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Noordhollands Dagblad
’Rust, reinheid en regelmaat’ zijn terug

Dakdekkers in de IJmond
hebben het druk
met lekkages nu
de sneeuw smelt

Kennemer College
Beroepsgericht krijgt
een goede beoordeling
Het Kennemer College Beroepsgericht was lang
een zorgenkindje. De kwaliteit van het onderwijs
was onder de maat en de veiligheid op de school
in Heemskerk was onvoldoende, oordeelde de
onderwijsinspectie in
2019. Maar de weg
omhoog is ingezet.
Met als bekroning
een positief oordeel
van de inspectie. De
’rust, reinheid en
regelmaat’ zijn terug:
,,Er is teamgeest.’’

Stuifsneeuw
gaat overal
in zitten’
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Winkels met team en al in andere handen

Supermarkten van
Deen gaan in verkoop
Kruideniersfamilie
Deen, begonnen in
1933, wil haar tachtig
supermarkten over
doen aan AH, Vomar
en Dekamarkt. Het
bedrijft hoopt de
verkoop in een
halfjaar te kunnen
beklinken.

avondklok Actiegroep boekt overwinning bij rechter

Chaos en paniek
op Binnenhof

Van onze verslaggever
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’Geen blaasontsteking door kou onder de rok’

Is een ui naast je bed
bij verkoudheid goed?
Tijn Elferink en Rutger Verhoeff
nemen mythes over gezondheid
onder de loep in nieuw boek.
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Door het oog van de naald ging het kabinet en, als
we Mark Rutte mogen geloven, de hele samenleving. Het scheelde niks of de avondklok was dinsdag
ingetrokken. En dat is een belangrijke maatregel om
corona in toom te houden, volgens de premier.
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Den Haag ! Rond het Binnenhof
heerst paniek. De coronabestrijding
van het demissionaire kabinet is
flink door de war geschud nu de omstreden avondklok voorlopig door
de rechter van tafel is geveegd omdat het schort aan een goede onderbouwing. Met een hoger beroep en
een nieuwe spoedwet proberen betrokken bewindslieden de ingrijpende coronamaatregel nu alsnog te
behouden.
Het hoger beroep dient vrijdagochtend en vanuit de Tweede Kamer
is om een spoeddebat gevraagd,
maar duidelijk is dat het demissionaire kabinet een tik krijgt nu de
rechter de avondklok van tafel veegt
vanwege een wankele onderbouwing. Premier Rutte vreest nu voor
een snellere opmars van de Britse variant.
De voorzieningenrechter in Den
ZW 4
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Haag zette dinsdagochtend een
streep door de avondklok. De maatregel moet per direct worden opgeheven omdat het kabinet de verkeerde wet heeft gebruikt om hem snel
in te kunnen voeren, aldus de rechter. Het kabinet gaat ertegen in beroep en wil dat de avondklok in de

Spoedwet moet de
avondklok redden
tussentijd overeind blijft.
Intussen komt het kabinet met
een spoedwet om de avondklok toch
nog via een omweg vast te leggen.
Eigenlijk gaat het om dezelfde wetstekst, maar in een ander jasje. Het
kabinet houdt vol dat een juridische
basis voor de avondklok er wel degelijk is. De nieuwe wet zou dus ’ten
overvloede’ zijn, meent minister

Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). Het uitroepen van de noodtoestand, zoals die in Frankrijk is afgekondigd om de avondklok mogelijk te maken, is volgens de minister
geen optie.
„De avondklok is geen doel, maar
een middel”, zegt Rutte. „Een middel om het coronavirus zo veel mogelijk onder controle te houden.”
Het middel is zwaar, maar heeft effect, zegt de minister-president. De
maatregel heeft volgens de premier
gezorgd voor 10 procent minder besmetting. De uitspraak van de voorzieningenrechter is daarom ’een juridische tegenvaller’.
Naast een strijd met de rechter
heeft het demissionaire kabinet die
ook opnieuw te voeren met de Tweede Kamer. Sommige partijen waren
eerder al kritisch, er is nu een spoeddebat aangevraagd. D66-Kamerlid
Groothuizen toont zich kritisch.
„Als het kabinet de avondklok wil
handhaven, zal er een deugdelijke
juridische onderbouwing moeten
komen. Het is nu aan minister Grapperhaus om deze situatie op te lossen.” VVD-fractieleider Dijkhoff
vindt dat de avondklok nog altijd
hard nodig is.
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