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Gevonden en nooit weer opgehaald
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LENGTH: 604 woorden
Bergen sleutels, portemonnees, sieraden en andere kleinoden. En soms een wandelwagen. Er wordt heel
wat gevonden in Ermelo.
door Angelique Rondhuis
ERMELO - Het moet anders met de gevonden voorwerpen in Ermelo. Vanaf september worden ze veiliger
geregistreerd en de opbrengst van niet opgehaalde spullen wordt in een speciaal potje voor noodgevallen
gestopt.
Sinds een jaar of twee worden gevonden voorwerpen niet meer opgeslagen door de politie, maar zijn
gemeenten verantwoordelijk voor dingen die mensen verloren zijn. Kasten vol sleutels zijn het gevolg. Want
het merendeel wordt nooit opgehaald.
Wietze van der Schaaf van de gemeente Ermelo trekt de kast in zijn gemeente los. Een doos vol
zonnebrillen en portemonnees. Enveloppen vol sleutelbossen. Aan alles hangt een papieren kaartje waarop
staat wanneer en waar het gevonden is. Maar veel schiet de gemeente er niet mee op. De duurste
elektrische autosleutels liggen werkeloos in de kast. Het is een onoverzichtelijk geheel.
Tien à vijftien dingen worden per maand aan de balie gebracht. Naast de tien à vijftien fietsen die
rechtstreeks naar Groot Emaus gaan, waar de karretjes na een bepaalde periode opgeknapt worden en in
de verkoop gaan. En dan zijn er nog spullen die mensen thuis bewaren. Omdat ze wel willen melden dat ze
iets hebben gevonden, maar de moeite om naar het gemeentehuis te komen te groot is. "Bovendien mogen
mensen spullen houden als het na een bepaalde tijd niet opgeëist is.''
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Maar de berg in de kast is Van der Schaaf een doorn in het oog. Bovendien is de registratie op internet niet
goed. "Ik wil dat hier intern een goed systeem komt waardoor bij elkaar blijft wat bij elkaar hoort. Daarom ben
ik op zoek gegaan naar sealbags zoals ze ook bij de politie gebruiken. Daar stop je alles in wat bij elkaar
hoort en de bijbehorende barcode wordt ingescand. Dan blijft alles beter op z'n plek. Bovendien gaan we
over op een nieuw systeem op internet. Daarbij kunnen foto's geplaatst worden.''
Nu werkt Ermelo met een systeem dat via http://verlorenofgevonden.nl zonder foto's registreert. "Maar we
veranderen het achterliggende systeem. Met foto's hebben mensen toch eerder het idee dat ze kunnen gaan
zoeken naar wat ze kwijt zijn. KLM en NS gebruiken het bijvoorbeeld ook. En via grote evenementen wordt
dit systeem, Ilost, ook gebruikt. Het is de bedoeling dat we dit per september gaan gebruiken.''
De grote spullen die in de kelder stonden zijn inmiddels opgeruimd. "Een buggy die op het station stond,
een stapel kleren. Het is bizar wat mensen allemaal verliezen en vooral wat er allemaal niet meer opgehaald
wordt. Mensen weten vaak ook niet waar ze moeten zoeken ze iets verloren zijn.''
Sinds de gemeenten twee jaar geleden de gevonden-voorwerpen-taak op zich namen heeft Ermelo eigenlijk
alles opgeslagen. Maar het werd teveel, en de wettelijke verplichting geldt tot maximaal een jaar. "Nu
verkopen we dingen die nog iets waard zijn. En de opbrengst gaat in een potje voor mensen die net tussen
wal en schip raken. Nog net geen uitkering en wel een probleem bijvoorbeeld. Dan doen we nog iets goeds
met de opbrengsten.''
Van der Schaaf kijkt naar de portemonnees in de grote doos. "Er valt een gat tussen politie en gemeente
door de opvang bij de gemeente. Wij proberen altijd te achterhalen waar iets vandaan komt. Maar dat hoeft
een gemeente niet. Veel is afkomstig van diefstal. We hebben ook wel eens een laptop die in de berm lag,
gekregen. Weggegooid toen de dief er niks mee kon. Of een geldkluisje. Dat meld je dan aan de politie.
Maar van al die portemonnees wordt het niet duidelijk. Dat is wel jammer.''
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