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SPRAAKMAKEND DE GROOTSTE!

Ten einde raad was de Brabantse Lynn Stareng,
eigenaresse van Manege Meulendijks in het Bra-
bantse Heeze, maandagochtend. Twee van haar
raspaarden, Cabalero en Gento, bleken spoorloos
verdwenen. Onderzoek wees uit dat ze zondag-
avond uit de wei ontsnapten en daarna nog wer-
den gezien in de buurt van de plaatse-
lijke supermarkt. Dinsdagmorgen
kwam het bevrijdende telefoontje
van de politie. De paarden waren
gezien langs snelweg A67, Lynn
ging er rap op af en kon ze ge-
lukkig weer thuis brengen. „Het
gaat goed, ze zijn niet gewond.”

Duo neemt de benen
door Alexander Bakker
en Gijsbert Termaat

DEN HAAG • In een nieuwe
poging rekeningrijden
door te drukken, zoekt de
autobranche nu de samen-
werking met de milieulob-
by.

ANWB, Bovag, Rai Vereni-
ging en de VNA (leasebedrij-
ven) pleiten met stichting
Natuur & Milieu voor het zo
snel mogelijk invoeren van
een systeem waarbij de au-
tomobilist moet betalen per
kilometer. Vooral veelrij-
ders krijgen te maken met
een gepeperde rekening.

Wie een oude, vervuilen-

de auto heeft, kan volgens
het plan extra worden aan-
geslagen op CO2-uitstoot.
De clubs willen wel dat er
een einde komt aan de dure
belasting op aanschaf van
een auto. Zo hopen ze het
voor meer mensen mogelijk
te maken om een nieuwe,
schonere auto te kopen en
de markt voor groene twee-
dehands wagens te vergro-
ten. De kans is groot dat het
onderwerp op de formatie-
tafel komt te liggen, maar of
het plan het haalt, is nog de
vraag.

’KILOMETERTAKS
SNEL INVOEREN’
Autobranche pleit samen met milieulobby voor rekeningrijden
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DEN HAAG • Er gloort
licht aan het einde van
de coronatunnel voor
grote retailketens. Het
demissionaire kabinet
stuurt volgende week
een herstelplan voor
de winkelstraat naar
de Tweede Kamer,
zegt Michiel Witte-
veen, de topman van
het moederbedrijf van
Blokker, Intertoys en
BCC. Dat plan komt als
geroepen, klinkt het in
de sector. „Klanten
zijn nog altijd terug-
houdend”, ziet Wibra-
topman Bas Duijsens.
Directeur Eus Peters
van brancheclub RND
waarschuwt dat – ook
nu de winkels weer
zonder afspraak open
zijn – bedrijven zon-
der regeling nog altijd
in de kosten moeten
snijden.

’Herstelplan
komt voor
winkelstraat’
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Een ravage in de Israëlische plaats
Holon, vlak bij Tel Aviv. De toch al explo-
sieve situatie rond Jeruzalem is dins-
dagavond nog verder geëscaleerd. De

Palestijnse terreurorganisatie Hamas
vuurde 130 raketten af op Tel Aviv, de
economische hoofdstad van Israël.
Volgens ooggetuigen klonken overal in

en rond de stad luchtalarmen en explo-
sies. Er zou in de stad ten minste één
dode zijn gevallen. Eerder had Israël
een flatgebouw van dertien verdiepin-

gen beschoten in Gaza. In het gebouw
zou volgens Israël de politieke leiding
van Hamas zetelen. FOTO AFP
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BBeenn CCrraammeerr:: ’’IIkk hheebb hheeeell vveeeell aaaann ’’DDee cclloowwnn’’ ttee ddaannkkeenn’’
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