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Den Haag/Hillegom � Hij was nog
maar een paar maanden vrij na de
zoveelste veroordeling, of de 22-jari-
ge Hillegommer ging weer in de
fout. Negen keer zelfs: van diefstal
en vernieling tot aan geweldsmis-
drijven, waarbij diverse slachtoffers
door hem zouden zijn gebeten. Nu
laat het OM zijn tanden zien door
een tbs-maatregel tegen de verdach-
te te eisen. Als de rechtbank daar
niet in meegaat, wil het OM dat de

man twintig maanden cel, plus tien
voorwaardelijk, wordt opgelegd
De twintiger is vanaf zijn 14e vrijwel
continu met justitie en politie in
aanraking geweest. Hij had thuis
problemen en zwierf op straat rond,
waar hij aan de drugs raakte en aller-
lei misdrijven pleegde. Eind vorig
jaar belandde hij weer achter de tra-
lies na een nieuwe waslijst van delic-
ten. In de zomer van vorig jaar be-
gon een nieuwe reeks misdragin-

gen. Hij stal volgens het OM een
melkbus en beet letterlijk van zich
af toen hij werd betrapt. Ook gooide
hij later bij een aanhouding een
agente op de grond en smeet zijn
fiets tegen auto’s aan. Andere zaken
waarvan hij wordt verdacht: een
mishandeling op een tuinfeest, het
bijten en bedreigen van zijn vrien-
din en een opzettelijke aanrijding
van een fietser.
Het OM vindt dat de verdachte ge-

dwongen psychiatrisch behandeld
moet worden, het liefst in een tbs-
inrichting. Ook moet de Hillegom-
mer wat het OM betreft, afgezien
van een celstraf, een gebiedsverbod
voor Hillegom en Lisse krijgen, een
contactverbod voor zijn ex en een
ander slachtoffer én een rijontzeg-
ging van anderhalf jaar. De verdach-
te in reactie op de eis: ,, Ze proberen
me naar de klote te helpen.”
De rechtbank doet 6 juni uitspraak.

OM wil tbs en cel voor bijtende veelpleger uit Hillegom

Een deel van het Nieuwe Haven-
kwartier - 46 sociale appartementen

in gebouw De Veilingmeester - is al
in aanbouw. De bouw van 39 eenge-
zinswoningen en 21 koopapparte-
menten is opgeschort door de beslis-
sing van de Raad van State. Mocht
het nieuwe bestemmingsplan, dat
nu zes weken ter inzage ligt, niet
meer op bezwaar stuiten, dan kan na
de zomer met de bouw van ook dit
deel van het plan worden begonnen.
Van de twee ondernemers in het ge-
bied die met succes naar de Raad van

State stapten omdat ze vreesden in
hun bedrijfsvoering te worden ge-
hinderd, zullen de bouwers geen
last meer hebben. Volgens wethou-
der Cees Ruigrok zijn hun pijnpun-
ten weggenomen.
De voorgenomen bouw van 47 zorg-
appartementen aan de kant van de
Grachtweg gaat niet door, omdat
zorgpartner Marente is afgehaakt.
In plaats daarvan komen en acht
grote ’grachtwoningen’.

Appartementenflat De Veilingmees-
ter is al in aanbouw. De rest volgt mo-
gelijk na de zomer. TEKENING STEK

Nieuwe Havenkwartier in de herkansing
Paul de Vlieger

Lisse � Het bouwplan Nieuwe Ha-
venkwartier, op de plek van de oude
Hobahohallen in Lisse, gaat in de
herkansing. Nadat in november vo-
rig jaar de Raad van State een streep
door het bestemmingsplan zette,
wordt er nu opnieuw een in proce-
dure gebracht. 

ZATERDAG 27 MEI 2017

Regionaal7

Duin- en
Bollenstreek

advertenties

In de lunchzaak werken twaalf jon-
geren met een verstandelijke beper-
king. Ze serveren broodjes, nemen
bestellingen op, werken in de keu-
ken of doen de afwas. Het zelfver-
trouwen van de werknemers ziet
Van Duijn na een maand al groeien.
„Dat is zo gaaf. Eén van hen zei in
het begin: zet mij maar in de spoel-
keuken, dan hoef ik de vloer niet op.
Hij loopt nu in de bediening.”
Het allerleukste aan werken bij
Brownies & Downies? De 16-jarige
Rietveld vindt dat een moeilijke
vraag. „Want ik vind alles leuk”, zegt
de Katwijkse. Ze geniet het meest
van blije gasten. „Ik vind het leuk
om al die mensen te zien genieten
van het eten en drinken dat wij ma-
ken.” De eerste keer in de bediening
vond ze best spannend. „Ik wist niet
of de mensen wel aardig tegen me
zouden zijn”, legt ze uit. Ze maakt
volgens haar werkgever stappen
vooruit. Zo werd ze de eerste weken
naar het werk gebracht, inmiddels
pakt ze zelf de lijnbus. „Ik krijg elke
ochtend een high five van Marlize.”
Van Duijn: „Ja, want ik ben hartstik-
ke trots op haar.”
De Katwijkse geniet volop van haar
nieuwe baan, maar moet nog wel
wennen aan het ondernemerschap.
„Het begeleiden van jongeren met
een beperking is me bekend, maar
de verantwoordelijkheid hebben
over een hele onderneming is nieuw
voor mij.” De Katwijkers hebben
Brownies & Downies heel warm ont-
vangen, vindt ze. „We zijn toch an-
ders dan gewone horecazaken. Ik
merk nu al dat mensen na een eerste
bezoek terugkomen.”

„Hé, vriend!”, zegt een man die de
lunchzaak binnenloopt en geeft Se-
bastiaan, die vandaag de broodjes
naar tafels brengt, een hand. Het is
de opa van Van Duijn die in de buurt
woont. „Ik vind het heerlijk om te
zien dat het zo goed loopt”, zegt hij.
Maarten van Duijn is erg trots op
zijn kleindochter en komt dan ook
geregeld even langs voor een kop
koffie. Op donderdagavond schuift
hij aan voor ’eten wat de pot schaft’.

„Ik lust alles dus dat is wel voor me
weggelegd.”
Op een plank aan de muur staan
portretten van de medewerkers die
een beperking hebben en op die dag
werken. „Sommige klanten vinden
het moeilijk om te vragen wie een
beperking heeft, want dat is niet al-
tijd te zien. Door die foto’s is het
meteen duidelijk en weten gasten
ook aan wie ze een lastigere vraag
kunnen stellen”, legt Van Duijn uit.

In de lunchzaak werken namelijk
ook begeleiders, die dus geen handi-
cap hebben. Het wisselt per dag hoe-
veel hulp er nodig is. „De een is zelf-
standiger dan de ander”, verklaart
de onderneemster. „Als de zaak vol
zit, nemen de jongens geen bestel-
lingen op. We zorgen wel altijd dat
ze gerechten wegbrengen, zodat ze
contact hebben met de gasten. Daar-
om hebben we ook een open keu-
ken. Wie bij de afwas of in de keuken

staat, kan binnenkomende gasten
ook begroeten.”
Zo ook Patrick Damerow (25) uit
Noordwijk, die al een paar jaar in de
horeca werkt. Zijn stek is de keuken,
want daar komt hij volgens Van Dui-
jn het beste tot zijn recht. „Ik vind
het leuk om alles zelf te maken. Bij
mijn vorige werk verkochten we
soms soep uit pakjes, dat vind ik
niks.” Damerow bakt nu taarten en
brownies, maar hoopt binnenkort

ook mee te helpen met de lunch.
De werknemers zijn allemaal op sol-
licitatiegesprek geweest. „Toen ik
zei: ’je bent het geworden’, stroom-
den er tranen van geluk”, herinnert
de Katwijkse zich. „En als dat niet
bij de jongeren gebeurde, dan wel
bij de ouders. Het is voor de jongens
zo’n mooie plek om te werken. Ze
komen stralend binnen en gaan aan
het eind van de dag met een lach
weg. Daar doe ik het voor.”

Gelukstranen door baan  bij Brownies & Downies
Alieke Hoogenboom 
a.hoogenboom@hollandmediacombinatie.nl

Katwijk � Rustig en met een grote
glimlach zet Trijnie Rietveld (16) een
klein dienblad met daarop een cap-
puccino, glas water, stuk cake en
bakje slagroom op tafel. „Alstu-
blieft, geniet ervan”, zegt de mede-
werkster van de onlangs geopende
lunchzaak Brownies & Downies in
Katwijk. Trotse eigenares Marlize
van Duijn (23) kijkt van een afstand
toe hoe haar ’jongens’ het doen. „De
eerste weken na de opening was het
een gekkenhuis. Ze vinden nu
steeds meer hun draai, en wij ook.”

,,Het is voor de jongens zo’n mooie plek om te werken’’, aldus Marlize van Duijn, (rechts) eigenares van lunchzaak Brownies & Downies in Katwijk. FOTO HIELCO KUIPERS

De Rijnsburger was op de chatweb-
site ’Kickchat’ in de val gelopen van
de Amerikaanse rechercheur die
hem om kinderporno vroeg, en die
dat ook van hem kreeg. De Rijnsbur-
ger beloofde de Amerikaan ’tons off
great stuff ’ en voegde de daad bij het
woord door foto’s en filmpjes te
schieten van zijn 1-jarige dochtertje
en 4-jarige zoontje terwijl hij hen
misbruikte en betastte. Hij diende
de kinderen tevoren middelen toe
om hen te laten slapen tijdens het
filmen. 
Meer dan achthonderd van dat soort
foto’s en filmpjes vond de politie bij
hem thuis. En ook nog eens een hoe-
veelheid ’anoniem’ kinderporno-
grafisch materiaal dat de man van
internet had geplukt. 

Seksverslaving
„Ik had de duivel in mijn hoofd”, zei
de verdachte bij de politie. Voor de
rechter voegde hij daar druk pra-
tend aan toe dat hij ’in een roes leef-
de door alcohol, medicijnen, drugs
en slaaptekort’. Een psychiater
sprak van een psychotische en sek-

suele stoornis. De Rijnsburger was
vroeger al eens behandeld voor een
seksverslaving, al noemt hij het zelf
anders. „Viermaal per dag masturbe-
ren: volgens mij is dat niet echt een
seksverslaving.” Hij had vorig jaar
een terugval, waarna het kinderpor-
no maken begon. Nu zit hij vast in
voorarrest.
Zijn vrouw heeft hem verlaten. Ze
verhuisde en ligt in scheiding, maar
heeft het er moeilijk mee. „In de su-
permarkt vroegen ze achter de kassa
of ik er van af wist, of ik er iets mee te
maken had”, sprak de vrouw verbijs-
terd en huilend tegen de rechters.
De jonge moeder staat er nu hele-
maal alleen voor. De kinderen zelf
zouden gelukkig weinig tot niets
van het gebeuren hebben meegekre-
gen. Maar er zijn natuurlijk wel fo-
to’s verspreid. De Rijnsburger deel-
de materiaal met een stuk of vier
mannen. 

’Alles kwijt’
De door de psychiater verminderd
toerekeningsvatbaar verklaarde ver-
dachte maakte op de zitting een ver-
warde indruk. Hij beweerde dat er
computerchips in zijn hoofd zijn
aangebracht die zijn denken beïn-
vloeden. Hij zei best te willen mee-
werken aan een psychiatrische be-
handeling. „Maar dan moet ik wel
eerst een röntgenscan krijgen om te
kijken naar die chips in mijn nek.”
Zijn raadvrouw vond tbs niet nodig.
„ Mijn cliënt is alles kwijt: zijn baan,
zijn vrouw, zijn spullen, zijn goede
naam.”

’Ik had de
duivel in
m’n hoofd’
Cel en tbs geëist na gefilmd misbruik
eigen kleine kinderen � Rijnsburger
gepakt dankzij rechercheur van de FBI
Jan Jaap Broekhuijsen

Den Haag/Rijnsburg � Een Rijns-
burger (27) die vorig jaar kinderpor-
no maakte van zijn eigen kinderen (1
en 4 jaar) werd in de nacht van 23 op
24 augustus gearresteerd na een tip
van een Amerikaanse FBI-under-
coveragent. Drie jaar gevangenis-
straf en tbs met dwangverpleging
hoorde hij bij de Haagse rechtbank
tegen zich eisen.
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Er was al eerder besloten het groen
langs de Lissese verkeersader aan te
pakken, maar nu doet de gemeente
er nog een schepje bovenop. Al het
groen tussen de wijk Meerenburgh
en de Oranjelaan wordt aangepakt.

Dat laatste is volgens wethouder
Evert Jan Nieuwenhuis een idee dat
werd geopperd tijdens een inloop-
bijeenkomst in de bewuste wijk.
,,De bewoners zeiden: als jullie de
Oranjelaan opknappen, waarom ne-
men jullie dan niet gelijk het groen
aan de rand van onze wijk mee? En
ze hebben groot gelijk, al is daar wel
meer geld voor nodig.’’ Het aanvan-
kelijk krediet van 172.000 euro
wordt daarom met 121 mille opge-
hoogd tot 293.000 totaal.
De bedoeling is dat het groen wordt

vervangen door een beukenhaag en
een grasstrook met een bollenmeng-
sel dat zorgt voor een bloeiende
berm van het vroege voorjaar tot de
late zomer. Daarachter komt een
nieuwe variatie aan heesters.
Van de 140 bomen langs de Oranje-
laan kunnen er 120 blijven staan. De
exemplaren die gekapt moesten
worden omdat ze ziek of zwak zijn,
zijn al voor het begin van het broed-
seizoen verwijderd. Verscheidene
bomen die er niet heel florissant aan
toe zijn, maar wel konden blijven

staan, krijgen volgens Nieuwenhuis
een bodemverbetering. ,,De aarde
eronder wordt vervangen waardoor
ze als het ware een nieuwe grondbak
krijgen. De verwachting is dat de bo-
men daardoor weer een rijkere
kroon krijgen’’, zegt de wethouder.
Gelijktijdig met de aanpak van het
groen worden ook de trottoirs aan
beide zijden van de Oranjelaan op-
gerooid en opnieuw betegeld. Daar-
bij gaat het om het gedeelte tussen
’Blote Bertus’ en het Fioretticollege.
Nieuwenhuis denkt dat met de uit-

voering van het werk komend na-
jaar kan worden begonnen. 

Lisse steekt bijna drie ton in vernieuwing groen Oranjelaan
Paul de Vlieger

Lisse � Het groen langs de Oranje-
laan in Lisse gaat compleet op de
schop. De bomen blijven zoveel mo-
gelijk staan, maar alle struiken en
heesters gaan eruit, waarna er nieuw
groen voor in de plaats komt.

Dat betekent niet dat bij de voed-
selbank de vlag kan worden uitge-
hangen. De 27 hulpbehoevende
gezinnen bestaan uit 67 Teyling-

ers onder wie twintig kinderen.
De Teylingse voedselbank bestaat
bij de gratie van donateurs, bedrij-
ven, instellingen en scholen. Mid-
delbare school Rijnlands Lyceum
en basisscholen De Startbaan en
Het Bolwerk hielden in 2016 inza-
melingsacties. Daarnaast voorzag
Lionsclub Slot Teylingen de bank
met boter, kaas en eieren en zorg-
de Lionsclub De Oude Duinen
voor speelgoed en entreekaartjes
voor zwembad Wasbeek. 
Ook kreeg de organisatie van een

Albert Heijn-vestiging in Amster-
dam, die in november werd ver-
bouwd, kratten vol eten en schonk
de Rabobank ruim 2000 euro.
De Teylingse hulporganisatie
draait zelfs zo goed dat er etens-
waar overblijft. Dankzij regionale
samenwerking wordt het overge-
houden eten gedeeld met de Lisse-
se en Leidse afdeling.
Vanaf 2009 steeg het aantal hulp-
behoevenden. Dankzij het econo-
mische herstel daalt sinds 2013 de
klandizie bij de voedselbank.

Minder Teylingers naar de voedselbank
Roy Hazenoot

Teylingen � Het aantal Teylingers
dat afhankelijk is van de voedsel-
bank daalt in rap tempo. In 2013
maakten 57 huishoudens in Voor-
hout, Sassenheim en Warmond
gebruik van de voedselhulp. In
2016 is dat aantal gedaald naar 27
huishoudens.


