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Ook justitie in beroep in moordzaak Laren

Eemland

Laren ✱ Ook de officier van justitie
gaat in hoger beroep na de uitspraak
van zes jaar cel voor de moordpoging in Laren februari 2014. ’Gering
letsel bij een poging tot moord kan
niet in voordeel van verdachte worden uitgelegd’, laat het Openbaar
Ministerie Midden Nederland via
Twitter weten.
Voor de moordpoging op een Larense tegenstander van de sectarische

Colofon

Gemeente wil met inwoners samen maatregelen om schade te beperken
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geloofsgemeenschap Orde der
Transformanten in werd de verdachte twee weken geleden veroordeeld tot zes jaar cel. Er was tien jaar
geëist.
De rechtbank in Lelystad gelooft
niet dat de verdachte, zoals hij zelf
steeds heeft beweerd, voor een goed
gesprek naar Laren kwam om een
einde te maken aan ’de hetze’ tegen
zijn geloofsgenoten.

De 26-jarige man uit het Brabantse
Hoeven stond vrijdag 7 februari
goed voorbereid, onaangekondigd
en vermomd voor de deur. Met een
bosje bloemen in de hand. Ook had
hij een jachtmes bij zich. ,,Vrijwel
direct nadat de deur werd geopend,
is de man naar binnen gestapt en
viel hij het slachtoffer aan’’, aldus de
rechter. Ook eenmaal naar buiten
gewerkt bleef de man proberen het

43-jarige slachtoffer te steken.
Het slachtoffer liep slechts lichte
verwondingen op aan zijn hoofd, en
een snee in zijn hals en linkerhand.
Dat is de belangrijkste reden dat de
rechtbank onder de geëiste tien jaar
cel bleef. De verdachte had geen
strafblad.
Zijn advocaat kondigde direct na de
uitspraak al aan in hoger beroep te
zullen gaan.

Laren: strijden tegen water
Edward de Vries Lentsch

e.de.vries.lentsch@hollandmediacombinatie.nl

Laren ✱ De gemeente Laren heeft
een lijst van maatregelen opgesteld
om waterschade na hoosbuien te
voorkomen of ’te minimaliseren’.
Daaruit zal later dit jaar een keuze
worden gemaakt, na goedkeuring
door de gemeenteraad.
Nadrukkelijk is samenwerking met
de inwoners nodig bij het vinden
van oplossingen. De gemeente is bezig met het organiseren van een bewonersbijeenkomst in september.
De lokale overheid kan het niet al-

leen opknappen, blijkt uit een vijf
pagina’s tellende memo dat burgemeester en wethouders dinsdag
hebben besproken.
Wateroverlast heeft sinds de hoosbui maandag 28 juli hoge urgentie
bij het Larense college van burgemeester en wethouders. In amper
een uur kletterde 58 millimeter water op de bodem.
Er is een aantal oplossingsrichtingen op een rij gezet. Een van de belangrijkste lijkt het afbuigen van
het water dat vanaf de hoger gelegen
delen van het dorp naar het lage centrum stroomt. De watermassa die
via de wegen naar beneden stroomt
wordt dan afgetakt naar opslagvel-

den voor water.
Deze gebieden zijn overigens voornamelijk in particuliere handen.
Dus daar speelt samenwerking een
belangrijke rol.
Een andere kanshebber is verbetering van de bestaande afvoercapaciteit hemelwater via de Gooyergracht.

Ondergronds
Verdere opties zijn ondergrondse
bassins in het centrum, wadi’s en
grotere rioolbuizen. Hier hangt een
nog niet nader genoemd, maar
waarschijnlijk fors, prijskaartje aan.
Goedkopere ingrepen: loosverbod
regenwater op riool, regentonnen

en zelfs zandzakken via de gemeente.
Ook wordt gekeken naar een protocol voor de volgorde van aanpak wateroverlast door brandweer, politie
en gemeentewerken. Nu komen de
hulpverleners vaak langs op volgorde van melding.
Maatwerk bij mensen thuis is in
beeld: verhogen stoep, aanbrengen
terugslagkleppen riolering en afkoppelen regenwater. Gemeentelijke voorlichting over wat Laarders
zelf kunnen doen, ligt eveneens
voor de hand.
In de krant morgen een interview met
wethouder Ton Stam: ,,Verschrikkelijk
gezicht als water huizen instroomt.’’
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IJsmaker en patissier Frank Scheele is blij met zijn nieuwe pand in Baarn.
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Van zolderkamer naar eigen zaak
Andonny de Bruijne
Baarn ✱ Min zeven ijs en patisserie, zo klinkt de naam van Frank
Scheeles fonkelnieuwe bedrijf aan
de Nieuwe Baarnstraat in Baarn.
En hij is helemaal in de wolken.
Want na drie jaar heeft hij eindelijk een echte bedrijfsruimte.
Scheele richt zich op grote horecabedrijven, maar ook op particuliere
klanten. IJs maken is zijn grote

passie, maar hij maakt bijvoorbeeld
ook bruidstaarten.
,,Mijn bedrijf bestaat eigenlijk al
ruim drie jaar. Maar ik durfde niet
meteen de stap te nemen om als
ondernemer een eigen zaak te
openen.’’ Het allereerste ijs maakte
hij vanuit huis, op een zolderkamer. ,,Dan moet je niet denken dat
ik naast een stoffig logeerbed ijsjes
zat te maken, hoor. Die kamer was
best professioneel ingericht’’, lacht

de Baarnaar. Vanuit zijn zolderkamer ging hij over naar een kleine
bedrijfsruimte op het Baarnse
industrieterrein bij de Drie Eiken.
Maar na anderhalf jaar werd ook
die ruimte een beetje krap.
,,Ik begon met zeven klanten en
inmiddels zijn dat er bijna vijftig.
Daarom durfde ik nu eindelijk die
grote stap te zetten. Hier kan ik op
180 vierkante meter helemaal los
gaan.’’

Zijn klantenbestand heeft Scheele
voornamelijk overgehouden aan de
tijd dat hij zelf in de horeca werkte. ,,Vijftien jaar lang heb ik in de
keuken gestaan. Daarom begrijp ik
maar al te goed wat de klant graag
wil hebben.’’ Een voorbeeld is
Bloody Mary-ijs. ,,Zoiets vind je
niet in de groothandel. Daarnaast
maak ik al mijn ijs zonder smaakverbeteraars of kleurstoffen. Zo
vind ik het zelf ook het lekkerst.’’

