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8 Regionaal

Haarlem en
omgeving

Hoofddorp ✱ Een 19-jarige Hoofd-
dorper is gisteren overleden nadat
hij in de middag door duikers van de
brandweer van de bodem van de
Toolenburgerplas was gehaald. Hij
werd direct gereanimeerd en naar
het ziekenhuis gebracht, maar hulp
mocht niet baten. De Hoofddorper
kwam tijdens het zwemmen in pro-
blemen. Badgasten, agenten en later
duikers schoten te hulp. 

Drenkeling (19) uit
Hoofddorp overlijdt 

Heemstede ✱ De Herenweg is gis-
terochtend een tijd afgesloten ge-
weest nadat een lesauto ter hoogte
van de Lanckhorstlaan in brand was
gevlogen. De instructeur zag rook
onder de motorkap uit komen. Toen
hij de kap opende, laaiden vlammen
op en belde hij de brandweer. De au-
to zou eerder op de ochtend gerepa-
reerd zijn door de ANWB. De lesau-
to werd grotendeels verwoest. 

Lesauto in brand,
weg afgesloten 

Hillegom ✱ De grens is bereikt, rea-
geert de Hillegomse burgemeester
Arie van Erk op het geweld waarmee
een 14-jarige Hillegommer zich don-
derdag verzette tegen zijn arresta-
tie. 
Hij verwondde drie agenten en
schopte een agente in haar gezicht. 
De jongen werd aangehouden om-
dat hij zonder helm op een brom-
mer reed. Toen agenten hem aan-

spraken begon hij de agenten te be-
ledigen en bedreigen. Nadat zij de
jongen duidelijk maakten dat hij
mee moest naar het bureau, begon
het geweld. Van Erk: ,,Laat één ding
duidelijk zijn: geweld tegen hulp-
verleners is onacceptabel. We laten
dit niet op zijn beloop.”
De burgemeester onderhoudt nauw
contact met de politie over de drie
getroffen hulpverleners. De politie
heeft aangifte gedaan van geweld.
De verdachte zit in de cel in Leiden.

Burgemeester Hillegom: Grens is bereikt
Sjaak Smakman

advertentie

Omwonenden van de Betelgeuze-
straat stelden destijds dat zij rond
twee uur ’s nachts getuige waren ge-
weest van tumult. Op het plein met
een supermarkt en garageboxen zou
er al vaker sprake zijn geweest van
onrust. Hoe het ook zij: de jonge
Haarlemmer is bezweken aan diver-
se steekwonden. Maar waar Budak
zijn laatste adem uitblies, blijft
voorlopig onduidelijk. ,,Hij is in
IJmuiden neergestoken en was in
elk geval zó ernstig gewond dat hij
onmogelijk zelf naar Haarlem kon
zijn gereden. We weten inmiddels
wie hem naar Haarlem heeft ge-
bracht. Het gaat om een bekende
van het slachtoffer. Maar we zien de-
ze persoon dus niet als verdachte’’,

zegt Lapré. Twee dagen na Budaks
dood doorzocht de politie twee wo-
ningen in IJmuiden. De gezochte
man werd daar niet aangetroffen.
Wel werden digitale gegevensdra-
gers in beslag genomen. Of de huis-
zoekingen en al eerder beschikbare
bewakingscamerabeelden van de
Betelgeuzestraat en omgeving
bruikbare informatie hebben opge-
leverd, is onduidelijk.
Maar het rechercheonderzoek is in-
middels bijna afgerond. De fatale
steekzaak wordt binnenkort dan
ook overgedragen aan het openbaar
ministerie. Lapré: ,,Dit verhaal met
trieste afloop heeft zich afgespeeld
binnen een groep jonge mensen.
Het is een zaak met alleen maar ver-
liezers.’’
Het speurwerk na de gewelddadige
dood van Kemal Budak is uitge-
voerd door een ’Team Grootschalige
Opsporing’ (TGO) van tussen 20 en
25 politiemensen.

’Louter verliezers
bij deze steekzaak’

Recherche bijna
klaar met fors
onderzoek

Carlo Nijveen

Vervolg voorpagina ✱ Recherche-
teamleider Ron Lapré zegt dat na
het aantreffen van de dode jonge
Haarlemmer in de buurt van het
Spaarne Gasthuis en de vondst van
bloedsporen in IJmuiden op social
media al vrijwel direct verbanden
werden gelegd. ,,Maar als politie wij
moesten natuurlijk eerst onderzoe-
ken of er daadwerkelijk sprake was
van een link tussen die twee vond-
sten. Dat kostte nog behoorlijk wat
tijd. Feiten van fictie onderscheiden,
ook daarom draait het voor ons.’’ 

Bloemendaal ✱ De 19-jarige violist Victor Kalous krijgt
van de Haarlemse ’Stichting Eigen Muziekinstrument’ een
viool overhandigd. Sinds een jaar woont Victor met zijn
familie in Nederland, nadat hij moest vluchten uit Syrië.
Inmiddels heeft hij een verblijfsstatus en is hij hard aan het

werk om toegelaten te worden tot het conservatorium van
Amsterdam. Victors viooldocent Paul Medeiros schat zijn
kansen goed in: „Victor heeft een bijzonder talent voor de
viool, een stralende muzikaliteit en een artistieke stem.” 
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Cadeau Vluchteling Victor Kalous krijgt eigen muziekinstrument

Dat meldt wethouder Vennik tij-
dens het actualiteitenuurtje van de
gemeenteraad. Hij baseert zijn uit-
spraak op een voortgangsrapporta-
ge van de provincie waarin staat dat
het project niet de geraamde 63 mil-
joen euro kost, maar waarschijnlijk
36 miljoen euro. ,,Dat geeft een vrij
redelijke indicatie’’, aldus Vennik.
De busverbinding valt daarmee bij-
na de helft goedkoper uit dan vooraf
ingeschat. 
Hoe dat kan, daar wil de wethouder
nog geen antwoord op geven. Dins-
dag komt er een bericht van het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders hierover.

Explosieven
Een woordvoerder van de provincie
laat weten dat de de tien deelprojec-
ten gunstig aanbesteed konden wor-
den. Dat is een van de belangrijke re-
denen waardoor het project goedko-

per kan worden uitgevoerd dan ver-
wacht. 
Daarnaast werd er weinig aanspraak
gemaakt op de zogeheten risico-re-
serveringen, legt hij uit. Dit potje is
bedoeld voor de aanpak van dingen
die verwacht en onverwacht in de
bodem worden aangetroffen. Daar-
bij valt te denken aan de aanwezig-
heid van explosieven, bodemvervui-
ling, objecten in de ondergrond of
de werkzaamheden aan de draag-
kracht van de bodem.

Velsen hoeft niet de gehele rekening
te betalen voor de aanleg van de
snelbusbaan. Vennik: ,,Velsen
draagt vijf procent daarvan bij.’’ Dit
resulteert in een lagere bijdrage dan
de 3 miljoen waar aanvankelijk van
uit gegaan is.
Sinds april rijdt lijnbus 75 over de
snelbusbaan. Na de zomer wordt de
75 opgeheven en gaat R-Net 385
IJmuiden met Haarlem verbinden.
De bus gaat ook in de nachtelijke
uren rijden. Daartegen was veel pro-
test van omwonenden. 
De verbinding leidt tot een paar mi-
nuten tijdwinst ten opzichte van de
oude route. De bus kan op de vrije
busbaan wel harder rijden dan voor-
heen, maar maakt tot Santpoort-
Noord deel uit van het gewone weg-
verkeer. In IJmuiden geldt een snel-
heidsbeperking voor de bus uit oog-
punt van de veiligheid.

HOV bijna dertig
miljoen goedkoper
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Velsen ✱ De aanleg van de snelbus-
verbinding tussen IJmuiden en
Haarlem valt veel goedkoper uit dan
vooraf gedacht.

Buslijn tussen
Haarlem en
IJmuiden

Bus 75 op het HOV tracé. F ARCHIEFFOTO


