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Uitsmijter M’n Schatje hoort werkstraf eisen
Jan Jaap Broekhuijsen
Den Haag/Alphen ✱ Uitsmijter Patrick de J. (39) van de Alphense club
M’n Schatje aan de Julianastraat legde de Haagse rechtbank gisteren uit
dat hij op 3 juni 2011 ’naar eer en geweten’ zijn werk had gedaan toen
hij een klant naar buiten ’begeleidde’. ,,Ik heb hem niet mishandeld.’’
Maar de officier van justitie eiste

toch 50 uur werkstraf wegens het
onrechtmatig gebruik van geweld.
De portier zou de klant ondermeer
zo’n harde schop hebben gegeven op
z’n bovenbeen dat er een blauwe
plek van tien bij tien centimeter was
ontstaan. Getuigen hadden de verdachte zien schoppen. Er zijn ook
foto’s van dat blauwe been. Maar Patrick ontkent: ,,Ik heb ’m alleen van
me afgeduwd.’’

J. werd er eerder ook nog van beschuldigd dat hij tien dagen later
even verderop twee portiers van Bar
Amsterdam had geholpen bij een
mishandeling van drie klanten van
die club. Maar daarvoor was geen genoeg bewijs tegen de uitsmijter,
vond het openbaar ministerie nu.
De zaak tegen de twee ontkennende
portiers van Bar Amsterdam, die
ook terechtstonden, wordt later af-

gedaan. Hun advocaten ergerden
zich aan de summiere wijze waarop
de voorzitter de in hun ogen ontlastende verklaringen van drie getuigen uit het dossier had voorgelezen.
,,Dat wekt de schijn van partijdigheid.’’ Daarom wraakten ze haar.
Een wrakingskamer moet nu eerst
beslissen of dezelfde voorzitter de
zaak verder mag behandelen.
Uitspraak is op 27 mei.

Rijn- en
Veenstreek

Horeca duur in Rijnwoude
Haniff Harharah
Alphen aan den Rijn ✱ Het voormalige Rijnwoude was over het jaar
2013 gemeten de op één na duurste
gemeente van Nederland als het
gaat om de verstrekking van horecavergunningen. Dat blijkt uit cijfers
van Koninklijke Horeca Nederland
(KHN). In Rijnwoude, per 1 januari
gefuseerd met Alphen en Boskoop,
was een horecazaak vorig jaar in totaal 2.405 euro kwijt aan gemeentelijke leges. Alleen Zaanstad had een
hoger prijskaartje: 2.481 euro.
KHN signaleert dat de kosten voor
horecavergunningen het afgelopen

jaar andermaal zijn gestegen, maar
dat ze sterk uiteenlopen.
De gemeenten Alphen en Kaag en
Braassem komen niet voor in de
top-10 van de duurste en de goedkoopste horecavergunningen. Wel
op losse onderdelen in de lijst. Zo
had Alphen de meest voordelige exploitatievergunning van allemaal.
De kosten voor het gebruik van een
Alphens horecagebouw bedroegen
slechts 13 euro.
Bij het verkrijgen van een terrasvergunning was er een schril contrast
tussen Alphen en Rijnwoude. Rijnwoudse horecazaken hadden de
duurste (1.982 euro), Alphense op

Vergunning kostte
vorig jaar in totaal
2.405 euro
drie na de goedkoopste (13 euro).
Kaag en Braassem haalde alleen de
lijst op het gebied van precariobelasting. De 90 euro voor het plaatsen
van voorwerpen op, boven of in gemeentelijke grond was nergens
goedkoper.

Café De Egelantier in Hazerswoude-Dorp.
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Einde aan seizoenen bij Leimuidense tennisclub
Charlotte Brussee
c.brussee@hdcmedia.nl

Leimuiden ✱ Als de nieuwe tennisbanen van Tennisvereniging Leimuiden zaterdag officieel geopend
worden, is er bij de club voortaan
geen sprake meer van seizoenen.
Met de nieuwe ’Gravel Plus Premium’ banen kan er na iedere flinke
bui én in de wintermaanden gewoon door worden getennist.
Vol trots laat voorzitter Ed Fallaux
de nieuwe banen zien. ,,We hebben
hier heel lang voor gespaard’’, zegt
hij. ,,Onze vorige banen hebben het
zestien jaar volgehouden. Ze waren
helemaal op.’’

Zetje
De 7500 euro van het Rabobank Stimuleringsfonds gaf de Leimuidense
tennisclub het laatste zetje in de rug
om de grote aankoop te doen. ,,In totaal hebben we 135.000 euro geïnvesteerd’’, zegt Fallaux. ,,En onze vrijwilligers hebben enorm veel werk
verricht. Zo is de terrasoverkapping
door onze leden geplaatst.’’
Ook het bestuur was erg betrokken
bij de renovatie. ,,Ik ben nogal een
’control freak’, dus ik was hier vaak
zes à zeven dagen per week. Af en
toe sliep ik nog thuis’’, zegt Fallaux
lachend. ,,Helaas is onze penningmeester onlangs veel te vroeg overleden. Hij heeft het resultaat niet gezien. Dat is erg jammer.’’

Sponzen
Het grote verschil zit in de aanleg en
afwatering. Waar bij de voormalige
banen het regenwater door het gravel heen moest zakken, wordt dat bij
deze nieuwe gravelsoort afgevoerd
naar de zijkanten. Fallaux: ,,Waar
we voorheen na een regenbui met
sponzen de baan droog probeerden
te krijgen, stroomt het nu vanzelf
weg.’’ Verder zijn de lichtmasten
verplaatst en de terrassen vernieuwd. Deze week zijn de banen
gewalst en ook de lijnen en netten
zijn aangebracht. Vrijwilligers hebben de terrassen en het groen rond

Vrijwilligers knappen het terrein rondom de nieuwe banen in Leimuiden op.

de banen op orde gebracht.
Tennisverenigingen in de regio kijken volgens de voorzitter jaloers
naar de nieuwe banen van Leimuiden. ,,We zijn de eerste club in de regio met dit nieuwe soort gravel,
waarop ook veel internationale grote toernooien worden gespeeld. Ik
verwacht dan ook dat veel tennisclubs een kijkje komen nemen’’, ver-

telt hij trots. ,,We hebben deze dure
banen aangeschaft, omdat we het
belangrijk vinden dat we onze beste
spelers binnen de club houden. Zonder deze investering, waren we die
spelers nu kwijt.’’

Bloeiend
Het is volgens de voorzitter ook de
reden dat - in tegen stelling tot veel
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tennisclubs in de regio - de Leimuidense vereniging nog volop bloeit.
,,Het is dringen. Toen ik zeven jaar
geleden begon, hadden we zo’n 285
leden. Nu hebben we er bijna 500.
We hebben een ledenstop en we barsten van de vrijwilligers’’, zegt Fallaux. ,,Met de gemeente zijn we al
een tijdje in gesprek over een eventuele extra baan. Het liefst maken

we zelfs twee extra banen. Dat
wordt wel lastig, want dan moeten
we een groot deel van het parkeerterrein opofferen.’’
Omdat er straks het hele jaar gespeeld kan worden, is er een wintercommissie opgericht. ,,Zij peilen de
behoefte onder onze leden, zodat we
straks niet lukraak iedere avond de
lampen laten branden.’’

