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Recreatie bij nieuwe haven Drimmelen nog vaag Telers
tegen
380 kV-lijn
langs A59
door Marja Klein Obbink

MADE/DRIMMELEN – Hoe kan de gemeente er voor zorgen dat een
deel van de nieuwe haven van
Drimmelen zijn recreatieve functie houdt, na de liquidatie van beheermaatschappij de Moer bv
(voorheen Biesbosch Marina)?
Wat blijft er over van de zwemplas bij beachclub Puur? Kun je er
nog zwemmen als er na het doorsteken van de dijk boten doorheen varen? En wie betaalt de omlegging van het fietspad?
Deze en meer vragen leven bij de
VVD en andere fracties in de gemeenteraad over de liquidatie van
beheermaatschappij de Moer bv.

Het beheer van de jachthaven en
de camping waren de belangrijkste activiteiten van De Moer,
waarvan de gemeente nog 90 procent van de aandelen bezit. De
camping en het strandje zijn inmiddels verkocht aan straal en
schildersbedrijf De Koning. De
ondernemer wil een doorsteek in
de dijk ten noorden van de zwemplas zodat ‘zijn’ boten’ er doorheen kunnen varen. Zij varen
over de plas, richting de landtongen (nu nog parkeerplaatsen)
waar de Koning boothuizen wil
aanleggen. Over de verkoop van
dit laatste stukje Biesbosch Marina aan De Koning is de gemeente
nog in onderhandeling.

In het algemeen is er opluchting
bij de politiek over de afrondende
fase van dit hoofdpijndossier dat
de gemeente al miljoenen euro’s
heeft gekocht. Wethouder Mark
van Oosterhout verzekerde donderdagavond dat het grootste deel
van de onderhandelingen in juli
is afgerond. Volgens de wethouder blijft de recreatieve functie
van het strandje behouden. Het

䊳 Bij diverse fracties in de
raad leven veel vragen over
de liquidatie van beheermaatschappij de Moer bv

zwemwater is afgezet met een
boeienlijn en het aantal vaarbewegingen is volgens hem ‘nihil’. Om
een doorsteek in de dijk te maken
moet het fietspad langs het Amertakkanaal worden omgelegd, mogelijk over de Standhazensedijk.
Op de vraag van VVD’er Leon
van Dongen wie dat gaat betalen
kwam geen antwoord.
Wat betreft de financiële en juridische afwikkeling was de raad
verbaasd over de 12.500 euro die
de gemeente wil betalen voor de
overname van de resterende 10
procent aandelen van een private
partij. „Waarom zoveel betalen
voor iets dat niets meer waard
is?”, sprak Hans Raes (CDA).

Ooievaars komen in gespreid bedje in Markdal
door Janine van de Casteel
BREDA – Als het aan Eric Corssmit

en Anton van Gastel ligt, wordt
de ooievaarspopulatie in het Markdal binnenkort uitgebreid. Henk
van Zetten uit Wageningen, gespecialiseerd in de bouw van ooievaarsnesten, plaatste gisteren een
acht meter hoge nestpaal in Van
Gastels ‘achtertuin’. Het grasland
bij de Bieberg in het Markdal is
een ideale locatie, vindt stadsvogeladviseur Corssmit. „De paal is
zichtbaar vanaf de schoorsteen
van het kantoor van Staatsbosbeheer, waar zich sinds 2010 ook
een nest bevindt.
Dat nest wordt al drie jaar benut.
Ooievaars zijn koloniebroeders,
die terugkeren naar de plek waar
ze zijn geboren”, zegt Corssmit.
„We hebben plannen om in het
najaar een derde nest te plaatsen
bij IJsvermaak achter Bouvigne.”
De ooievaars overwinteren nu
nog in Noord-Afrika en
Zuid-Spanje, maar eind februari
worden de eerste mannetjes in
ons land verwacht. De vrouwtjes
volgen een paar weken later als de
mannen hun bivak hebben gemaakt. Het splinternieuwe nest is
door Van Zetten bekleed met
hooi. De vogels zorgen zelf voor
takken en twijgen om het zo comfortabel mogelijk te maken voor
de broedende moeder en haar jongen.
De ooievaars bij Staatsbosbeheer
zorgen elk jaar voor veel bekijks.
Fietsers en wandelaars, gewapend
met camera’s en telelenzen, probe-

䡵 Henk van Zetten (rechts) plaatst een ooievaarsnest in het Markdal. Hij wordt

ze zoveel mogelijk met rust te laten als ze broeden of als de jongen net zijn geboren. „De plaatsing van dit nest is financieel mogelijk gemaakt door Vogelbescher-

ming Nederland”, zegt Corssmit,
die erg blij is met de medewerking van de familie Van Gastel
om hun grond beschikbaar te stellen.

Stichtingen voor basisonderwijs maken een vuist
door Danny Brood
ETTEN-LEUR – De onderwijsstichtingen Skpoel, LeerSaam en SPOZ
gaan in gesprek over een verdergaande samenwerking. Door de veranderingen die worden opgedragen vanuit Den Haag zien de organisaties zich genoodzaakt om de
krachten nog meer te bundelen.

Op het moment werken Skpoel,
LeerSaam en het Zundertse SPOZ
al samen in het verband Etten-Leur/Zundert Primair Onderwijs (SWEZ PO). Volgens Jac Verschueren, directeur van Skpoel, is
de samenwerking tot nu toe toegespitst op het gebied van leerlingenzorg en passend onderwijs.
„We willen elkaar nu ook verster-

ken op andere vlakken, bijvoorbeeld op het gebied van inkoop.
De Wet werk en zekerheid is op
dit terrein een ramp voor scholen.
Een leerkracht die een paar dagen
komt invallen, moet je meteen in
vast dienstverband nemen.”
Verschueren voorziet daardoor financiële problemen bij onderwijsstichtingen als SKPOEL, LeerSaam en SPOZ. De vergaande samenwerking moet uitwisseling
tussen niet alleen docenten, maar
ook bestuurders mogelijk maken.
„Ook onze budgetten worden kleiner”, zegt Peter Betjes, voorzitter
van de Raad van Toezicht, namens Stichting LeerSaam. „Het is
daarom belangrijk al het geld
door te laten stromen naar het lesmateriaal van het kind. Je moet

daarom bijvoorbeeld kritischer kijken naar de verschillende posities
in het bovenschoolse management.”
De bestuurder reageert hiermee
bij afwezigheid van Sander Hurkmans. De directeur die in maart
vorig jaar nog werd aangetrokken,
is weg bij LeerSaam. Volgens
Betjes zijn beide partijen dit jaar
in goed overleg uit elkaar gegaan.
Een andere reden om meer te
gaan samenwerken is de krimp

䊳 Ook de afname van het
aantal leerlingen is een
reden om intensiever te
gaan samenwerken

MADE/TERHEIJDEN – Agrarische ondernemers langs de A59 in de gemeente Drimmelen vrezen de mogelijke komst van de nieuwe 380
kV-hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Tilburg.
Dat zegt woordvoerder Frans van
Geel van de Zuidelijke Land- en
Tuinbouworganisatie (ZLTO). Volgens Van Geel gaat het om twintig tot vijfentwintig ondernemers, waaronder veel boomtelers
uit Terheijden en Wagenberg.
„Het gebied tussen Terheijden en
Wagenberg is door de provincie
Brabant en de gemeente Drimmelen aangewezen als uitbreidingsgebied voor de boomteelt. Als de
hoogspanningsroute langs de A59
doorgaat, loopt die hier dwars
doorheen. Dat zou allerlei belemmeringen voor de boomteelt opleveren. Zo zijn hogere beplantingen dan niet langer toegestaan en
zullen teeltondersteunende voorzieningen gevaar lopen”, zegt Van
Geel.
Daarnaast spelen ook de landschappelijke gevolgen van de verbinding voor de ZLTO een rol.
„We hebben hier al hoogspanningslijnen lopen en dan komt er
eentje bij. Over het gehele gebied
zijn de kabels straks zichtbaar. De
impact op het landschap is erg
groot. Zeker als je je bedenkt dat
de A59-verbinding door historische gebieden loopt, zoals de binnenpolder van Terheijden en de
Houtse Linies bij Made.”
De ZLTO heeft haar zorg over het
plan kenbaar gemaakt bij het gemeentebestuur. Op 25 februari is
op het gemeentehuis in Made een
informatiebijeenkomst.
De zorgen in Drimmelen worden
gedeeld door agrarische ondernemers langs de A59 in de gemeente Moerdijk. De ZLTO is daar momenteel bezig de knelpunten te
inventariseren.

geholpen door de eigenaar van het

land, Anton van Gastel. foto Joyce van Belkom/het fotoburo
ren de vogels in het vizier te krijgen en delen foto’s en filmpjes op
internet.
Hoewel de vogels gewend zijn
aan mensen, is het belangrijk om

door Geert Nijland

van het leerlingenaantal. Alleen al
bij de scholen van het Zundertse
SPOZ daalde het aantal kinderen
de afgelopen jaren van 1.082 in
2010 naar 914 in 2014. Dit leidde
onder meer tot het ontslag van
vier docenten. Ook Skpoel heeft
te maken met krimp. Het afgelopen jaar daalde het aantal leerlingen met 38. „We hebben veel docenten toen een jaarcontract gegeven met de boodschap dat het komende jaar een onzekere factor
zou worden. Het is dus de vraag
of deze mensen ook volgend seizoen nog werk hebben.”
LeerSaam daarentegen groeide
het afgelopen met 13 leerlingen.
Toch is ook de stichting van
Betjes zich bewust van de noodzaak om meer samen te werken.

䊳 De route van de nieuwe
380 kV-hoogspanningsverbinding blijft de gemoederen verhitten

Wapenings Team
Brabant failliet:
26 man op straat
door Kees den Exter
OOSTERHOUT – Wapenings Team

Brabant uit Oosterhout is failliet.
Bij het bedrijf, dat gevestigd is op
industrieterrein Vijf Eiken, werken 26 mensen. Die zijn ontslagen, zegt curator Karst Folkerts
uit Breda.
In feite gaat het om een samenwerkingsverband van drie ondernemingen, die alle drie failliet
zijn en die samen 26 man in
dienst hadden. De bedrijven leveren en vervaardigen wapeningsstaal voor beton. Curator Folkerts
is in gesprek met gegadigden en
sluit een doorstart niet uit.

