
Volgens Schouten zijn de 25 V-
regio’s van Nederland overeen-
gekomen dat ze bij toerbeurt
voor opvang zullen zorgen.
Maar ook al is Noord-Holland
Noord niet aan zet, er wordt
volgens de burgemeester wel
onderzoek gedaan en er wor-
den voorbereidingen getroffen.
,,Maar een locatie is er nog
niet.”

Vorige week zei directeur
Krishna Taneja van de veilig-
heidsregio dat er binnen enkele
dagen een locatie bekend zou
zijn. Al verwachtte hij tevens

dat het COA (Centraal Orgaan
opvang Asielzoekers) eerder ge-
neigd is om eerst in andere de-
len van Nederland te gaan kij-
ken. ,,Met azc-locaties in Alk-
maar, Heerhugowaard en Den
Helder doen wij het al goed.”

Elke V-regio moet een locatie
vinden waar 150 asielzoekers
tijdelijk kunnen worden opge-
vangen. Taneja verwachtte dat
eerst de desbetreffende ge-
meente en de directe omgeving
op de hoogte worden gebracht,
voordat zijn organisatie met
een locatie naar buiten komt.
De opvang is nodig om het
overvolle aanmeldcentrum in
Ter Apel (Groningen) te ontlas-
ten, waar wekelijks 700 tot
1000 asielzoekers aankloppen.

Gert van der Maten

NH Noord is nog niet aan de
beurt voor ontlasten Ter Apel
Alkmaar De Veiligheidsre-
gio Noord-Holland-Noord is
nog niet aan de beurt om asiel-
zoekers uit Ter Apel op te ne-
men. Dat zegt burgemeester
Anja Schouten van Alkmaar, te-
vens voorzitter van de V-regio.

Als ik iets heb onthouden van de middelbare
school, zijn het de Duitse naamvalrijtjes met
voorzetsels. Ik zeg altijd: Je kunt me midden in
de nacht wakker maken en ik lepel zo de derde naamval voor je op: ,,Aus,
außer, bei....’’
Mijn zoon heeft dit schooljaar voor het eerst Duits. En dat valt niet mee
als je meer van de wiskunde bent. Duits kent veel regeltjes, vervoegin-
gen en woorden hebben veel tierlantijntjes. Bijvoorbeeld een h op een
plek die je niet verwacht, een umlaut of een Ringel-s. Maar hij slaat zich
er manmoedig doorheen, al levert dat niet altijd het cijfer op dat hij
graag zou willen.
Hij is nu aangekomen bij de beruchte voorzetselrijtjes. Ik heb hem uit-
gelegd hoe belangrijk het is dat hij die rijtjes in zijn hoofd heeft zitten.
Dat maakt het maken van zinnen straks ook zoveel makkelijker. ,,Her-
haal het ook een keertje als je op de fiets zit of tussen de lessen door’’,
heb ik tegen hem gezegd. En dat doet ie. Vlak voordat hij vanochtend
vertrok, dreunde hij de tweede naamval op. Ik deed met hem mee.
Want ik ben erachter gekomen dat ik, terwijl Duits in mijn eindexamen-
pakket zat, die rijtjes helemaal niet zo goed beheers als ik dacht. Dat
rijtje derde naamval bijvoorbeeld kent meer voorzetsels dan ik in mijn
hoofd heb zitten. Nou kan ik me niet voorstellen dat in de periode dat ik
op de middelbare school zit en nu, het Duits er gewoon een paar voor-
zetsels aan dat rijtje heeft toegevoegd. Ze zijn, ben ik bang, gewoon uit
mijn hoofd gevallen. 
Dus ik dreun steeds met mijn zoon mee, want ik wil die rijtjes ook in
mijn hoofd hebben. Niet dat ik verwacht dat ik ze veel
zal gebruiken. Maar mocht iemand me toch een keer
midden in de nacht wakker willen maken en vragen
naar de derde naamval, dan wil ik de voorzetsels wel
foutloos kunnen oplepelen. 

Annemiek Jansen 
annemiek.jansen@mediahuis.nl
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Alkmaar Dat is de hoofdbood-
schap die wordt verkondigd tijdens
gastlessen in juni en juli op scholen
in het voortgezet onderwijs in onder
meer Alkmaar, Beverwijk, Den Hel-
der, Haarlemmermeer, Heemstede
en Purmerend.

Medewerkers van IT-bedrijven in
de regio vertellen over werken en
toekomstkansen in deze branche.
Ook krijgen deelnemers informatie
over re_BOOTCMP, een evenement
op 9 juli in de H2O (Esports Cam-
pus) in Purmerend. Dit is een ver-
volg op de geslaagde vuurdoop van
eind november vorig jaar.

Risico’s
Leerlingen kunnen tijdens de gast-
les een deelnameticket verdienen.
Dan moeten ze via een online uitda-
ging wel een van de hoogste scores
behalen. Maximaal vijftig jongeren
tussen de 12 en 25 jaar krijgen gedu-
rende dit evenement via allerlei in-
teractieve workshops inzicht in kan-
sen en risico’s van hun cybervaardig-
heden.

Voor 25 ouders is er een apart pro-
gramma waarin ze tips krijgen om
IT-talenten van hun kinderen op

een positieve manier in te zetten. Zij
kunnen zich per e-mail (info@re-
b00tcmp.nl) aanmelden.

’Cybermoeder’ Barbara moedigt
ouders aan zich in te schrijven. Ze
geeft zelf een van de workshops tij-
dens de re_BOOTCMP en is erva-
ringsdeskundige: toen haar zoontje
acht was, heeft hij zich online grote
problemen op de hals gehaald.

„Mijn zorgen werden niet serieus
genomen door instanties, totdat er
ineens een wapen thuis werd be-
zorgd”, vertelt de vrouw, die verder
anoniem wil blijven. „Mijn kind
had destijds geen idee in welk mi-
lieu hij zich begaf.”

Barbara laat weten dat ouders
geen experts hoeven te zijn om hun
kinderen te behoeden voor de risi-
co’s van het internet. „Ouders heb-
ben vaak geen notie van de IT-skills
van jongeren. Omdat zij veel tijd on-
line doorbrengen, kunnen ze onbe-
doeld in aanraking komen met cy-
bercriminaliteit, zowel in de rol van
slachtoffer als dader. Eigenlijk zou
hiervoor een standaard lespakket
moeten bestaan om te voorkomen
dat ze het pad van cybercriminali-
teit kiezen.”

Hightechcrime
De gastlessen en re_BOOTCMP zijn
een initiatief van NH-SV (Noord-
Holland Samen Veilig), het samen-

VEILIGHEID Gastlessen om IT-talenten uit
cybercriminaliteit te houden

’Ineens werd
er een wapen
thuisbezorgd’
Noord-Hollandse jongeren met bovengemiddelde IT-kennis
kunnen hun talenten beter inzetten door ’ethisch hacker’ te
worden of op een andere manier hun brood in die sector te ver-
dienen dan de cybercriminaliteit in te stappen.

Martijn Gijsbertsen
m.gijsbertsen@mediahuis.nl

Mijn kind had
geen idee in

welk milieu hij
zich begaf

Kos, verkenner voor GroenLinks,
onderzoekt sinds 25 april welke
combinaties van politieke partijen
een Alkmaarse stadsregering zou-
den kunnen gaan vormen. Deze
week liet hij evenwel al doorsche-
meren dat hij vandaag niet een kant
en klare coalitie zal presenteren. 

Wel ziet het er naar uit dat hij het
mogelijk heeft gemaakt dat zowel
D66 als GroenLinks onderdeel van
zo’n samenwerking kan zijn. Behal-
ve dat Kos alle partijen sprak, be-

steedde hij dan ook vooral veel tijd
aan het gladstrijken van de irritaties
tussen die twee fracties.

Die liepen hoog op toen D66, die
als grootste uit de verkiezingen van
16 maart kwam, door een raadsmeer-
derheid onder leiding van Groen-
Links buiten de formatie werd ge-
zet. D66 leidde op dat moment die
formatiepoging, maar liep daarbij
volgens de meerderheid veel te hard
van stapel.

Knauw
Een ’vertrouwensknauw’ noemde
Kos die gebeurtenis. Fractieleider
Simone Meijnen van D66 gaf ook
meteen al aan dat er heel wat zou
moeten gebeuren voor ze weer ge-
zusterlijk in de bankjes zou kunnen
plaatsnemen met haar collega Maai-

ke Kardinaal van GroenLinks.
Als de voortekenen kloppen

wordt dat moment woensdag be-
reikt. Het weer aanschuiven van
D66 bij de formatie, maakt een co-
alitie mogelijk die ’over links’ is
gaan heten. 

Daar wordt de PvdA bij gedacht,
maar ook het CDA van Gosse Post-
ma, en BAS van Ben Bijl dan wel het
OPA van Victor Kloos. Daarover zal
na vandaag moeten worden onder-
handeld op basis van de bevindin-
gen van Kos.

In theorie zou er dan nog voor het
zomerreces een nieuwe coalitie kun-
nen zijn. Dat reces begint half juli en
duurt tot 5 september, wat betekent
dat de nieuwe stadsregering zes
maanden na de verkiezingen aan
het werk gaat.

Vandaag een nieuwe stap in
formatie Alkmaar: ’over links’?
Gert van der Maten

Alkmaar Verkenner Pieter Kos
komt vanmiddag in de formatie
van een Alkmaarse coalitie met
zijn eindconclusie. Dat heeft hij
dinsdag aangekondigd.
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werkingsverband tussen ruim der-
tig gemeenten, Openbaar Ministe-
rie en politie. Cybersecurity-experts
en agenten van het cybercrimeteam
en team hightechcrime van de poli-
tie zullen tijdens het evenement
aanwezig zijn.

Ook jongeren die de gastlessen
niet hebben bijgewoond, kunnen
via de website https://re-
b00tcmp.nl de uitdaging aangaan
en zo een toegangsbewijs bemachti-
gen.

Het Kennemer College in Bever-
wijk is op 8 en 16 juni, 4 en 5 juli to-
neel van de gastlessen. Op 14 juni
vindt een les plaats bij Purmervalley
in Purmerend, op 5 juli op de HBM
in Heemstede. De data voor scholen
in Alkmaar, Den Helder en Haar-
lemmermeer staan nog niet vast.

Noord-Hollandse jongeren met bovengemiddelde IT-kennis
kunnen hun talenten beter inzetten door ’ethisch hacker’ te
worden of op een andere manier hun brood in die sector te ver-
dienen dan de cybercriminaliteit in te stappen.

Experts geven een inkijkje in de cyber-
wereld. FOTO NH-SV

De politie kijkt mee over de schouder van de IT-talenten. FOTO NH-SV Ethisch hacken tijdens een eerder gehouden re_BOOTCMP. FOTO NH-SV

De overval in Noord-Scharwoude
vond midden in de nacht plaats. Een
51-jarige bewoner van de Oranje-
straat werd daarbij in zijn borst ge-
schoten. 

De politie vond hem korte tijd la-
ter zwaargewond in de Tweede Lage
Hoekstraat. Een 37-jarige man die in
een gebouw bij de woning woonde,
werd door de overvallers vastgebon-
den en gekneveld. Deze man bleef

verder ongedeerd.
Weduwnaar Sjaak Groot werd in

de nacht van 14 juni vorig jaar in zijn
woning aan het Oosteinde doodge-
schoten. Volgens Justitie hoorde hij
's nachts inbrekers en is hij toen
gaan kijken. Daarna volgde een wor-
steling met de inbrekers en werd de

bewoner dodelijk getroffen.
De politie hield in verband met de

zaak in totaal zes mannen aan. Een
van hen is overleden. Eerder deze
week werd bekend dat op maandag
23 mei een 39-jarige vrouw uit Rot-
terdam is aangehouden. Zij wordt
verdacht van medeplichtigheid aan

de overvallen in Berkhout en
Noord-Scharwoude. Het voorarrest
van de vrouw is inmiddels ge-
schorst, maar zij blijft wel verdach-
te.

Op de zitting van dinsdag bleek
dat de opgepakte vrouw de vriendin
is van Ruviëni M. In welke zin de
Rotterdamse medeplichtig is ge-
weest aan de overvallen werd dins-
dag niet duidelijk.

’Opheffen voorarrest’
Ruviëni M. herhaalde dat hij niets te
maken heeft met de dood van Sjaak
Groot. Zijn raadsman, Robert Pol-
derman, stelde dat zijn cliënt niet in
het huis in Berkhout is geweest en
dat er in het strafdossier geen enkele
aanwijzing is te vinden dat de Rot-
terdammer wel met de zaak te ma-
ken heeft. Polderman vroeg het
voorarrest van M. op te heffen.

De rechtbank neemt daar later een
besluit over. De officier van justitie

verzette zich tegen vrijlating van de
verdachte. Volgens haar is Ruviëni
M. niet alleen in beeld voor het do-
den van Sjaak Groot maar van meer-
dere gewelddadige overvallen in de
regio, waaronder dus die in Noord-
Scharwoude. De politie doet daar
nog onderzoek naar.

De verwachting is daarom dat de
strafzaken tegen de verdachten niet
spoedig inhoudelijk kunnen wor-
den behandeld. Tijdens een eerdere
zitting sprak de officier van justitie
de verwachting uit dat dit mogelijk
pas in de tweede helft van 2023
wordt.

Verdachte zaak Sjaak Groot ook verdacht van roofoverval 
Frits Verhagen

Noord-Scharwoude De 37-jarige
Ruviëni M. uit Rotterdam, een
van de vijf mannen die vastzit
voor de gewelddadige dood van
Sjaak Groot (72) uit Berkhout,
wordt ook verdacht van een brute
roofoverval op 22 juli vorig jaar in
Noord-Scharwoude. Dat zei de
officier van justitie dinsdag tij-
dens een niet inhoudelijke zit-
ting bij de rechtbank in Haarlem.

De overval in Noord-Scharwoude vond op 22 juli 2021 plaats DNP.NU

Strafzaak
vermoedelijk pas in
tweede helft 2023 
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kunnen hun talenten beter inzetten door ’ethisch hacker’ te
worden of op een andere manier hun brood in die sector te ver-
dienen dan de cybercriminaliteit in te stappen.

Experts geven een inkijkje in de cyber-
wereld. FOTO NH-SV

De politie kijkt mee over de schouder van de IT-talenten. FOTO NH-SV Ethisch hacken tijdens een eerder gehouden re_BOOTCMP. FOTO NH-SV

De overval in Noord-Scharwoude
vond midden in de nacht plaats. Een
51-jarige bewoner van de Oranje-
straat werd daarbij in zijn borst ge-
schoten. 

De politie vond hem korte tijd la-
ter zwaargewond in de Tweede Lage
Hoekstraat. Een 37-jarige man die in
een gebouw bij de woning woonde,
werd door de overvallers vastgebon-
den en gekneveld. Deze man bleef

verder ongedeerd.
Weduwnaar Sjaak Groot werd in

de nacht van 14 juni vorig jaar in zijn
woning aan het Oosteinde doodge-
schoten. Volgens Justitie hoorde hij
's nachts inbrekers en is hij toen
gaan kijken. Daarna volgde een wor-
steling met de inbrekers en werd de

bewoner dodelijk getroffen.
De politie hield in verband met de

zaak in totaal zes mannen aan. Een
van hen is overleden. Eerder deze
week werd bekend dat op maandag
23 mei een 39-jarige vrouw uit Rot-
terdam is aangehouden. Zij wordt
verdacht van medeplichtigheid aan

de overvallen in Berkhout en
Noord-Scharwoude. Het voorarrest
van de vrouw is inmiddels ge-
schorst, maar zij blijft wel verdach-
te.

Op de zitting van dinsdag bleek
dat de opgepakte vrouw de vriendin
is van Ruviëni M. In welke zin de
Rotterdamse medeplichtig is ge-
weest aan de overvallen werd dins-
dag niet duidelijk.

’Opheffen voorarrest’
Ruviëni M. herhaalde dat hij niets te
maken heeft met de dood van Sjaak
Groot. Zijn raadsman, Robert Pol-
derman, stelde dat zijn cliënt niet in
het huis in Berkhout is geweest en
dat er in het strafdossier geen enkele
aanwijzing is te vinden dat de Rot-
terdammer wel met de zaak te ma-
ken heeft. Polderman vroeg het
voorarrest van M. op te heffen.

De rechtbank neemt daar later een
besluit over. De officier van justitie

verzette zich tegen vrijlating van de
verdachte. Volgens haar is Ruviëni
M. niet alleen in beeld voor het do-
den van Sjaak Groot maar van meer-
dere gewelddadige overvallen in de
regio, waaronder dus die in Noord-
Scharwoude. De politie doet daar
nog onderzoek naar.

De verwachting is daarom dat de
strafzaken tegen de verdachten niet
spoedig inhoudelijk kunnen wor-
den behandeld. Tijdens een eerdere
zitting sprak de officier van justitie
de verwachting uit dat dit mogelijk
pas in de tweede helft van 2023
wordt.

Verdachte zaak Sjaak Groot ook verdacht van roofoverval 
Frits Verhagen

Noord-Scharwoude De 37-jarige
Ruviëni M. uit Rotterdam, een
van de vijf mannen die vastzit
voor de gewelddadige dood van
Sjaak Groot (72) uit Berkhout,
wordt ook verdacht van een brute
roofoverval op 22 juli vorig jaar in
Noord-Scharwoude. Dat zei de
officier van justitie dinsdag tij-
dens een niet inhoudelijke zit-
ting bij de rechtbank in Haarlem.

De overval in Noord-Scharwoude vond op 22 juli 2021 plaats DNP.NU

Strafzaak
vermoedelijk pas in
tweede helft 2023 
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