TERRORISME

Gemeenten: overleg
over aanpak jihadisme
DEN HAAG. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wil
zo snel mogelijk met ministers van
Plasterk (Binnenlandse Zaken,
PvdA) en Opstelten (Veiligheid en
Justitie, VVD) in gesprek over het
aanpakken van jihadisme. De gemeenten vinden dat er veel meer
op lokaal niveau moet gebeuren.
Volgens de VNG is jihadisme niet
alleen een probleem voor een paar
grote steden in de Randstad. Jihadstrijders komen ook uit dorpen in
het Gooi en andere delen van het
land, stelt de vereniging. De VNG
vindt dat Plasterk een coördinerende rol moet spelen bij de aanpak. (Novum)

BANDIDOS

Corporatie wil leider
motorbende uit huis
ROERMOND. De rechter beslist
binnen twee weken of de Limburgse woningcorporatie ZOwonen
Harrie R., leider van een chapter
van motorclub Bandidos, uit zijn
huis in Nieuwstadt mag zetten. De
woning was dit voorjaar twee keer
het doelwit van een aanslag. De
woningcorporatie probeerde gisteren met een kort geding een uitzetting af te dwingen. Advocaat Heynen van ZOwonen noemde de aanslagen een ernstige verstoring van
de openbare orde. De buurt zou in
angst leven. R. zit nu een gevangenisstraf van tien maanden uit wegens drugs- en wapenbezit. Hij wil
niet weg uit het huis. (NRC)

NATUURMONUMENTEN

Plan voor betaald
parkeren in natuur
AMSTERDAM. Natuurorganisaties
werken aan een plan om betaald
parkeren in te voeren in hun grootste recreatiegebieden. Dat meldde
De Telegraaf vandaag, op basis van
een rapport dat in opdracht van
Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en De12Landschappen is opgesteld. Uit het rapport blijkt dat
de organisaties 7 tot 10 miljoen euro per jaar kunnen verdienen met
parkeerautomaten. Het geld kan
gebruikt worden om de verlaging
van subsidie van het rijk op te vangen. (Novum)

AMERIKAANS VUILBROED

Besmettelijke ziekte bij
Drentse bijenvolken

ZUIDLAREN. Onder bijen in het
Drentse Zuidlaren is de bijenziekte
Amerikaans vuilbroed vastgesteld.
Omdat de ziekte zeer besmettelijk
is, wordt de kolonie geruimd. Om
verdere verspreiding van de ziekte
te voorkomen geldt voor bijen een
vervoersverbod in een gebied van
drie kilometer rond de getroffen
kolonie, voor minstens dertig dagen, aldus het ministerie van Economische Zaken. Hele bijenvolken
kunnen door vuilbroed omkomen.
Imkers die vermoeden met de
ziekte te maken te hebben, zijn
verplicht dit te melden. (NRC)

