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Spitsstroken in oosten langer open door storing
De belangrijkste spitsstroken in het oosten van het land gaan maandag langdurig open. Dit heeft te maken met een storing in het regionale verkeerscentrum van Rijkswaterstaat in Wolfheze. Die storing is zondagochtend veroorzaakt door blikseminslag. METRO

Hollandse nieuwe binnen

Nieuws

De eerste Hollandse nieuwe is gisteravond aangekomen in
de haven van Scheveningen. De vangst zal dinsdag onder de
hamer gaan, als het eerste vaatje haring geveild wordt. Dat
is dan meteen de opening van het haringseizoen. De schepen Wiron 5 en 6 zijn op 24 mei vertrokken naar de Noordelijke Noordzee om haring te gaan vangen. ANP
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Een minuutje ...
Roberto Pennino, advocaat en voetbalfan

Roberto Pennino is geboren uit een
Italiaanse vader en een Nederlandse
moeder. Waar in de discussie over
een dubbele nationaliteit veelal de
negatieve kanten worden belicht,
ziet Pennino het juist als iets
positiefs. Met een speciaal voetbalshirt kan hij volgende week tijdens
de EK-wedstrijd Nederland-Italië
voor zijn dubbele nationaliteit uitkomen.
Taakstraffen moet hangjeugd in de eigen wijk uitvoeren, vindt Balkenende.

Taakstraf moet beter
herkenbaar worden
Het CDA wil criminele jongeren
taakstraffen voor de ogen van
familie en vrienden laten uitvoeren.
Minderjarige jongeren die over de
schreef gaan moeten harder worden aangepakt. Dat zei premier
Jan Peter Balkenende zaterdag op
een CDA-congres in Utrecht. De
premier wil jongeren laten
opdraaien voor het betalen van de
aangerichte schade en taakstraffen zouden volgens hem voortaan
in hun eigen buurt moeten wor-

den uitgevoerd. Het congres had
als thema ‘respect’. Taakstraffen
voor minderjarige jongeren vinden nu plaats op een anonieme
locatie, in plaats van voor de ogen
van familieleden en vrienden.
Volgens Balkenende maakt dit de
jongeren onzichtbaar en het
draagt ertoe bij dat ze na het uitdienen van hun straf opnieuw de
fout in kunnen gaan. Minister van
Justitie Hirsch Ballin sluit zich
hierbij aan en wil dat taakstraffen
beter herkenbaar worden als straf
en dat jongeren die moeten uit-

“Hufterigheid is onze
vijand.” J.P. Balkenende
voeren in hun eigen omgeving. Er
is echter nog geen wetsvoorstel
hierover gemaakt. D66 wil dat er
eerst kan worden aangetoond dat
het uitvoeren van de taakstraf in
eigen omgeving een positief
effect op het gedrag van jongeren
heeft.
Daarnaast kondigde de premier
aan dat er voor het eind van het
jaar een wetsvoorstel voor hard-

nekkig probleemgedrag van kinderen tussen de 10 en 12 jaar
komt. De politie kan kinderen die
’s avonds op straat rondhangen
en overlast veroorzaken met
dwang naar huis brengen en hun
ouders erop aanspreken. Bij herhaaldelijk gedrag wordt de officier van justitie ingeschakeld en
kunnen ouders voor kosten en
schade aansprakelijk worden
gesteld.
EVA CORNET
eva.cornet@metronieuws.nl

Analyse Criminoloog Mieke Komen: ineﬀectief plan Balkenende
Volgens premier Balkenende moeten
jeugdcriminelen die een werkstraf
opgelegd hebben gekregen die voortaan uitvoeren voor de ogen van familie en vrienden. Dan zouden taakstraffen meer effect hebben dan nu het
geval is. Uit verschillende onderzoekingen blijkt namelijk dat de reacties op
jeugdcriminaliteit ineffectief zijn. Van
de jongeren die een werkstraf hebben

gedaan recidiveert 60 procent. Bij jongeren die een leerstraf hebben gekregen, komt bijna 70 procent opnieuw in
aanraking met politie en justitie. Balkenende denkt dat deze teleurstellende
resultaten beter worden als jongeren
en plein publiek als boef bekend staan.
Het tegendeel is het geval. Op die
manier kunnen jongeren namelijk een
negatieve eigen identiteit

ontwikkelen, en lopen zij een hoger
risico gedrag te vertonen waarmee zij
gemakkelijk in conflict raken met de
dominante gedragsnormen in de
Nederlandse samenleving. Zij zullen
zich verzetten tegen die negatieve
beeldvorming. De kans is dan groter
dat zij zich zullen identificeren met
negatieve onderwereldfiguren
Als we dat tij willen keren dan moeten

we dus investeren in goede gezinsinterventies en gesprekken met jongeren en hun ouders, liefst in combinatie
met het aanleren van arbeidsvaardigheden, sociale vaardigheden en scholing.

Dr. Mieke Komen werkt sinds kort
als criminologe bij onderzoeksbureau DSP in Amsterdam.

Hoe ben je op het idee gekomen
voor een Nederlands-Italiaans voetbalshirt?

Rondom Nederland-Italië in de
halve finale van het EK in 2000
vroegen veel mensen mij achter
welk team ik stond. Dat verschilt
per wedstrijd, ik ben voor het
team dat het beste voetbalt. In
2000 was ik voor Nederland, terwijl mijn broer voor Italië was.
Toen bedacht ik me dat het leuk
zou zijn om zo’n voetbalshirt te
hebben. Uiteindelijk heeft mijn
Nederlandse schoonmoeder dit
shirt voor mij gemaakt. Ik ben
erg blij met het resultaat.
Hoe reageert je omgeving erop?

Ik krijg veel commentaar op het
shirt, meestal positieve reacties.
Mensen vinden het leuk, maar ze
vragen wel altijd: “voor wie ben
je nou?”. Dat blijft een kwestie
van gevoel, gelukkig is de
komende EK-wedstrijd niet
beslissend. Ik hoop dat ze gelijk
spelen met zoveel mogelijk doelpunten en dat beide landen doorgaan naar de volgende ronde.
Wil je een boodschap uitdragen met
het shirt?

Ik wil laten zien dat het hebben
van een dubbele nationaliteit ook
positief kan worden benaderd. Je
kunt prima loyaal zijn aan twee
landen zonder dat het ten koste
van iets gaat. Er hoeft geen sprake te zijn van een innerlijk conflict, maar het is juist een winwin situatie. Ik probeer zoveel
mogelijk de voordelen van beide
landen te benadrukken.
EVA CORNET

Drugs

Kustwacht pakt weer
cokeboot bij Antillen
De kustwacht van de Nederlandse Antillen en Aruba heeft
vrijdag dicht bij de kust van
Curaçao een speedboot
aangehouden met in totaal 162
kilo cocaïne aan boord. Dat heeft
een zegsman zaterdag bekendgemaakt. De drie bemanningsleden
sprongen overboord.
ANP

COKE.

Opheldering over ‘homo-razzia’

Kortom

Metro Missers

BOS. Burgemeester Ruud Vreeman

PEILING. De Pvda heeft in de laatste pei-

Foutje gezien? Mail naar
foutje@metronieuws.nl
•De universiteit van Aaken, in de krant
van vrijdag, staat in Aken.

van Tilburg wil opheldering van
zijn korpschef Frans Heeres over
een “homo-razzia” door de politie. Daarbij doorzocht de politie
donderdagavond twee parkeerplaatsen langs de A58 en het achtergelegen bos.
Een woordvoerder van de
gemeente bevestigde zaterdag dit
bericht uit de Volkskrant. De parkeerplaats is populair bij homo’s
op zoek naar seks. Bij de actie
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Wil vee
Volgens getuigen zouden de homoseskuelen ‘als wild vee’ zijn opgedreven. Aanleiding waren klachten van
omwonenden en parkerende vrachtwagenchauffeurs.

spoorde de politie 25 mannen op
van wie de namen werden genoteerd. Drie personen werden aanANP
gehouden.

ling van Maurice de Hond een nieuw
historisch dieptepunt bereikt. Als er nu
verkiezingen zouden worden gehouden, zou de PvdA zestien zetels krijgen.
De socialisten 33.
ANP
AANSCHAF. Defensie heeft afgelopen

week een overeenkomst getekend met
een Amerikaans bedrijf voor de aanschaf van 72 verkenningsvliegtuigjes.
Ze kunnen in Afghanistan worden
ingezet.
ANP

•Robert (Bobby) Kennedy werd in 1968
vermoord. Vrijdag werd per abuis 1958
vermeld in de column van Jonathan
Mann (CNN).
•Het Philips Stadion staat in Eindhoven
en niet, zoals op de sportpagina's van
vrijdag gesteld, in Nijmegen.
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