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Algemeen/Binnenland

Duizend man bij stille tocht voor
gepest meisje Meppel

Foto : Loris Becks, Redactie : Danique Born

MEPPEL - Ongeveer 1000 mensen nemen zaterdagavond deel
aan een stille tocht in Meppel, zo liet een woordvoerder van de
gemeente weten.

Ze herdenken met de tocht de 15-jarige
Fleur uit Staphorst en maken een statement
tegen pesten.

Fleur sprong op 11 december voor de trein
in Meppel, naar verluidt omdat zij gepest
werd. Vandaar dat een prijswinnend gedicht
van haar over juist dat onderwerp werd
voorgelezen als startsein voor de tocht. Ook
de burgemeester van Meppel sprak, waarna
de menigte rondom het centrum ging lopen.

Na afloop zullen de deelnemers bloemen neerleggen op het Kerkplein.
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Economie/Geldzaken

'Minder onderhoud voor
huurhuizen'

Foto : Loris Becks, Redactie : Maas Bruns

HILVERSUM - Ruim 20.000 huurhuizen
ondergaan de komende jaren minder
grondig onderhoud.

Veel huurders kunnen dubbel glas of extra
isolatie op hun buik schrijven, of ze krijgen
het pas later dan gepland. Desondanks
moet driekwart van de huurders wel meer
huur gaan betalen.

Dat blijkt uit zondag bekendgemaakte
resultaten van een rondgang van de NOS bij
ruim 150 corporaties die verspreid over het
land een miljoen sociale huurwoningen bezitten.
De corporaties moeten fors bezuinigen, onder
meer omdat het Rijk wil dat ze samen 2 miljard
euro aan 'verhuurdersheffing' betalen.

Nieuwbouw
Bijna de helft van alle corporaties stopt vanaf
2014 met nieuwbouw. In totaal schrappen de
woningbedrijven de komende jaren voor zeker
3 miljard aan projecten voor de bouw van zeker
16.000 woningen. Vorig jaar bouwden de
corporaties nog ruim 35.000 huur- en koophuizen,
aldus de NOS.

Andere bouwwerken
De besparingen op onderhoud leveren de corporaties
de komende jaren een kleine 687 miljoen euro op.
Daarnaast laten ze ook minder andere bouwwerken
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als scholen, verzorgingshuizen, kinderopvangcentra
en buurthuizen verrijzen.Om de verhuurdersheffing van 2
miljard op te hoesten, mogen de huren stijgen met
maximaal 4,5 procent van de WOZ-waarde. Ruim
driekwart van de corporaties zal de huren met het
maximale percentage verhogen. Ze zijn wel bang dat veel
huurders de huur dan niet kunnen betalen, blijkt verder
uit de rondgang.
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Economie

PvdA wil onderzoek
creditcardkosten

Foto : Loris Becks, Redactie : Isha Chedie

DEN HAAG - De Autoriteit Financiële Markten
en/of de Nederlandse Mededingingsautoriteit
moet onderzoek doen naar de tarieven die
creditcardmaatschappijen op de Nederlandse
markt hanteren.

De PvdA heeft dit maandag aan de ministers van
Economische Zaken en Financiën gevraagd.

Uit berekeningen van Detailhandel Nederland
komt naar voren dat winkeliers hoge vergoedingen
moeten afdragen voor creditcardbetalingen. Dat
komt volgens de organisatie omdat
creditcardmaatschappijen een percentage van het
aankoopbedrag eisen.

Bij pinnen is dat niet zo. Daar wordt een laag vast
bedrag voor elke transactie gerekend.
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Wetenschap

Unieke tropische zwam ontdekt in
Arnhemse dierentuin

Foto : Loris Becks, Redactie : Emma den Daas

NIJMEGEN - In de tropische hal van Burgers'Zoo
in Arnhem is een voor Nederland uniek tropisch
zwammetje ontdekt.

De xylaria arbuscola is waarschijnlijk meegelift op
tropische planten die in Burgers' Bush zijn
aangeplant.

Dat meldt de Nederlandse Mycologische Vereniging
woensdagmorgen.

Paddenstoelenkenners van die vereniging braken
zich al jaren het hoofd over het paddenstoeltje in
de tropische hal dat zij niet konden thuisbrengen.

Het blijkt om een geweizwammetje te gaan dat
maar bij weinig deskundigen in de wereld bekend is.

De mycologen denken dat er zich in tropische hallen
die tegenwoordig in meer dierentuinen te vinden zijn
nog meer soorten verschuilen die in Nederland
onbekend zijn.
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Algemeen / Binnenland

Kinderen Maastricht dood door
koolmonoxide

Foto : Loris Becks, Redactie : Myra van der Elst

MAASTRICHT - De twee jongetjes van 3 en 5 jaar
die een brand in de nacht van zondag op maandag
in hun huis in Maastricht niet overleefden, zijn door
koolmonoxidevergiftiging om het leven gekomen.

Dat maakte het Openbaar Ministerie (OM) woensdag
bekend na sectie dinsdag op de lichamen van de
kinderen.

De brand is waarschijnlijk veroorzaakt door een
oververhitte frituurpan in de keuken. De
politie onderzoekt of de brand aan de 25-jarige
moeder kan worden verweten.

De moeder raakte door de brand gewond. Zij werd
in het ziekenhuis opgenomen, maar is inmiddels
daaruit ontslagen, maakte het OM bekend.

Ex-vriend
De ex-vriend van de vrouw, vader van een
van de kinderen, is inmiddels vrijgelaten. Hij werd
maandag opgepakt. Dat gebeurde omdat de vrouw
zaterdag aangifte had gedaan wegens mishandeling
en vernieling door de man.
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Sport

AGOVV verdwijnt per direct uit
profvoetbal

Foto : Loris Becks, Redactie : Marina de Muinck

HOOFDDORP - AGOVV Apeldoorn verdwijnt per direct
uit het profvoetbal. De club uit de Jupiler League gaat
niet in beroep tegen het faillissement dat de rechtbank
dinsdag uitsprak.

''Betaald voetbal is definitief voorbij'', meldde de club via
Twitter. De club uit Gelderland kampte met een
belastingschuld van 400.000 euro.

De Belastingdienst had in december al het faillissement
voor de Apeldoorners aangevraagd.

De clubleiding overlegde vrijdagmiddag op sportcomplex
Berg en Bos met de curator over de mogelijkheden voor
een doorstart. Directeur Henk Timmer was bezig met een
investeerder voor een reddingsplan. Na dat beraad was
duidelijk dat de club zich neerlegt bij het bankroet.

''Er was draagvlak nodig om een kans te maken in het hoger
beroep. Doorslaggevend was hoe de gemeente Apeldoorn
tegenover het reddingsplan zou staan'', licht financieel
adviseur Rudwin Pieëte van AGOVV toe.
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Gemeente
''Er was een investeerder bereid gevonden om geld te
steken in een project voor Berg en Bos, maar er is
onvoldoende vertrouwen dat er concrete medewerking
van de gemeente zou komen. Om die reden is besloten
mensen niet langer in onzekerheid te laten.''

Het besluit om niet in beroep te gaan betekende dat er
vrijdag voor dertig mensen ontslag is aangevraagd.
Trainer Andries Ulderink en de contractspelers zitten
daarbij. Pieëte kon niet onmiddellijk iets zeggen over
het voortbestaan van de vereniging.

''Die was afhankelijk van de inkomsten uit het betaald
voetbal, dus het is duidelijk dat de situatie niet
rooskleurig is.''

De KNVB zal de licentie van AGOVV per 17 januari
intrekken en alle uitslagen van de club schrappen. De
club stond veertiende in de stand in de Jupiler League.
De behaalde periodetitels van MVV Maastricht en
Sparta Rotterdam komen niet in gevaar.

Het verdwijnen van AGOVV heeft evenmin invloed op
promotie of degradatie, omdat er geen amateurclubs
zijn die de overstap naar het betaald voetbal willen maken.

Haarlem
AGOVV Apeldoorn is de achtste club die sinds de invoering
van het betaalde voetbal in 1954 failliet is gegaan. RBC
Roosendaal was op 8 juni 2011 de laatste. In 1968 was
Xerxes/DHC het eerste slachtoffer. FC Vlaardingen volgde in
1981, een jaar later moest Amersfoort afscheid nemen. FC
Wageningen en VC Vlissingen verdwenen in 1992 uit het
betaalde voetbal. HFC Haarlem werd begin 2010 failliet
verklaard. FC Amsterdam verdween in 1982 ook uit het
betaalde voetbal na het inleveren van de licentie.
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Amusement

Artiest van de
keer

Namen (voluit) : Johannes Hendricus Maria (Jan) Smit
Geboortedatum : dinsdag 31 december 1985
Geboorteplaats : Volendam (Noord-Holland)

Heb je nog broers of zussen : Ja, ik heb 2 zussen,
Jenny (1983) en Monique (1989).

Sinds wanneer zing je ??
Ik zing sinds 1996.

Wat is de titel van je allereerste singel ??
Ik zing dit lied voor jou alleen.

In welk jaar kwam je allereerste singel uit ??
In 1997.

Welke awards mocht je nemen ??
Ik mocht een TMF Award, een Edison en een Gouden Harp.

Wat is de naam van je dochtertje ??
Emma.
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Strip

ZOOPI
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