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Delft
Overwinning op alle fronten
Hof: Stoelinga mocht wethouder beschuldigen van corruptie
Martin Stoelinga hoeft geen cent te betalen aan oud-wethouder Christiaan Baljé, zo bepaalde het Haagse gerechtshof gisteren. Volgens de rechters is de ‘De Snor’ niet in de
fout gegaan door de Delftse bestuurder vanaf 2005 geregeld te beschuldigen van corruptie en vriendjespolitiek.
LEX DE JONGE

„Dit is grandioos, echt een pak van
mijn hart,’’ reageert een opgeluchte
Stoelinga op het voor hem zo positieve nieuws na een juridische strijd
van vier jaar. „Ik zit hier in Praag
aan de ontbijtafel. En ga nu champagne bestellen.’’
Al jaren lijdt hij onder de affaire
die in 2005 begon. Het raadslid
kreeg toen in het geniep opgenomen videobeelden van Baljé onder
ogen. Daarop was te zien hoe de wethouder in een pizzeria etend en drinkend zaken doet per telefoon.
Zo beloofde Baljé de ‘bevriende
pizzeria-eigenaar’ subsidie voor het
laten varen van gondels door de
grachten. Ook hielp hij een bevriende zakenman aan belangrijke infor-

matie en zei: „Die paar ton die je
hiermee verdient, stop je in mijn
campagne, afgesproken?’’
Een grap, meende oud-wethouder Baljé later. ‘Corruptie,’ stelde
raadslid Stoelinga (toen Leefbaar
Delft, nu Onafhankelijk Delft) die
zijn beschuldiging herhaaldelijk
naar buiten bracht.
Het leverde het raadslid in 2006
een veroordeling op, het kostte hem
in totaal 50.000 euro aan dwangsommen en een beslaglegging op
zijn bezittingen van 1,4 miljoen
euro.
Maar het hoger beroep bij het gerechtshof pakt nu voor Stoelinga
zeer gunstig uit. Het hof stelt dat
hij na het zien van de videobeel-

den van Baljé ‘in redelijkheid van
mening kon zijn dat er
sprake was van een
ernstige
misstand’.
Ook benadrukken de rechters
dat een politicus
in het belang van
het goed functioneren van de democratie
een
zeer ruime vrijheid moet hebben om zaken
aan de kaak
te stellen. In
het 21 pagina’s tellende
vonnis

worden alle gewraakte uitlatingen
van Stoelinga afzonderlijk tegen
het licht gehouden. Steeds pleiten de rechters hem vrij.
Oud-wethouder Baljé
reageert teleurgesteld
„Na acht positieve
vonnissen is dit
heel verrassend.’’
Hij overweegt in
cassatie te gaan bij
de Hoge Raad, omdat de vrijheid van
meningsuiting wel
erg ruim geïnterpreteerd zou zijn.
„Mijn eerste reactie? De balans slaat
nu door.’’
PAGINA 19

MIDDEN-DELFLAND

‘Stilleggen bouw’
De bouw van het nieuwe gemeentehuis van Midden-Delfland in Schipluiden moet worden stilgelegd. Dat
eisten inwoners van Den Hoorn,
Maasland en Schipluiden gisteren
bij de Raad van State in Den Haag.
Bij dat gemeentehuis komt namelijk ook een brandweerpost. Als de
brandweer uitrukt, kan dat tot levensgevaarlijke situaties leiden
voor fietsende kinderen. PAGINA 18

DELFT

Geen rijbewijs
maar wel een mes
Een 24-jarige automobilist uit Rotterdam is in de nacht van maandag
op dinsdag bij de A 13 opgepakt
voor rijden zonder rijbewijs. Hij
was in het bezit van een mes. De
man reed slingerend over de weg.
Daarom werd hij aangehouden
door de politie. Hij had geen rijbewijs bij zich en uit een blaastest
bleek dat de man mogelijk te veel
had gedronken. Hierop werd hij
meegenomen naar het bureau.
Daar vond men in de jaszak van de
man een mes. Het steekwapen is in
beslag genomen. Een tweede blaastest wees uit dat de man toch niet te
veel had gedronken. Tegen de man
is proces-verbaal opgemaakt.

MAASLAND

Jongens stelen
voor 1750 euro
aan parfum
Twee jongens hebben maandagmiddag voor 1750 euro aan parfumflesjes uit een drogisterij aan de Huis te
Veldelaan gestolen. Toen ze beladen met flessen uit de winkel liepen, ging het alarm af. Een medewerkster ging achter de dieven aan
maar kon ze niet meer inhalen. Zij
herkende de jongens van een eerder
bezoek aan de winkel en gaf hun signalement door aan de politie. Agenten konden later op de dag een van
hen, een 17-jarige jongen uit Maassluis, aanhouden bij de Maassluiseweg. Hij bracht de nacht door op het
politiebureau. Daar werd hij verhoord en kreeg een proces-verbaal.
Van de parfumflessen ontbreekt
nog elk spoor. De naam van de andere verdachte is inmiddels bekend.
De politie verwacht hem snel op te
pakken.

OPEN HUIS
zaterdag 27 maart

Schade-experts verrichten metingen aan woningen in de Dirklangendwarsstraat. FOTO REMCO SUIKER

DELFT

Werk aan
trambaan
stilgelegd

Het werk aan de trambaan op de
Phoenixstraat ter hoogte van Molen
de Roos in Delft is gisterochtend per
direct stilgelegd, nadat bewoners van
de Dirklangendwarsstraat klaagden
over heftige trillingen. Deze werden
veroorzaakt door het losbikken van
beton, waarin de oude tramrails liggen. Spoorzone Delft heeft meteen experts gestuurd om de woningen in

Bezorgingsinfo & lezersacties: 088 0505050

het zijstraatje van de Phoenixstraat
te controleren op eventuele schade.
Gistermiddag werd bekend dat zeker
één huis in de straat onder de trillingen heeft geleden: enkele voegen en
stenen zijn uit de gevel gesprongen.
De werkzaamheden aan de trambaan op de Phoenixstraat worden pas
voortgezet, zodra de totale schade in
kaart is gebracht. PAGINA 19

A.s. zaterdag vindt u een greep uit het NVM Open
Huizen Dag aanbod in een speciale uitneembare
bijlage in AD Haagsche Courant Weekend!
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