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6 LANGSTRAAT

door Karlijn Houterman

WAALWIJK. Onderwijsgroep Til-
burg ontvangt 350.000 euro subsi-
die van het Regionaal investerings-
fonds mbo voor de ontwikkeling
van logistiek onderwijs in Mid-
den-Brabant. Het bedrag wordt
door het onderwijs en het bedrijfs-
leven verdrievoudigd tot ruim één
miljoen euro.

Het investeringsfonds, dat
door het ministerie van Onder-
wijs, Cultuur en Wetenschap in
het leven is geroepen, moet
mbo-scholen en bedrijven stimu-
leren samen in én met de regio te
investeren in onderwijs waar stu-

denten leren werken met moder-
ne materialen en technieken op
school, zodat zij beter worden
voorbereid op de praktijk.

Barbara Baelemans, directeur
van de School voor Logistiek en
Mobiliteit van ROC Tilburg, is
initiatiefneemster van de aan-
vraag met als titel PPS Logistieke
Academie Midden Brabant. „De ur-

gentie om het logistieke onder-
wijs te verbeteren is hoog. Het
bedrijfsleven geeft dat zelf aan.
De toekomst in de logistiek neigt
steeds meer naar de ICT-kant.”

Met de subsidie gaat Onder-
wijsgroep Tilburg samen met zes-
tien partners, zoals de bedrijven
DB Schenker en GVT Group of
Logistics, de komende vier jaar
onderzoeken hoe de logistieke
toekomst er concreet uitziet en
het toekomstige beroepenveld
verkennen. Dit zal leiden tot een
‘logistieke academie’ voor de re-
gio, waarbij vernieuwd regulier
onderwijs ontstaat voor nieuwe
leerlingen en werknemers in het
veld ‘fris in het hoofd’ blijven.

Plantjes weg (1)

Marijke Claus in het Vermeer-
plantsoen in Drunen heeft een
boa (buitengewone opsporings-
ambtenaar) van de gemeente op
bezoek gehad. Ze heeft het aange-
durfd om tegen de muur en op de
rand van het trottoir plantjes en
bloemen neer te zetten om de
leefomgeving wat fleur te geven.
Maar dat mag niet, zegt de ge-
meente in haar verantwoordelijk-
heid voor de gang van het verkeer,
per auto, fiets, brommer, scooter,
te voet, per rollator, krui- en kin-
derwagen. Wie zich waar dan ook
wil voortbewegen mag niet gehin-
derd worden.
En het tuintje van Marijke is een
hindernis, ofschoon niemand er
last van schijnt te hebben en kan
hebben. Op zijn/haar gang naar
het Vermeerplantsoen, dat eigen-
lijk geen plantsoen is, moet de
ambtenaar een rijke sortering van
hindernissen op de trottoirs heb-
ben gezien, auto’s in hun hele of
halve omvang, containers met res-
tanten van verbouwingen en
nieuwbouw, veel te breed uitgedij-
de en slecht onderhouden heg-
gen. Die noodzaken moeders met
wandelwagentjes, kinderwagens
en ouderen met rollators, maar
vaak ook kwieke wandelaars de
openbare weg op te gaan. Maar
trouw aan zijn opdracht Marijke
de wacht aan te zeggen had de
ambtenaar daar geen oog voor.
En dus blijven al die echte hinder-
nissen die velen al jarenlang een
doorn in het oog zijn, staan.
Ongehinderd. Met dank aan de ge-
meente die alleen voor Marijke
haar gezag laat gelden.

Wim Klaassen
Drunen

Plantjes weg (2)

Ik vind dat de bloemen en plant-
jes van mevrouw Claus, in het Ver-
meerplantsoen in Drunen (BD 16
juni) gewoon kunnen blijven
staan. Ze belemmeren niemand
en iedereen kan er zonder proble-
men doorheen. De buurt kan er-
van genieten. Ze moeten blij zijn
dat er iemand in de wijk woont
die de beurt opfleurt. Iemand die
zoveel van de natuur houdt, die
moeten ze prijzen in plaats van
mensen die het vuil naast de weg
of in de natuur dumpen.

Ricky van Dal
Drunen

Plantjes weg (3)

In uw krant stond op 16 juni jl.
een artikel over een Drunense me-
vrouw die binnen een week pot-
jes en plantjes moet verwijderen
van het trottoir bij haar woning in
Drunen. Op de eerste plaats be-
treft het hier geen druk gebruikt
trottoir naast een weg of fietspad
maar een recht toe,recht aan tegel-
pad gelegen tussen een speeltuin-
tje en kale zijgevels van twee wo-
ningen. Sporadisch komt er een
wandelaar voorbij of een fietser,
maar het gebruik is minimaal te
noemen. Het sfeerloos aandoende
tegelpad verbindt twee gedeeltes
van de wijk.
Niemand hoeft last te hebben van
deze ‘kleurrijke creatie’. Rolstoel-
gebruikers, vaders of moeders met
kinderwagens; iedereen kan onbe-
perkt zijn of haar weg gaan.
Ondergetekende fietst er altijd
met veel plezier door en zelfs ooit
voor om. Iedereen tevreden totdat
onlangs een grote geüniformeerde
bijzondere opsporingsambtenaar
deze alleenstaande vrouw de
‘wacht aan kwam zeggen’ en som-
meerde dat die hele ‘poppenkast’
binnen drie dagen opgeruimd
moest zijn.
En dan is er weer het bekende ar-
gument ‘de buurt heeft geklaagd’
Eén verdwaasd persoon of twintig
of veertig ? We zullen het nooit
weten. Deze ambtenaar, met zijn
uniform met toeters en bellen en
imponerende en overdonderende
manier van optreden, had eerst
eens moeten uitleggen wie hij nu
eigenlijk was. Geen wijkagent en
geen politiefunctionaris zoals wij
die kennen.
Verder had hij m.i. moeten probe-
ren de klager of klaagster ( indien
bestaand) in contact te brengen
met ‘het bloemenvrouwtje’ en wa-
ren eventuele steekhoudende ar-
gumenten gegarandeerd opgelost.
En de burgemeester: met alle res-
pect, die heeft over dit soort za-
ken niets te vertellen. De veilig-
heid komt immers niet in het ge-
drang.
Laat de gemeente eerst maar eens
zorgen dat we niet met debacles
zitten als de ‘fluisterstenen’, het el-
ke dag meer dan 1.700 euro kosten-
de Land van Ooit en niet te verge-
ten het tonnen kostende nieuwe
motto van Heusden. Dromen-
Doen-Heusden of zoiets. Het
werd onlangs door SBS 6 uitgeroe-
pen tot het belachelijkste, lachwek-
kendste motto van Nederland.
Ik zal deze mevrouw dan ook advi-
seren een verzoek in te dienen bij
de gemeenteraad. Die kan gedo-
gen en dan kan mevrouw even-
tueel verdere procedures volgen.

Wijnand Aarts
Drunen

Brieven van maximaal 150 woor-
den richten aan: Brabants Dag-
blad, postbus 235, 5201 HB, Den
Bosch of redactie.waalwijk@bd.nl

door Bertjan Kers

‘Z
aai je eigen bloemen-
spoor’. Het is een
ode aan de vijftien
jaar geleden gesloten
zaadhandel Mom-
mersteeg, hier aan

het begin van het Laarzenpad. De be-
doeling is dat de bezoeker van het
Geerpark in Vlijmen een handvol bloe-
menzaad meeneemt om er tijdens de
wandeling door het gebied de kiem te
leggen voor een prachtig bed veldbloe-
men. ‘De grond losharken kan met je
handen, je mag vies worden.’

De wijk Geerpark heeft het eerste
van tien jaar ontwikkeling achter de
rug en nu is het tijd voor de volgende
fase. Hier achter het monumentale
pand van Mommersteeg aan de Wol-
put is het best zichtbaar hoe de wijk
zich ontplooit. Al snel besef je dat je
niet zo maar een nieuwbouwwijk bin-
nenloopt. Het zijn details zoals een vo-
gelhuisje dat geïntegreerd is in de dak-
goot. En een dak van een rij woningen
dat geheel bestaat uit zonnepanelen,
wat opvallend minder storend is dan
die enkele glimmende plaat tussen de
dakpannen, dan weet je dat je op een
bijzondere plek bent.

Waar duurzaam en groen termen
zijn die nog wel eens aan erosie onder-
hevig zijn, geldt dat niet voor het Geer-
park. Energieneutraal of extreem ener-
giezuinig zijn in dit nieuwe stukje Vlij-
men geen loze kreten. De filosofie
moet opgaan voor alle achthonderd
woningen die hier in tien jaar gaan
verrijzen, legt projectleider Geerpark
bij de gemeente Heusden, Oscar van
Limburg, uit. Net als Daniël Duijves-
tijn van woningcorporatie Woonveste
is hij sinds 2008 betrokken bij het pro-
ject. „Het Geerpark is een van de ne-
gentien projecten in het land die op
dit punt voorop lopen.”

Ook het oude bedrijfsgebouw, waar
sinds vorig jaar woonzorggroepen van
Thomashuis en De Herbergier huizen,
moest er aan geloven. Duijvestijn:
„Het gebouw is aangepast van een
energielabel G naar A+ en dat was een
hele klus, want drieduizend vierkante

meter is best groot.”
Het Geerpark groeit in tien jaar van

buiten naar binnen het veertig hectare
grote gebied in. Dat is al duidelijk aan
de Wolput en het begin is er aan de
Priemsteeg, vlakbij de voetbalvelden
van Haarsteeg. Morgen tussen 11.00 en
14.00 uur kunnen woningzoekenden
en andere belangstellenden kijken wat
het vervolg is. Er zijn ‘straten’ ge-
maaid in het hoge gras en er zullen
voordeuren in het gebied staan om
een beeld te geven waar nieuwe wo-
ningen kunnen komen. Wat de bezoe-
kers al wel kunnen zien zijn de tach-
tig fruitbomen die recent zijn geplant.
„Oude rassen die speciaal voor het
Geerpark zijn teruggeteeld. Bovendien
is het begin van de waterslinger zicht-
baar, de slagader van de wijk die borg
moet staan voor een goede waterhuis-
houding in het gebied. IVN-gidsen ge-
ven rondleidingen om te laten zien
wat er allemaal groeit. De Laarzenrou-
te door het terrein is niet alleen leuk
voor de open dag. „Die groeit mee met
de wijk, zodat de kinderen er van kun-
nen blijven genieten.”

Van Limburg benadrukt dat de wo-
ningbouw niet het eind zal betekenen
van de natuur in het gebied. „Integen-
deel, we denken juist dat we door de
aankleding van het gebied kunnen zor-
gen voor een grotere variëteit aan die-
ren en planten. Daar hebben we met
de ecoloog van de wijk naar gekeken.
Als je alleen bomen plant en een plant-
soen aanlegt, tsja, dan krijg je alleen
duiven en roeken. Ook zal de water-
slinger geen bron van muggenoverlast
worden. Niet alleen is het stromend
water, ook komen er door gevarieerde
begroeiing genoeg natuurlijke vijan-
den.”

De Heusdense politiek is licht be-
zorgd dat het Geerpark de ambities
geen tien jaar kan volhouden, bleek
woensdagavond tijdens de commissie
Ruimte. „Kan het de duurzaamste en
groenste wijk van Nederland blij-
ven?”, vroeg Johan Meesters van DMP.
Duijvestijn en Van Limburg gaven eer-
der op de dag al antwoord op die
vraag. „Geerpark is geen experiment,
dat houd je geen tien jaar vol.”

‘Ondanks 800
huizen zal
natuur in
Geerpark er op
vooruit gaan’
Oscar van Limburg
gemeente Heusden

Ook monument
Mommersteeg
heeft nu
energielabel A+
Daniël Duijvestijn
Woonveste

Leuk zijn de
details, zoals
vogelhuisjes die
geïntegreerd
zijn in de
dakgoten
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De duurzame wijk Geerpark in Vlijmen
gaat de volgende fase in. Groen en
energieneutraal zijn hier geen loze kreten.

Met de subsidie gaan
de partijen de komende
vier jaar onderzoeken
hoe de logistieke
toekomst er uit ziet

Woonmarkt is morgen startschot voor volgende fase

� � �

Logistiek onderwijs in regio krijgt
injectie van een miljoen euro

Wijk Geerpark

� De Drunense Marijke Claus moet haar potjes en planten weghalen. Dat
leidt tot nogal wat reacties. Niet iedereen snapt dat. foto Joris Buijs/Beeld Werkt
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De rock- en discoband &Joy
sluit morgen het live seizoen
van De Teerkamer in Woudri-
chem af. De band bestaat uit
zes muzikanten en brengt een
gevarieerd repertoire van be-
kende en onbekende disco en
rockcovers. Het optreden be-
gint om 22.00 uur. De entree
kost 5 euro.

De BusDus, de mobiele ont-
moetingsplek voor jongeren,
staat vanaf deze week elke don-
derdag bij de skatebaan in An-
del. Van 20:30 uur tot 22:00 uur
kunnen jongeren er terecht
voor de gevulde koelkast, de
dvd-speler en de sportmateria-
len. Stichting De Vleet is de or-
ganisatie achter de BusDus.

Zanger Dennis van der Stelt
presenteert zondag zijn nieu-
we cd in dorpshuis Tavenu in
Nieuwendijk.
Vanaf 15.00 uur zal Dennis la-
ten horen hoe zijn nieuwe CD
’t Is weer zomer hier in Neder-
land, klinkt. Die middag zullen
ook andere artiesten als Jeroen
van Zelst, Bart van der Stelt,
Sam Knoop, Arjon Oostrom en
Double DJ’s medewerking ver-
lenen.
Voor kinderen is er een spring-
kussen, kan er geschminkt wor-
den en loopt er een clown
rond. Dorpshuis Tavenu is ge-
vestigd aan Singel 16a in Nieuw-
endijk.

Busdus wekelijks
bij skatebaan

&Joy treedt op
in De Teerkamer

Artiesten bij
presentatie cd

door Bertjan Kers

VLIJMEN. Het Geerpark
zou zo maar eens de eer-
ste wijk in Nederland
kunnen worden waar-
van de bewoners een
aantal elektrische auto’s
gaan delen.
BMW is morgen aanwe-
zig met de elektrische i3
om die mogelijkheid on-
der de aandacht te breng-
en, vertelt Robert Wiel-
ders van BMW-dealer
Renova.
„We praten met Woon-

veste over dit idee, con-
crete plannen zijn er nog
niet. We willen peilen of
er belangstelling is voor
het idee om bijvoor-
beeld per woonblok een
elektrische auto aan te
schaffen die de bewo-
ners kunnen delen.”
Een autodealer op een
open dag van een nieu-
we wijk, het lijkt toch
vreemd. „Nee hoor”,
zegt Wielders. „Bij een
woonwijk hoort mobili-
teit en wij willen graag
vanaf het begin meeden-

ken. De ontwikkeling
van het elektrisch rijden
gaat verder dan alleen de
techniek van de auto.
Denk bijvoorbeeld aan
de oplaadpalen. Je krijgt
nu scheve gezichten in
de buurt als er voor
jouw elektrische auto
een parkeerplaats is ge-
claimd omdat daar die
paal staat. BMW heeft
daarvoor speciale lan-
taarnpalen ontwikkeld.
Dat zou ook iets voor
het Geerpark kunnen
zijn.”

door Gert-Jan Buijs

DEN BOSCH. Het besluit van Gede-
puteerde Staten van Noord-Bra-
bant dat de gemeente Aalburg,
Werkendam en Woudrichem per 1
januari 2019 moeten fuseren valt
slecht bij de PVV-fractie in Provin-
ciale Staten. „Op deze manier
wordt herindeling de gemeenten
door de strot geduwd”, zegt PVV-
Statenlid Willem Bakker. Volgens
de fractie zijn Gedeputeerde Sta-
ten kritiekloos achter het herinde-
lingsadvies van oud-minister Cees
Veerman aangelopen.

Bakker, die zelf in Wijk en Aal-
burg getogen is, vindt dat er veel
te weinig naar de burgers van het
Land van Heusden en Altena is ge-

luisterd. „Over herindeling wordt
al twintig jaar gesproken, er zijn
heel veel onderzoeken gedaan.
Maar is constant gepraat met amb-
tenaren, bestuurders, instanties.
Dáár wordt de vraag neergelegd.
Niet bij de burgers.” Dat burgers
elke vier jaar hun gemeenteraden
mogen kiezen, wil volgens Bakker
niet zeggen dat ze daarmee ook
hun mandaat voor of tegen een fu-
sie geven. „Je stemt op een partij
die je het meest na staat. Dat wil
niet zeggen dat je overal mee eens
bent.”

Wil de PVV daarmee zeggen
dat een volksraadpleging of refe-
rendum eigenlijk de beste metho-
de is om het draagvlak onder de
burgers te peilen? „Ja”, zegt Bak-
ker. „Wij hadden gehoopt dat de

provincie het bij de gemeenten
zou neerleggen om eens te peilen
wat de bevolking van een fusie
vindt. Dan krijg je echt draagvlak.

Als burgers het echt willen, geeft
dat ook steun aan de voorstanders
van herindeling.”

Nu is het zo dat er nogal wat
extra taken vanuit het Rijk op het
bordje van de lokale overheid wor-
den geschoven, waardoor het voor
kleinere gemeenten nog amper te
behappen is. Een grotere gemeen-
te kan dat alles makkelijker ver-
stouwen. „Dat is een punt. Maar
waarom zou bijvoorbeeld Aalburg
niet sommige zaken kunnen op-
pakken met Zaltbommel? Of
Heusden? Waarom meteen een fu-
sie? Laat Aalburg flexibel netwer-
ken. Geef ze de kans.”

Bakker erkent dat een fusie in
het Land van Heusden en Altena
haast een voldongen feit is. Hij
ontkent dat het ongenoegen van

zijn fractie over het besluit van
Gedeputeerde Staten een poging
is om makkelijk te scoren onder
de plaatselijke fusie-sceptici. „Het
raadgevend referendum staat in
ons verkiezingsprogramma. Dat
geeft draagvlak. Het referendum
is eigenlijk een van de oude kroon-
juwelen van D66, een van onze
grootste tegenpolen. Het is eigen-
lijk ironisch dat wij tegenwoordig
het referendum omarmen.”

De fractie heeft de onvrede
met de gang van zaken vervat in
een serie schriftelijke vragen aan
Gedeputeerde Staten.

Ook Lokaal Brabant heeft vra-
gen gesteld. De partij vindt dat de
provincie hooguit een faciliteren-
de rol moet spelen en de drie ge-
meente meer tijd moet geven.

� Het begin van de waterslinger is er. De beek voor de water-
huishouding in het Geerpark heeft een brede bedding waar-
door de loop grilliger kan worden. foto Jeroen de Jong/Beeld Werkt

De jaarlijkse braderie in
Werkendam telt vandaag
ruim tachtig kramen op het
Merweplein en een deel
van de Hoogstraat. Ook
zijn er veel activiteiten
voor kinderen. De markt is
van 9 tot 22 uur.

BMW polst belangstelling
carsharing elektrische auto

‘Als burgers het echt willen,
geeft dat ook steun aan de
vóórstanders van herindeling’
Willem Bakker PVV-Statenlid
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ANDEL

is geen experiment
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WOUDRICHEM

PVV: ‘Fusie wordt Altena door strot geduwd’

� Moestuintjes voor de bewoners en picknicktafels die gemaakt
zijn van bomen uit het gebied. foto Jeroen de Jong/Beeld Werkt


