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Arrestanten weer vrij
Haarlem ✱ Twee mannen die terechtstaan voor gijzeling en beroving van een zwerver onder de Schoterbrug in Haarlem zijn in vrijheid
gesteld. Dat heeft de rechtbank vrijdag besloten.
Frank N. (54), voormalig woonwagenbewoner in Santpoort-Noord, en
Robin de B. (37) uit Heemskerk hebben inmiddels vijf maanden vastgezeten en mogen van de Haarlemse
rechtbank hun vonnissen, die over

Haarlem en
omgeving

twee weken worden geveld, in vrijheid afwachten.
De officier van justitie eiste donderdag nog 24 maanden cel tegen
de twee. Een zwerver beschuldigt
de twee ervan dat ze hem in een auto hebben ontvoerd naar de Schoterbrug. Daaronder was een soort
vrijstaat voor zwervers ontstaan.
Over wat daar uiteindelijk is gebeurd, lopen alle lezingen volledig
uiteen.

Man betrapt tijdens
auto-inbraak
Hillegom ✱ Een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is in
de nacht van donderdag op vrijdag
op heterdaad betrapt bij een autoinbraak op het Henri Dunantplein.
Een getuige zag dat de man kort na
middernacht inbrak in een geparkeerde auto. De getuige waarschuwde de politie, waardoor agenten de
autokraker direct konden aanhouden.
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Stoelman Papierrecycling uit Haarlem na honderd jaar hofleverancier

Koninklijk blijk van waardering
Tamar Sipkes

stadsredactie@haarlemsdagblad.nl

Haarlem ✱ Stoelman
Papierrecycling mag zichzelf hofleverancier
noemen. Het bedrijf bestond op 11
september 2014 honderd jaar en
daarom vroeg de huidige directeureigenaar Henri Stoelman (de derde
generatie), het predicaat aan. Henri
is enorm trots. ,,Je moet aan nogal
wat voorwaarden voldoen om hofleverancier te worden.’’
Kernactiviteit van Stoelman Papierrecycling is het leveren van oud papier en karton aan papierfabrieken
in binnen- en vooral buitenland.
Het wereldwijd opererende bedrijf
is na al die jaren nog altijd in handen
van de familie Stoelman. De opa van
Henri is het bedrijf ooit gestart en
ook zijn vader en ooms hebben er
gewerkt. ,,Ik heb het predicaat aangevraagd als blijk van waardering
voor hen en alle werknemers door
de honderd bedrijfsjaren heen.’’
Koning Willem-Alexander heeft het
predicaat aan Stoelman Papierrecycling verstrekt. Eén van de voorwaarden om hofleverancier te kunnen worden is namelijk dat de koning dit predicaat afgeeft. Het bedrijf moet bij voorkeur onder
dezelfde naam ten minste honderd
jaar hebben bestaan. Daarnaast is
het een vereiste dat de onderneming
van plaatselijk of regionaal belang is
en het onberispelijk gedrag vertoont op economisch en juridisch
vlak. Ten slotte moet de ontstaansgeschiedenis bekend zijn.

Internationale speler
Het bedrijf Stoelman is ooit door de
opa van Henri gestart aan de Berkenrodesteeg in de binnenstad van

Henri Stoelman met zijn vrouw Anna in de loods van het bedrijf.

Haarlem. Die begon een kleinschalige handel in oud papier. Zijn klanten bestonden destijds voornamelijk uit lokale drukkerijen. De onderneming groeide stapsgewijs uit
van een aanvankelijk vooral op
Haarlem gerichte inzamelaar van
oud papier tot een gespecialiseerde
internationale speler.
Stoelman Papierrecycling koopt

vooral in Europa en de VS bij papierfabrieken resten karton en oud papier op. Die worden naar Haarlem
getransporteerd, eventueel bewerkt
en gesorteerd. Daarna wordt het als
grondstof geleverd aan de papier- en
kartonindustrie.
In 1975 verhuisde Stoelman Papierrecycling, inmiddels gevestigd aan
de Paul Krugerkade, naar bedrijven-
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terrein de Waarderpolder. Daar zit
het bedrijf nog steeds. Momenteel
werken hier twaalf mensen en het
bedrijf verwerkt jaarlijks ruim
100.000 ton papier.
Henri benadrukt dat Stoelman Papierrecycling geen tonnenbedrijf is
waar alles om volumes draait. ,,Het
accent ligt op het leveren van specifieke papiersoorten aan klanten in

met name Duitsland, Frankrijk, België, Spanje, Italië en Zwitserland en
ook steeds vaker het Verre Oosten.”
Henri zit zelf al vanaf zijn veertiende, weliswaar met een onderbreking, in het papier.
Ook na Henri staat de volgende generatie alweer klaar. Zijn oudste
zoon maakt zijn opwachting in het
bedrijf als veiligheidscoördinator.

Stelling
ING-pand prima plek voor
opvang daklozen.
Aantal stemmen 348.

65 % 35 %
eens

oneens

In De Stelling spreken lezers van
Haarlems Dagblad en bezoekers
van de website van de krant zich
uit over een actuele kwestie.
Reageren kan via internet of per
brief. Een bloemlezing van de
reacties wordt wekelijks gepubliceerd. Brieven kunnen naar:
Redactie Haarlems Dagblad,
onder vermelding van De Stel-

ling, postbus 507, 2003 PA Haarlem. E-mail: redactie@haarlemsdagblad.nl
Petra de Vries, Velserbroek:
Eens. Eindelijk een plek. In het
centrum, goed bereikbaar en aan
het water. Dat geeft ruimte en
misschien minder overlast voor
directe buren.
Jaap Swart, Haarlem: Misschien ook nog een stukje Leidsevaart afbakenen? Glijbaan en
duikplank erbij, hebben ze ook
een eigen zwemgelegenheid bij
huis. Koelt lekker af en goed
voor de dagbesteding. Zullen de
bewoners in de omgeving ook
erg blij mee zijn!!
A. Timmers, Haarlem: Nee, dit
is wederom een zeer slechte
keuze van de ’ambtenaren’. Men

wil en kan het schijnbaar niet
bevatten. Het is nog slechter dan
de keuze van toen, vanuit het
niets, het Magdalenaklooster.
Het hoort niet in een centrum
van de stad en zeker daar niet.
Het stadskantoor, de Pathé, een
winkelcentrum, de Jopenkerk en
aan de overkant het pas nieuwe
hotel. Dat zijn allemaal plaatsen
waar veel mensen en toeristen
samen komen. De omgeving is
een ’gouden’ plek geworden en
daar hoort geen daklozenopvang
bij. Keuze genoeg in HaarlemZuid en -West maar wel weg uit
het centrum. Dus ’adviserende’
ambtenaren ga ff terug naar de
schoolbanken. En raadsleden
denk aan de mensen die u vertegenwoordigt in de gemeenteraad. Laat uw gezonde verstand

zegevieren en zeg nee tegen het
ING kantoor.
Marco Spanjaart, Haarlem:
Eens. Maar waar je deze mensen
ook wil plaatsen, gezeur blijft er
altijd. Misschien beter om zo’n
locatie in de Waarderpolder te
regelen, ver weg van de bewoonde wereld en ruimte zat.
Wesley Verzijlberg, Haarlem:
Prima plek. Weinig direct omwonenden of scholen in de buurt
die er last van kunnen hebben en
mooi centraal in de stad!
Aad van der Gulik, Lisse: Oneens. Het lijkt een goede plek zo
dicht bij de binnenstad. Maar het
gaat om dag- en nachtopvang.
Dan moet er minstens voldoende
buitenruimte zijn. Volgens mij is
die er niet. Waar moeten ze dan
hun rokertje (shotje) gebruiken?

Op straat? Daar zitten de voorbijgangers niet op te wachten. Maar
ja, zie maar een betere plek te
vinden, er zijn overal problemen.
L. Koning, Haarlem: Oneens,
waarom moeten zij speciaal in de
buurt van het centrum komen.
Ze blijven overlast bezorgen. Al
jarenlang. Ik begrijp heel goed,
dat de mensen in de buurt protesteren.

De nieuwe stelling
Wonen in Waarderpolder moet kunnen
Stemmen op
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