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Ten eerste
UTRECHT

Bouw prostitutiezone uitgesteld
De opening van een nieuw te
bouwen prostitutiezone in
Utrecht, die het oude Zandpad
moet vervangen, is zeker met
een jaar uitgesteld tot in 2018.
De door de gemeente Utrecht
uitverkoren bouwer BeJa uit
Hoogeveen is niet door de
Bibob-screening gekomen,
maakte Utrecht donderdag bekend. In juli had Utrecht Beja
de opdracht gegund om
162 nieuwe peeskamers te bouwen, vlak bij de plek van de
woonbotenprostitutiezone die
in 2013 is gesloten. Voorwaarde
was dat de bouwer nog zou
worden getoetst op grond van

de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het
openbaar bestuur (Bibob). Uit
dit onderzoek blijkt dat er
sprake is ‘van een ernstige
mate van gevaar dat in of met
de onroerende zaken waarop
de vastgoedtransactie betrekking heeft mede strafbare feiten zullen worden gepleegd’,
aldus de gemeente. Op basis
van de Wet Bibob kan sprake
zijn van een ernstige mate van
gevaar, een mindere mate van
gevaar of geen (gebleken) gevaar. In dit geval is er dus
sprake van de hoogste gevaarcategorie.

ARBEIDSMARKT

Weer minder werklozen
De werkloosheid in Nederland is in december
verder gedaald naar
5,4 procent van de beroepsbevolking. Dat heeft
het Centraal Bureau voor
de Statistiek (CBS) donderdag bekendgemaakt.
In november stond de
werkloosheid nog op
5,6 procent. Het CBS telde 482.000 werklozen in
december. Dat waren er
17.000 minder dan een
maand eerder. In heel
2016 werd de sterkste
daling van de werkloosheid van de afgelopen
tien jaar gerealiseerd.

DALING WERKLOOSHEID

Aantal gemengde
relaties neemt toe
tot één op de zes
Er komen steeds meer gemengde relaties, constateert het
CBS, maar de verschillen tussen etnische groepen zijn groot.
Bij migranten met een Turkse of Marokkaanse achtergrond
blijft trouwen in de eigen groep de norm. ‘Het is makkelijker
om met iemand van dezelfde achtergrond te trouwen.’
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Van cultuurverschillen
hebben we
geen last
meer, na
dertig jaar
samen
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Emad Zendegani
uit Iran

BRAZILIË

Zangeres ‘Lambada’ dood in auto gevonden
Loalwa Braz, de Braziliaanse
zangeres van dé zomerhit van
1989, Lambada, is op 63-jarige
leeftijd dood aangetroffen op
de achterbank van een uitgebrande Honda Civic. Die stond
naast haar huis in Saquarema,
70 kilometer ten oosten van Rio
de Janeiro. De politie onderzoekt de zaak, meldt de Braziliaanse krant O Globo.
Braz begon haar carrière als
crooner en werd in 1989 zangeres van de Frans-Braziliaanse
band Kaoma. In datzelfde jaar
brak Kaoma internationaal
door met het vrolijke dansnummer Lambada. In Neder-

land was het
de best verkochte single van het
jaar, internationaal ging
het nummer
vijf miljoen
keer over de
toonbank.
Braz was onlangs geneLoalwa Braz
zen van kanker en maakte zich op om een
album op te nemen met haar
belangrijkste successen geremixt met andere muziekstijlen.

STUW GRAVE

Ik zit nu al ruim
tien maanden vast,
ik slaap er iedere
nacht slechter van
Mark de J. de tenniscoach die
wordt verdacht van de moord
op zakenman Koen Everink donderdag in de rechtbank. Tijdens
een regiezitting besloot de
rechter dat hij blijft vastzitten.

Maas volgende week
weer bevaarbaar
De scheepvaart op de Maas
wordt volgende week hervat. Rijkswaterstaat verwacht dat de tijdelijke dam
die gebouwd wordt bij de kapot gevaren stuw in Grave in
het weekeinde sterk genoeg
is om het waterpeil in de rivier weer te laten stijgen. De
Slowaakse schipper die eind
december met zijn tanker de
stuw bij Grave ramde, was
twee maanden daarvoor betrokken bij een aanvaring
tegen een brug in Oberhausen. De Duitse rederij Gefo
bevestigde dat tegen De Gelderlander. Dat ongeval, waarbij de 52-jarige schipper ook
met de 110 meter lange Maria Valentine voer, werd veroorzaakt door een technisch
defect, zegt zowel de rederij
als de politie in Essen. ANP

‘WIJ LEVEN ZOALS GEWONE NEDERLANDERS’
Emad Zendegani (50, afkomstig uit
Iran) en Miriam Lucassen (46), zijn
sinds 1999 getrouwd. Ze hebben
twee kinderen, Amber (12) en Floris
(10). Ze wonen in Cuijk. Emad werkt
als ambtenaar bouw- en woningtoezicht. Miriam werkt als docent op een
middelbare school.
‘De oma en moeder van Miriam waren
positief toen wij een relatie kregen. Het
maakte ze niet uit dat ik een buitenlander ben, ze keken naar mijn karakter.
Een haljaar voor ik Miriam leerde kennen, was ik vanuit Iran naar Nederland
gevlucht.
‘Mijn ouders waren blij voor mij, ze vonden onze relatie goed. Miriam en ik gingen samenwonen in Beers. Daar vonden ze onze relatie wel bijzonder.

Bepaalde mensen reageerden negatief,
dachten dat ik een buitenlander zonder
geld en werk was.’
‘Van cultuurverschillen hebben we geen
last meer, na dertig jaar samen. In het
begin schrok ik van Miriam als ze nee
zei. Ze zegt heel direct nee. Dat was
voor mij een teken van niet netjes zijn.
De meeste Iraniërs durven niet met nee
te antwoorden. Als wij al nee zeggen,
dan doen we dat op een hele nette manier.’
‘Mijn vrouw is katholiek opgevoed. Ik
ben zelf absoluut niet religieus. Dat ik
niet gelovig ben, is nooit een probleem
geweest. We leven zoals gewone Nederlanders leven. Onze kinderen krijgen
weinig van de Iraanse cultuur mee. Ze
worden ook niet tweetalig opgevoed. Ze
zijn hier geboren, dit is hun land.’

FOTOPROJECT
De foto’s zijn van
Negin Zendegani en
maken deel uit van
het fotoproject
Waarom ik van je
houd, mogelijk gemaakt door het
Fonds Bijzondere
Journalistieke Projecten.

