De deken brandt

gemakkelijk en is daarom gevaar-

lijk. De drie partijen willen dat de

pluizen wekelijks worden opgezo-

gen. Eigenlijk zijn ze helemaal niet

blij met de in totaal 150 populieren

aan weerszijden van het pad dat

langs de woonwijken Brasserhout

en Brasacker loopt. Die zorgen voor

nog meer overlast: wortels drukken

tegels uit het fietspad omhoog.

Daarom is het al tweemaal hersteld,

maar nu is het alweer gevaarlijk. De

partijen willen weten hoe duur het

vervangen van de bomen is of dat

er ook andere mogelijkheden zijn

om de problemen te verhelpen. brakem000

VOORBURG

Man voor de ogen van
zijn kinderen bedreigd
Een 38-jarige man is zaterdagmid-

dag voor de ogen van zijn twee kin-

deren (2 en 8 jaar) met een mes be-

dreigd. De man had met zijn kinde-

ren gegeten aan het Koningin Juli-

anaplein in Voorburg, toen hij rond

half twee een oude bekende tegen-

kwam. De twee raakten met elkaar

in gesprek, maar kregen al snel

ruzie. De verdachte trok een mes en

bedreigde de 38-jarige. Toen er over

en weer ook nog geschreeuwd

werd, barstten de kinderen in hui-

len uit. De politie, die de verdachte

nog niet heeft kunnen aanhouden,

is op zoek naar getuigen. Ten tijde

van het conflict stonden er bij de

haringkar mensen die mogelijk iets

gezien hebben. werff000
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DENHAAG• Jenny Kalalo, klein-
dochter van Oma Oen, had aange-
kondigd voor het laatst met Toko
Oen op de Tong Tong Fair te staan.
Maar ze gaat twijfelen. „Alles or-
ganiseren vanuit Indonesië waar ik
woon, vraagt veel. Maar de klanten
hebben het er moeilijk mee.’’
De in Delft afgestudeerde architect

Jenny heeft zich voor het negen-

tiende jaar ingezet om met het cu-

linaire erfgoed van haar oma Oen

twaalf dagen op de Tong Tong Fair

te staan. Zeebaars is ditmaal de spe-

cialiteit in haar warung (eethuisje)

van groen hout.

Jenny ontfermt zich in Semarang,

op midden-Java, dagelijks over het

laatste filiaal van wat vanaf 1912 een

horecaonderneming is geweest met

vestigingen in Jogyakarta, Jakarta,

Malang, Semarang, Den Haag en

Delft. Maar één keer per jaar alles

naar Den Haag verhuizen, valt haar

steeds zwaarder. Ze is nog de enige

van de 35 kleinkinderen die in de

horeca is gebleven. „Omdat het vre-

selijk zou zijn zo’n familiebedrijf op

te geven. Mijn moeder heeft altijd

de leiding gehad in Semarang, maar

zij is in 2009 overleden. Veel van de

kleinkinderen zijn artsen en tand-

artsen geworden. Ook al zijn we van

een horecafamilie een artsenfamilie

geworden, iedereen is blij dat de

traditie wordt voortgezet.” Dat is

precies wat de bezoekers van de

Tong Tong Fair ook vinden. Jenny

giechelt. „Ik weet het niet meer.

Eerst maar genieten van deze Tong

Tong Fair.’’ (Maaike Kraaijeveld)

Nog één
keer naar
Toko Oen

Jenny in Toko Oen op de Tong Tong Fair met specialiteit zeebaars. Voor het laatst of toch niet? FOTO JOS VAN LEEUWEN

De Haagse regio telt elf criminele

jeugdbendes: negen in Den Haag,

één in Delft en één in Leidschen-

dam. Politie en justitie zetten kei-

hard in op deze groepen. „We weten

wie het zijn,” aldus Hanneke Ekel-

mans, directeur opsporing politie

Haaglanden. „We proberen groeps-

leden te pakken waar het pijn doet.”

En die pijn zit in status en geld.

„Dus pakken we bijvoorbeeld dure

BMW’s af als niet aangetoond kan

worden hoe hiervoor betaald is en

laten we een patser aanhouden

door een aspirant-agent, en niet

door het arrestatieteam. Aangehou-

den worden door zo’n team vinden

ze geweldig, maar door een begin-

nend agent in de boeien geslagen

worden, is een enorme afgang.”

Voorheen startte het korps een

onderzoek naar een dader als er bij-

voorbeeld meerdere aangiftes van

woninginbraak lagen. „Nu zijn we

gefocust op de criminele jeugdgroe-

pen. Zij leiden ons naar delicten,”

aldus Ekelmans. „De Haagse groe-

pen vormen een netwerk. Er zijn

geen vaste samenstellingen. Perso-

nen uit de ene groep werken samen

met lui uit de andere. Woninginbra-

ken, drugs, overvallen. Als het maar

geld oplevert.”

Het is duidelijk geworden dat

aanhouden alleen niet voldoende is

in de strijd tegen deze groepen.

„Wie een celstraf heeft uitgezeten,

geniet alleen maar meer aanzien in

de groep,” legt Ekelmans uit. ,,Als

kopstukken uit een criminele jeugd-

groep vastzitten, staan opvolgers

bovendien al klaar.”

Politie en justitie sporen de ben-

deleden op en straffen hen. Maar in

de totale aanpak wordt nauw sa-

mengewerkt met instanties als ge-

meente, reclassering en Jeugdzorg.

„Als een groepslid wordt aangehou-

den, wordt zijn thuissituatie beke-

ken,” vertelt Hanneke Ekelmans.

„De kans is groot dat een jonger ge-

zinslid meteen in de voetsporen

treedt van zijn oudere broer. Dat

proberen we te voorkomen.”

In sommige gevallen blijkt dat

zorg bieden niet meer helpt. ,,Dan

rest ons slechts keihard aanpakken.

Maar we moeten wel nuchter blij-

ven, criminele jeugdgroepen zijn

een verschijnsel van alle tijden.”

DENHAAG •Billboards met resultaten van recher-

cheonderzoek, aanhoudingen op klaarlichte dag en

dure BMW’s die publiekelijk in beslag worden geno-

men. Politie en justitie laten buurten zien wat ze

doen in de aanpak van criminele jeugdbendes.
LINDA PENDERS

Criminele jeugdbendes hard aangepakt inHaaglanden

‘Pakken waar het pijn doet’

Door een beginnend
agent gearresteerd
worden is een afgang.

Hanneke Ekelmans
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