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LELYSTAD • Actievoerders hebben in de nacht van
zaterdag op zondag hooi gedumpt op drie plekken
bij de Oostvaardersplassen. Staatsbosbeheer
spreekt van een levensgevaarlijke actie, aangezien
de actievoerders een spoorlijn moesten overste-
ken, en gaat aangifte doen omdat een hek is door-
geknipt.

De actievoerders stellen op sociale media dat
150 balen hooi zijn verspreid op de Grote Praam-
bult, het Kotterbos en het Oostvaardersveld. Een
woordvoerder van Staatsbosbeheer spreekt van
een hoeveelheid die naar schatting overeenkomt
met een flinke vrachtwagen vol hooi.

Volgens Staatsbosbeheer is het de eerste keer
deze winter dat een dergelijke actie is uitgevoerd.

Balen hooi gedumpt bij
de Oostvaardersplassen

ACTIEVOERDERS LOPEN OP SPOOR

HOORN • Bij een steek-
incident gistermorgen
in een woning aan de
Liornestraat in Hoorn
is een man gewond
geraakt. De verdachte,
een vrouw, is aange-
houden.

Dat meldt de politie.
De man is vanwege zijn
verwondingen naar het
ziekenhuis gebracht.
Hoe hij er aan toe is, is
niet bekend.

De politie heeft be-
vestigd dat de oorzaak
in de relationele sfeer
ligt. Rechercheurs
doen onderzoek in de
woning. Onder meer
een speurhond is inge-
zet.

Het incident volgde
na een steekpartij za-
terdagavond, ook in
Hoorn, waarbij een
twaalfjarige jongen
instak op een leeftijds-
genootje. Dat staat los
van deze nieuwe steek-
partij, aldus de politie.

Steekpartijen in Hoorn

GEEN VERBAND INCIDENTEN

HENGELO • Een tienermeisje is gisteren in Hengelo
door twee onherkenbare mannen op straat be-
dreigd met een vuurwapen. Ze beroofden haar
van haar telefoon en meerdere pasjes.

Het 17-jarige meisje fietste rond 01.00 uur ’s
nachts in de buurt van het station in Hengelo.
Twee jonge mannen met bivakmutsen op grepen
ter hoogte van de Golsstraat haar fiets vast. Het
meisje kwam daarop ten val.

„Eén van de mannen drukte haar een vuurwa-
pen tegen haar hoofd en zei dat hij haar telefoon
met code wilde. Het meisje heeft de man gegeven
waar hij om vroeg. In het hoesje van haar tele-
foon, een witte iPhone XR, zaten diverse pasjes”,
meldt de politie.

De politie heeft een (buurt)onderzoek ingesteld.

Tienermeisje in Hengelo
bedreigd met vuurwapen

TELEFOON EN PASJES GESTOLEN

door Leon Brandsema
en Gijsbert Termaat

WOERDEN • Tienduizen-
den bewoners die recht
hebben op huurtoeslag
zijn hier niet van op de
hoogte. Daardoor missen
ze een bijdrage die kan
oplopen tot wel 200 euro
per maand.

Daarvoor waarschuwt ou-
derenbond ANBO. „Het is
prachtig dat zo’n 115.000
mensen voor huurtoeslag in
aanmerking komen. Maar
omdat de Belastingdienst
mensen daar
niet persoon-
lijk van op de
hoogte
brengt, vis-
sen veel
mensen achter het net om-
dat ze gewoonweg niet we-
ten dat de regeling per 1 ja-
nuari van dit jaar is veran-
derd”, zegt Liane den Haan,
directeur-bestuurder van
ANBO.

„Vanaf dit jaar zijn de
voorwaarden voor het recht

op huurtoeslag verruimd”,
legt Den Haan uit. „Con-
creet verdwijnen de harde
inkomensgrenzen. Het was
tot voor kort zo dat iemand
bij overschrijding van de
maximale grens met één eu-
ro geen recht heeft op huur-
toeslag. Vanaf dit jaar ver-
dwijnt dit schokeffect; ook
als je over de huidige grens
heen gaat met het inkomen,
verlies je niet meteen de
toeslag. Praktisch gezien
verschuift de grens met on-
geveer 5000 euro.”

Volgens de ANBO zijn veel

huurders hier niet van op de
hoogte en lopen daardoor
veel geld mis. „Het zijn juist
de mensen die al lastig de
eindjes aan elkaar kunnen
knopen die hierdoor gedu-
peerd worden”, meent Den
Haan. „Die geen vlees kun-
nen kopen, niet op vakantie

gaan en echt moeten be-
knibbelen op hun uitgaven.”

Als voorbeeld noemt Den
Haan een alleenstaande
AOW’er met een inkomen
van 23.000 euro, die per
maand 600 euro huur en 12
euro servicekosten betaalt.
„Vorig jaar had deze bewo-
ner geen recht op huurtoe-
slag omdat het inkomen te
hoog is, maar nu heeft hij
recht op 171 euro huurtoe-
slag per maand. Alleen weet
en beseft hij dat waarschijn-
lijk niet omdat het niet ge-
communiceerd is.”

De ANBO roept mensen
op zich bij hen te melden.
„De medewerkers van onze
Belastingservice kunnen
huurders snel duidelijk-
heid geven of ze in aanmer-

king komen voor de toeslag
en hen helpen bij het aan-
vragen ervan. Het zou zonde
zijn als ze het mislopen om-
dat de Belastingdienst men-
sen niet actief benadert als
ze hiervoor in aanmerking
komen. Ze keren pas uit als
mensen er om vragen. Daar-

om checken wij voor men-
sen of ze voor huurtoeslag in
aanmerking komen en hel-
pen we ze bij de aanvraag.
Want daar hebben ze ge-
woon recht op”, stelt Den
Haan.

Persbericht
Het gaat dus om mensen

die door de verruiming van
de regels recht op huurtoe-
slag krijgen. Mensen die al
vóór 1 januari 2020 recht
hadden op huurtoeslag,
krijgen vanzelf de juiste toe-
slag. Den Haan: „Maar
115.000 mensen dus niet en
die moeten bereikt wor-
den.”

Een woordvoerder van
het ministerie van Binnen-
landse Zaken wijst erop dat
het ministerie een persbe-
richt heeft gepubliceerd.
„Dit hebben we ook via so-
ciale media verspreid. Daar-
naast is er via stakeholders
zoals de Woonbond, Aedes,
VNG, IVBN en Vastgoedbe-
lang aandacht besteed aan
de nieuwe regels.”

’Huurders lopen geld mis’
ANBO wijst op verruiming voorwaarden huurtoeslag

Mensen die
door de ver-

ruimde regel-
geving vanaf 1
januari wel in

aanmerking
komen voor

huurtoeslag,
worden niet

actief door de
Belasting-

dienst bena-
derd. Die

keert pas uit
wanneer

mensen daar
om vragen.
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’Alleen uitkering als
mensen er om vragen’

Van onze parlementaire
redactie

DEN HAAG • Als het aan
VVD’er Johan Remkes,
burgemeester van Den
Haag, ligt, komt er een
verbod op knalvuurwerk
en vuurpijlen. Hij ergert
zich aan politici die na de
jaarwisseling oproepen
dat er strenger gehand-
haafd moet worden.

„Ik hoor die verhalen na-
tuurlijk ook uit ’dat andere
Den Haag’ dat er gehand-
haafd moet worden”, zei
Remkes in het tv-program-
ma Buitenhof. „Dat zijn wat
mij betreft veel te gemakke-
lijke praatjes.”

Volgens Remkes is stren-
ger handhaven makkelijker
gezegd dan gedaan: „Je
moet wel, als er een groep
mensen staat en daar wordt

illegaal vuurwerk afgesto-
ken, na kunnen gaan wie het
precies gedaan heeft, voor-
dat je kan handelen. Dat is
in veel gevallen onmoge-
lijk.”

De VVD’er toonde zich
daarom een voorstander
van een verbod op knal-
vuurwerk en vuurpijlen, zo-
als de Onderzoeksraad voor
Veiligheid heeft geadvi-

seerd. „Volg het advies van
de raad”, zei Remkes. „Dat
lijkt me een verstandige lijn,
als die beter handhaafbaar
is dan wat er nu gebeurt.”

Remkes sloot zich daar-
mee aan bij zijn collega in
Utrecht, Jan van Zanen. Die
burgemeester, ook VVD’er,
riep zijn partij op om een
vuurwerkverbod te steu-
nen. „Dat siert hem”, zei de
oud-minister, die niet ook
een oproep aan zijn partij
wilde doen. „Ik zit hier van-
uit de verantwoordelijkheid
zoals ik die heb. Ik ben een
beetje van de afdeling: eigen
opvattingen zijn belangrij-
ker dan partijprogramma’s.”

Remkes voorstander vuurwerkverbod
Haagse burgemeester (VVD) ziet niets in ’strenger handhaven’

Als het aan burgemeester
Remkes ligt, komt er in ’zijn’
Den Haag een vuurwerkverbod.
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