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Positief beginnen. De over-
last door junks en dealers is
behoorlijk minder dan vijftien,
twintig jaar geleden. Eind
jaren negentig nog stonden er
iedere nacht tientallen drugs-
verslaafden voor de deur,
wachtend op hun leveranciers.
Schreeuwend en vechtend, af
en toe met messen waarna de
hulpdiensten met toeters en
bellen kwamen aangesneld.

Daar zijn we op die schaal
vanaf. Een groot deel van die

drugsklanten is van de straat.
Zowaar heeft een aangekondig-
de ‘harde aanpak’ een keertje
geholpen. Dat blijkt ook uit de
daling van het aantal berovin-
gen op straat. Tot zo ver het
goede nieuws.

Er is namelijk nog steeds
handel in harddrugs op straat.
Op een veel kleinere schaal
maar met de onvermijdelijke
overlast voor buurtbewoners.
De praktijk leert dat klagen
helpt. De politie kreeg steeds
meer meldingen dat junks met
de eerste metro vanuit de Bijl-
mer naar de binnenstad kwa-
men en dan om kwart over zes
met hun herrie de buurt wak-
ker maakten. Daar is gericht
actie op gevoerd en het feno-
meen is dan ook verleden tijd.

Dus klagen helpt, maar er is
veel geduld voor nodig. Het
heeft zeven jaar geduurd voor-
dat er een camera kwam in de
Sint Antoniesbreestraat. Zeven
jaar. Het effect was afgelopen
zomer direct merkbaar. De
verslaafden gingen buiten
bereik van het elektronische
oog verder met hun activitei-
ten. Op de sluis, op het Zuider-
kerkhof en in de poortje naar
het Pentagon. Een regen aan
klachten kwam binnen bij
stadsdeel en politie. Opnieuw
werd er actie gevoerd. Regel-
matig verschijnt er motorpoli-
tie om het stelletje weg te ja-
gen.

De overlast verplaatst zich
ook nu weer. Ditmaal naar de
omgeving van de Konings-
straat. Een alert iemand stopte
pamfletten in de brievenbus-
sen, waarin gewaarschuwd
wordt voor de ‘toename van
het aantal drugsdealers in de
buurt’. De be-
woners wor-
den opgeroe-
pen ‘ver-
dachte
types’ di-
rect aan de
politie
door te
geven.
Hoe meer
meldin-
gen, hoe
beter. 

door Hans Vermaak
TEGENPOOL

Klagen

Van een onzer
verslaggeefsters

AMSTERDAM,
dinsdag

Het openbaar mi-
nisterie (OM) heeft 15
jaar celstraf geëist te-
gen Stefano L. (20)
wegens het dood-
schieten van de 16-ja-
rige jongen Quincy.

Op 2 september
2010 werd Quincy
neergeschoten tijdens
een ruzie in de Nieu-
we Houttuinen in het
centrum. L. heeft ver-
moedelijk in totaal
vijf kogels afgevuurd.
Een van die kogels
raakte het hart van de
jongen. L. werd een
dag later in Vlaardin-
gen aangehouden.

De reden voor de
schietpartij was vol-

gens ooggetuigen ver-
moedelijk een brom-
merongeluk, waarbij
dader en slachtoffer
betrokken waren en
L. zijn vinger had ge-
broken.

De verdachte wei-
gert mee te werken
aan een psychologisch
onderzoek in het Pie-
ter Baan Centrum.
Het OM wees op de
kans op herhaling van
zo een geweldsdelict:
„In een dergelijk ge-
val rest ons geen ande-
re mogelijkheid dan
te kiezen voor optima-
le bescherming van de
maatschappij”, aldus
de officier van justi-
tie.

De rechtbank doet
over twee weken uit-
spraak.

Eis 15 jaar straf
in zaak-Quincy

Straks bejaarden in
lege kantoren

Tot voor kort zouden de lege
kantoorpanden alleen dienst
gaan doen als hotels of studen-
tenhuisvesting, maar nu wordt
er dus ook gekeken of ze een
zorgbestemming kunnen krij-
gen.

Dat staat in de bestuursam-
bitie van de gemeente. Doel is
om de komende jaren ondanks
alle bezuinigingen toch betere
langdurige zorg te realiseren
voor ouderen. De gemeente
heeft daarvoor afspraken ge-
maakt met zorgaanbieders
Achmea en Cliëntenbelang
Amsterdam.

Zo neemt Cliëntenbelang
het voortouw in een nieuwe pi-
lot waarbij cliënten meer ge-

vraagd wordt wat zij graag zien
dat er moet verbeteren in het
leef-, woon- en werkklimaat
van verzorgings- en verpleeg-
huizen. 

Vertrouwd
Ook is het van belang dat

ouderen niet meer elke dag
een andere verzorger of hulp-
verlener over de vloer krijgen.
Voor oudere mensen is het van
wezenlijk belang dat ze te ma-
ken hebben met vertrouwde
gezichten. Zorgaanbieders
moeten dus meer hun best
gaan doen om met vaste teams
te gaan werken. Tijdens va-
kanties moeten de vervangers
het huis waar zij invallen,
kennen en zich ook verdiepen
in de bewoners. Regionale
flexbureaus moeten er voor
zorgen dat de invalkrachten
zoveel mogelijk op dezelfde lo-
catie invallen zodat ook de in-
vallers een vertrouwd gezicht
worden voor de bewoners.

Ook worden zorgorganisatie
gevraagd om begin dit jaar met
een analyse te komen over de
toekomstige vraag naar perso-
neel (hoeveelheid, niveau, ty-
pe en nieuwe vaardigheden).
In een poging het dreigende
personeelstekort in de zorg
enigszins het hoofd te bieden,
moeten er fikse aanpassingen
gedaan worden op het gebied
van opleidingen. Er moet ge-
zocht worden naar nieuwe ma-
nieren van opleiden en zorg-
aanbieders zouden leerlingen
die hun opleiding met succes
voltooien, een baangarantie
moeten geven. 

Tot slot moet er onderzoek
gedaan worden naar de oorza-
ken van de uitstroom van per-
soneel. Met de uitkomsten
daarvan kan dan weer gewerkt
worden om de uitstroom in de
komende twee jaar met min-
stens tien procent te vermin-
deren.

door Nienke Oort
AMSTERDAM, dinsdag

Om er in de toekomst zeker van te zijn dat er vol-
doende verzorgings- en verpleeghuizen zijn in
Amsterdam, gaat de aangestelde ’Kantorenloods’
onderzoeken of leegstaande panden zijn om te
bouwen tot woningen voor ouderen en hulpbehoe-
venden.

ONDERZOEK NAAR VERBOUW

door Anje Hoogland
AMSTERDAM, dinsdag

De Albert Cuypmarkt zal
nog dit jaar de eerste stappen
zetten richting verzelfstandi-
ging. In mei zal het dagelijks
bestuur van stadsdeel Zuid

verschil-
lende op-
ties geven
om dit te
bewerk-
stelligen.
Het is de
bedoeling
dat hier
vervol-
gens snel
naartoe
gewerkt
wordt.

Want het moet volgens stads-
deelvoorzitter Paul Sletten-
haar geen jaren gaan duren.

Hoogleraar en voormalig
raadslid in Oud-Zuid Jan Wit-
ting heeft al een notitie opge-
steld. Witting: „Er zijn volgens
mij drie opties. Ten eerste de
marktkooplieden zelf eigenaar
laten worden. Maar dat is mis-
schien wat idealistisch, want
samenwerken is vaak uiterma-
te moeilijk in die cultuur. De
tweede is uitbesteden aan
mensen die al eens met het bij-
ltje gehakt hebben. Ik denk
bijvoorbeeld aan de mensen
van de Zwarte Markt. Hier-
door zijn er kortere lijnen en
zal men veel minder last heb-
ben van bureaucratie. Daar-
naast hebben alle partijen dan
een winstoogmerk. En als laat-
ste kun je de overheid onder-
brengen in een aparte BV. Dit
is voorlopig misschien de
meest realistische optie.” 

Stadsdeelvoorzitter Paul
Slettenhaar belooft het stuk
mee te nemen in de overwe-
gingen. 

De reden van de verzelfstan-
diging is dat de exploitatie en
beheer van de markt weinig
effectief en inefficiënt lijkt te
zijn. Terwijl er steeds minder
bezoekers komen, worden de
kosten wel steeds hoger. 

Cuypmarkt
zelfstandig

• Op wat de meest deprimerende dag van het
jaar, Blue Monday, zou moeten zijn, werd de
grootste lachsessie ooit gehouden. Onder
leiding van de Vlaamse lachgoeroe Geert van
de Vijver stonden ruim 422 mensen gezamen-
lijk te schuddebuiken in poptempel Paradiso.
Het oude record stond op 415 en gisteren
werd dat gebroken. 
De lachcoach weet tijdens de sessie precies
hoe hij het publiek in beweging moet krijgen.
Zelfs bij de meest ongeïnteresseerde puber
tovert hij met zijn bijzondere bewegingsoefe-
ningen een lach op het gezicht. Na de war-
ming-up volgt de climax tijdens de lachmedi-
tatie en het resultaat is oorverdovend: Paradi-
so staat te trillen op haar grondvesten door
het massale gebrul. 
Na afloop vertelt Van de Vijver waarom
lachen zo belangrijk is. „Je verbrandt 150
calorieën wanneer je het een half uurtje doet.
Bovendien produceert het endorfine, wat een
gelukszalig gevoel oplevert. Lachen is dus
echt gezond.”

FOTO: REIN VAN ZANEN

De Amsterdammer werd
op het Muntplein aangevallen
door een agressieve bedelaar,
nadat hij andere mensen voor
de man had gewaarschuwd.
„Het gaat om een vervelende
vent die in gebrekkig Engels
op indringende wijze passan-
ten lastig valt. Nadat ik er iets
van had gezegd, bleef hij zo’n
tien minuten lang op mij in-
slaan. Uiteindelijk kon ik hem
met een paraplu van me afs-
laan. Ik heb de politie erbij ge-
haald en hij werd meegeno-
men. Ik ging ook naar het bu-
reau om aangifte te doen.”

Tulleners dacht dat hij hier-
door voorlopig wel veilig over
het plein zou kunnen lopen,
maar dat had hij mis. „Toen ik
daar even later weer fietste,
liep diezelfde man alweer an-
dere mensen lastig te vallen!”,
zegt de Amsterdamkenner
die veel over de stadsgeschie-
denis en architectuur publi-
ceert. „Ik dacht dat ik gek was
en ben even later nog een keer
gaan kijken. En ja hoor, me-
neer stond er nog gewoon.”

„Wij snappen het onder-
buikgevoel van de slachtof-
fers in dit soort zaken”, zegt

Mickelle Haest van de Am-
sterdamse politie. „Wij moe-
ten iemand binnen zes uur ho-
ren en heenzenden, tenzij die-
gene iets heeft gedaan waar
een gevangenisstraf van mini-
maal vier jaar voor staat. In dit
geval hebben wij de man vrij
snel gehoord. Eigenlijk is er
dus heel efficiënt gewerkt.”

Volgens Haest wil de snelle
vrijlating van de bedelaar
niet zeggen dat de man zijn
straf ontloopt. „In principe
zal justitie hem nog oproepen
en bepalen wat zijn straf
wordt.” 

„Oproepen!?”, briest Tulle-
ners. „Hoe dan? Waar gaat
die brief heen dan? Die man is

dakloos. En al die tijd loopt
hij vrolijk over het Muntplein
en kan ik daar niet naartoe.”

• Slachtof-
fer Hans
Tulleners is
woedend.
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door Tjerk de Vries
AMSTERDAM, dinsdag

Gearresteerde geweldplegers die sneller vrolijk het politiebureau uitwandelen dan de
slachtoffers die aangifte doen; het is een opmerkelijk gegeven dat in ons land niet eens uitzon-
derlijk blijkt. „Efficiënt werken”, noemt de politie het. „Schandalig!”, vindt de mishandelde
Hans Tulleners.

Wethouder Eric van der
Burg vindt dat deze groep niet
de dupe mag worden en wil
daarom vanaf 2013 een Am-
sterdams pgb invoeren. 

Het pgb is een bedrag dat
chronisch zieken en gehandi-
capten van de landelijke over-
heid krijgen om zelf hun zorg
te organiseren, bijvoorbeeld
door hulp van een familielid
te kopen. De Amsterdamse
variant kent wel de voordelen
zoals keuzevrijheid en zelfre-
gie, maar is ook tegelijkertijd
beter bestand tegen misbruik.
Sinds 1januari is het niet meer
mogelijk een pgb aan te vra-
gen voor individuele onder-
steuning of dagbesteding.
Amsterdammers die dit van-
uit de awbz zelf met een pgb
regelden, kunnen die keuze-
mogelijkheid terugkrijgen als
de gemeente verantwoorde-
lijk wordt voor deze zorg.

Dit is een van de voorstellen
uit de ’Uitgangspuntennotitie
Amsterdamse aanpak decen-
tralisatie awbz-begeleiding’

die aan de gemeenteraad
wordt aangeboden. 

Voor langdurige zorg en on-
dersteuning, thuis of in een
zorginstelling, hebben alle Ne-
derlanders automatisch een
verzekering: de awbz met vijf
verschillende functies: bege-
leiding, verzorging, verple-
ging, behandeling of verblijf in
een instelling. Hiervoor kan ie-
mand zorg in natura of een
geldbedrag, het pgb aanvra-
gen. Met een pgb kan de aan-
vrager de zorg zelf inkopen en
zelf bepalen wie de zorgverle-
ner is. Sinds 1 januari 2012 is
het pgb van de awbz alleen nog
bestemd voor mensen die een
indicatie hebben voor verblijf
in een instelling, maar er toch
voor kiezen om zelfstandig
thuis te blijven wonen. 

De gemeente wil ook de an-
dere zorgbehoevenden bedie-
nen, „maar we gaan de awbz-
begeleiding nadrukkelijk an-
ders vormgeven. Eén op één
overnemen is geen optie, inno-
vatie is noodzakelijk”, zegt de
wethouder in een toelichting.

Ruim 10.000 Amsterdam-
mers maken nu gebruik van
de awbz-begeleiding. 

GEMEENTE
KOMT MET
EIGEN PGB

Van onze verslaggevers
AMSTERDAM, dinsdag

Het moet voor chronisch zieken en ge-
handicapten in Amsterdam mogelijk
blijven begeleiding thuis te betalen via
een zogeheten pgb (persoonsgebonden
budget). Het gaat dan bijvoorbeeld om
hulp bij eten en aankleden. 

• Van
der
Burg

resse niet in een zodanige fi-
nanciële situatie verkeert dat
het voortbestaan van het be-
drijf gevaar loopt. 

„We weten dat er in Amster-
dam prostitutie onder dwang
is, maar het is moeilijk op he-
terdaad te betrappen. Bij deze
club kwamen er al lange tijd
signalen binnen dat aan de vei-

ligheid en de ge-
zondheid van
prostituees en de
bezoekers niet
werd voldaan.
Het is een unieke
zaak waarbij tot
sluiting is overge-
gaan op basis van
anonieme verkla-
ringen van dames

en bronnen op internet”, aldus
gemeentewoordvoerder Iris
Reshef.

Advocaat Jan de Groot
denkt echter dat er grote kans
is dat de club binnenkort weer
open zal gaan. „Van alle dames
die anoniem meldingen heb-
ben gedaan over onveilige
seks, wil niemand onder ede
voor de rechter getuigen.
Daarentegen zijn er wel drie
prostituees die hebben ver-
klaard dat zij wel degelijk vei-
lig kunnen werken”, aldus De
Groot.

Zolang de zaak onder de
rechter is, wil het Prostitutie
en Gezondheidscentrum 292
niet inhoudelijk reageren. 

Al sinds 2007 kwamen zorge-
lijke meldingen binnen bij het
Prostitutie en Gezondheids-
centrum (P&G) 292 van de
GGD. Ook op internet circu-
leerde al langer het verhaal dat
je bij Club Bianca, geopend
sinds 2005, terecht kon voor
seks zonder condoom. Zo
schrijft een bezoeker op hook-

ers.nl dat je voor 170 euro per
uur seks kon hebben mét rub-
bertje en voor nog eens 20 euro
extra, zonder. 

Ook zouden de prostituees
onder druk worden gezet om
de werkomstandigheden door
middel van een verklaring te
ontkennen, mochten zij zelfs
P&G 292 niet meer bezoeken
en waren niet
vrij in hun klant-
keuze. Ene Es-
ther op hook-
ers.nl: „Ik heb
een tijd bij Bian-
ca gewerkt en
kan met recht
zeggen dat zij
een supergeraf-
fineerde dame
is. Er is mij ontelbare keren
geld geboden om het zonder
condoom te doen. Ik walg daar
echt van. Nog erger is dat Bian-
ca daar volledig achter stond!
Ik ben daar nooit op ingegaan
en uiteindelijk weggegaan. De
werkomstandigheden waren
belachelijk slecht. Ik hoop dat
Bianca nooit meer opengaat.” 

Via een voorlopige voorzie-
ning had advocaat Jan de
Groot gevraagd of de Club, die
al sinds mei 2011 op last van de
burgemeester is gesloten,
weer open mocht. Maar de
rechter wil dat de betrokkenen
de rechtszaak afwachten die
volgende maand dient en
vindt dat de bv van de eigena-

Club blijft gesloten
door Daphne van Dijk

AMSTERDAM, dinsdag
Club Bianca aan de Amstelveenseweg, waarin de vrouwen gedwongen zouden worden om

onveilige seks te hebben, mag van de rechter nog steeds niet open. 

Van een onzer verslaggevers
AMSTERDAM, dinsdag

Net geen 20 procent van de
5-jarigen in Amsterdam is te
dik. Dat was in 2009 nog 15 pro-
cent. Bij de 10-jarige kinderen
gaat het om 27 procent dat
kampt met overgewicht. 

Van de te dikke 5-jarigen
gaat het in 5,4 procent zelfs om
gevaarlijk overgewicht (obesi-
tas). Bij de 10-jarige kinderen is
dat 6,6 procent. De cijfers lig-
gen hoger dan het landelijk ge-
middelde. Een woordvoerster
van de GGD noemt de cijfers
„te hoog”. Daarom zijn er pro-
jecten voor gezonder eten en
meer bewegen. Deze program-
ma’s lijken succesvol, blijkt
uit de overgewichtscijfers on-
der 10-jarigen in stadsdelen
waar al enige jaren een speci-
aal project loopt. In de Baars-
jes en in Noord is het percenta-
ge overgewicht gedaald van
respectievelijk 28 naar 23 pro-
cent en van 30 naar 27 procent.

Steeds meer 
dikke kinderen

hvermaak@telegraaf.nl

• Door de nevel krijgt
het een mysterieus
effect, het schoon-
spuiten van een
beeld in de gevel van
het Stedelijk Muse-
um in Amsterdam.
Het beeld aan de
zijde van de Paulus
Potterstraat staat op
het oude gedeelte
van het museum.
Wanneer de deuren
na de veelbesproken
verbouwing precies
weer geopend wor-
den is nog onduide-
lijk.
FOTO: RONALD BAKKER

Nevel bij
de gevel
Nevel bij
de gevel

Schateren
op ’Blue
Monday’

Schateren
op ’Blue
Monday’

• Slettenhaar

Dader eerder buiten dan slachtoffer
’Prostituees
willen niet
onder ede
getuigen’

Rijke Nigeriaan gewurgd
door Saskia Belleman

AMSTERDAM, dinsdag
Hij dacht een leuke meid aan de haak te hebben gesla-

gen, maar zijn vermeende sekspartner Sanne de P. bleek
zijn noodlot te worden. Nadat het meisje haar vriendjes
vertelde dat de 40-jarige Nigeriaan Jude Wewe rijk was
en drugs in huis had, werd hij op 8 december 2009 dood
gevonden in zijn uitgebrande woning in Zuidoost.

Wewe lag op zijn buik in
de badkamer, met vastge-
bonden voeten en handen
op de rug. Wewe’s vrouw
en kinderen waren met
vakantie op Curaçao. De
rechtbank Amsterdam
begon gisteren aan de be-
handeling, waarvoor zes

dagen zijn uitgetrokken.
Voor haar aandeel in

het drama is de minderja-
rige Sanne de P. al veroor-
deeld door de kinderrech-
ter.

De rechtbank heeft zes
dagen voor de strafzitting
uitgetrokken.
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