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‘Spoorbrugbij ‘t Haantje moethoger’

Z De huidige spoorbrug. FOTO GUIDO VAN DER WEDDEN

DELFT | De roep om een hogere spoorbrug op
de grens van Rijswijk en Delft, bij ‘t Haantje,
wordt steeds luider. Namens de gemeenten
Maassluis, Vlaardingen en Rijswijk, verschillende ondernemers aan het water en elf watersportverenigingen uit de regio heeft Guido
van der Wedden van de Algemene Waterschapspartij Delﬂand een zienswijze ingediend, met daarin het verzoek om een doorvaarhoogte van 1,80 meter te realiseren. Eer-

der pleitten ook de gemeenten Midden-Delfland en Westland al daarvoor.
De huidige spoorbrug - doorvaarhoogte 1,65
meter - moet in verband met de verdubbeling
van het spoor op termijn plaats maken voor
een nieuw exemplaar. „Volgens de plannen
van ProRail krijgt die brug bij een doorvaarhoogte van maar 1,64 meter. Wij willen dat de
brug de gebruikelijke doorvaarhoogte van 1,80
meter krijgt.’’ » P29

Tientallen
agressors
berecht

Een grijze Lexus is in de nacht
van donderdag op vrijdag gestolen uit de Rochussenstraat. De
dieven sloegen toe tussen 22.00
uur ‘s avonds en 7.00 uur ‘s ochtends. De politie is op zoek naar
zowel de auto als de dieven.

PIJNACKER

Trending dankzij
actie bij de NOS
Dat de gewapende man,
die donderdagavond het
gebouw van de NOS binnendrong, uit Pijnacker
komt, heeft gek genoeg het
dorp op de kaart gezet.
Pijnacker was namelijk een
dag lang ‘trending topic’ op
Twitter. Dat betekent dat
‘Pijnacker’ tot de tien populairste onderwerpen behoorde in Nederland.

gelopen jaren slachtoffer geworden van geweld. De
daders krijgen steeds vaker straf. Met name het
boetebedrag is de afgelopen jaren fors opgelopen.
PETER KOOP

Er zijn tientallen
meldingen van
agressie
–Reinier de Graafziekenhuis
van de tijd wel fors hoger. Was in
2012 het gemiddelde boetebedrag
nog 411 euro, vorig jaar was dit gestegen naar bijna 700 euro.
In de omliggende gemeenten
werden heel wat minder verdachten voor de rechter gebracht. In

Boete
In de hele regio zijn vorig jaar 248
verdachten berecht. Dat is een
stuk minder dan in 2012 toen nog
302 verdachten zich voor de rechter moesten verantwoorden. „Er
waren minder incidenten en het
ging vaker om minder zware feiten,’’ zegt een woordvoerster van
het OM. „Ook kan het zijn dat een
feit niet zo zwaar is dat een verdachte voor de rechter moet verschijnen. De zaak kan in die gevallen direct worden afgehandeld, bijvoorbeeld met een boete.’’
Een woordvoerster van het Reinier de Graafziekenhuis meldt dat
er sinds augustus 2014 veertig keer
melding is gemaakt van agressief
gedrag. „Dit betreft verbale én fysieke agressie.’’ » P26

Mensen van de gemeente Pijnacker-Nootdorp zijn donderdagavond tijdens een spoedzitting bijeengekomen met politie
en andere betrokkenen naar
aanleiding van de Pijnackerse
inwoner Tarik Z., die donderdag
het NOS journaal ‘kaapte’. „We
zijn geschrokken van de gebeurtenissen in Hilversum. We volgen het onderzoek op de voet en
laten ons frequent informeren
door de verschillende instanties,” aldus een woordvoerder.

Auto gestolen uit
Rochussenstraat

DELFT | Tientallen hulpverleners in Delft zijn de af-

Pijnacker-Nootdorp waren het er
de afgelopen jaren drie, in Midden-Delﬂand zelfs niet één. Heel
anders is het in Den Haag. Daar
zijn sinds 2012 liefst 560 verdachten van geweld tegen hulpverleners voor de rechter gebracht. In
veruit de meeste gevallen leidt dit
tot een veroordeling.

Gemeente is
ook ‘geschrokken’

DELFT

Steeds vaker straf voor
slaan van hulpverlener

Dat blijkt uit cijfers van het Openbaar Ministerie (OM). In Delft zijn
sinds 2012 zeventig verdachten
voor de rechter gebracht. Drie jaar
geleden waren de vergrijpen nog
zo zwaar dat er bij de veroordeelden een gemiddelde celstraf van
bijna twee maanden werd opgelegd. Vorig jaar bedroeg de gemiddelde gevangenisstraf iets meer
dan een maand.
De geldboetes werden in de loop

DELFT

Vul de straatnaam in
DELFT | Welke straatnaam komt er op dit bord? Ook voor Repot

(58) en Ays (29), medewerkers van verkeersbordenleverancier
HR Groep, is dat nog de vraag. Inmiddels stromen de namen
voor de nieuwe straten in de Spoorzone binnen bij deze krant.
Daarbij veel verwijzingen naar het spoor, maar ook bekende
Delftenaren worden niet vergeten. Suggesties zijn welkom via
mail, hc.delft@ad.nl, of Twitter: @ADDelft. FOTO DESIREE SCHIPPERS

DEN HAAG

Tiener (13) berooft
28-jarige vrouw
Een 13-jarige Delftenaar is in de
nacht van donderdag op vrijdag
aangehouden op verdenking
van een straatroof. Een 28-jarige
Haagse stond rond middernacht
te wachten bij de tramhalte op
de Apeldoornselaan in Den
Haag. De jongen kwam naast
haar staan, vroeg hoe laat het
was en griste vervolgens haar
handtas mee. Hij rende weg en
werd gevolgd door een andere
tiener die ook bij de tramhalte
stond. De vrouw achtervolgde
hen ook. Een van de jongens
kwam terug met haar tas, waar
niks meer in bleek te zitten. De
politie hield kort daarna de 13jarige Delftenaar aan.

