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door onze correspondent
Harrie van der Wielen

GERWEN – Alleen Jan Bekkers en
Ton Tenback prijken als zittende
leden op de nieuwe kieslijst van
de Dorpsraad Gerwen. Daarnaast
hebben zich zeven nieuwe kandi-
daten aangemeld. Zij worden
voorgesteld tijdens de openbare
vergadering van de dorpsraad op
maandag 17 februari om 20.00 uur
in ’t Huysven. De volgorde van de
kandidaten op de lijst voor de ver-
kiezing van de nieuwe dorpsraad
op 19 maart – tegelijkertijd met de
gemeenteraadsverkiezingen – is
door loting bepaald. Op de kies-

lijst staan: Reinoud Lantman, Jan
Hoeve, Anja van Berlo, Ad Don-
kers, Hans Wouters, Dirk Jan de
Nie, Ton Tenback, Jan Bekkers en
Rob Appelhof.
Op de agenda van de vergadering
staat ook de voortgang van Werk-
groep Leefbaarheid Gerwen WLG
en een terugblik op de zittings-
periode van de dorpsraad.

door Jelle Krekels
e-mail j.krekels@ed.nl

SOERENDONK – Naar aanleiding
van de informatieavond over Hof
van Cranendonck en de ontstane
onrust hebben de initiatiefne-
mers besloten om de kampeermo-
gelijkheden te wijzigen. In het

voorontwerp bestemmingsplan
staat dat HvC op een gebied van
2500 vierkante meter kampeermo-
gelijkheden mag bieden. Dit
wordt gewijzigd naar 500 vierkan-
te meter. Ook kan kamperen uit-
sluitend gekoppeld aan het educa-
tief programma dat HvC gaat aan-
bieden. Dit programma is gericht

NEDERWETTEN – Alle volwassen
deelnemers aan de optocht in Ne-
derwetten ontvangen dit jaar
voor het eerst startgeld. Carnavals-
vereniging De Wetters wil zo
deelname stimuleren aan de
tocht die maandagmiddag 3
maart door het dorp zal trekken.
Na de optocht is er een carnavals-
bal in dorpshuis De Koppelaar
met live muziek van de band De
Heeren Van, waarna om 19.00 uur
de prijsuitreiking voor volwasse-
nen volgt. Voor de kinderen vindt
de prijsuitreiking plaats tijdens
de kindermiddag op dinsdag.
Voor aanmelden en informatie:
www.dewetters.nl of 06-11620412.

door Michel Theeuwen
e-mail: m.theeuwen@ed.nl

NUENEN – Amper een maand nadat
hij zijn flexibele zorgwoning voor
het eerst presenteerde, had Stefan
Vonk uit Nuenen al meerdere aan-
vragen. „Je merkt dat heel veel
mensen nadenken over de toe-
komst en hoe ze dan wonen”,
zegt de zelfstandig ondernemer.
Nu ouderen langer in hun eigen
huis willen en moeten blijven wo-
nen, kan zijn flexibele, tijdelijke
aanbouw in een behoefte voor-
zien. Zijn zorgwoning kan een tij-
delijk thuis zijn, daar is de Nuene-
naar van overtuigd. Hij presen-
teert zijn zorgkamer en de grotere
mantelzorgwoning onder de
naam Alforte Health Care zater-
dag 15 februari op de Woonmarkt,
van 11.00 tot 16.00 uur in Het
Klooster in Nuenen.
Ervaringen in zijn eigen omge-
ving en de discussie die landelijk
speelt over langer zelfstandig blij-
ven wonen, brachten Vonk op het

idee. Zijn achtergrond als tentoon-
stellingsbouwer deed de rest.
„Het huis aanpassen of een vaste
aanbouw zetten, is vaak ingewik-
kelder, duur en stuit op vergun-
ningsvraagstukken. Standaard
units hebben vaak een vaste afme-
ting en bij een marktverkenning
schrok ik ook van de prijs. Boven-
dien heb je altijd een grote kraan
nodig om ze te plaatsen”, vertelt
Vonk.
Hij bedacht zelf een goedkopere
maatwerkoplossing die boven-
dien met de hand op te bouwen
is. De modulen bestaan uit losse
bouwelementen van 60 centime-
ter breed en bijna drie meter
hoog. Zo kunnen de zorgwonin-
gen eenvoudig aangepast worden
aan de individuele wensen. En als
een ziekte voortschrijdt, kunnen
aan de binnenkant extra voorzie-
ningen aangebracht worden. Als
de kamer of woning niet meer no-
dig is, kunnen de elementen el-
ders hergebruikt worden.
Vonk heeft de Alforte-eenheden

door Michel Theeuwen
e-mail: m.theeuwen@ed.nl

NUENEN – Met de stemmen van
vier van de vijf coalitiepartijen te-
gen, heeft de gemeenteraad in
Nuenen gisteravond een punt ge-
zet achter de discussie over de
HOV2-lijn. De oppositie en de
PvdA kozen voor de voorrangs-
pleintjes in de Europalaan, aange-
vuld met stoplichten voor fietsers
en mogelijk ook een extra over-
steek voor fietsers bij de
Parkstraat/Vallestap.
Dat bleek gisteravond in de ge-
meenteraad. Het voorstel van het
college van B en W haalde de
eindstreep met steun van W70,
PvdA, D66, Lijst Van Bree en
CDA. Zij vinden dat de doorstro-
ming beter is en de oversteek van
fietsers op de pleintjes veiligers is.
Ook noemen ze de gekozen oplos-
sing ‘dorpser’.
De coalitiepartijen Combinatie,
Lijst Pijs/Van Bruggen, Nuenens

Belang en VVD hielden ook vast
aan de in de commissie al ingeno-
men standpunten. Zij vrezen dat
de voorrangspleintjes veel min-
der veilig zijn, vooral voor kwets-
bare verkeersdeelnemers als oude-
ren en jongeren. Ook vinden ze
de barrière tussen Nuenen-Zuid
en centrum groter. Beide kampen
konden elkaar niet overtuigen.
De voorstanders van de pleintjes-
oplossing kwamen wel met enke-
le aanpassingen. Zo willen zij ge-
regelde oversteekplaatsen met
stoplichten die met de hand te be-
dienen zijn. Bovendien willen zij
maatregelen nemen om lange
wachttijden te voorkomen bij de
Geldropsedijk. Ook moet onder-

zocht worden of er een extra over-
steek kan komen westelijk van de
Vallestap. En of verkeer in alle
richtingen bij de Kerkstraat moge-
lijk blijft. Het college zei die on-
derzoeken toe.
Bij de tegenstanders van de plein-
tjes vielen die aanpassingen in
slechte aarde. Volgens hen wordt
daarmee immers aangetoond dat
het pleintjesplan onveilig is. Maar
volgens de voorstanders is er
‘zorgvuldig’ gekeken naar moge-
lijkheden om de gekozen oplos-
sing veiliger te maken. Ze verwij-
zen daarbij naar de situatie in Hil-
versum, een van de weinige plaat-
sen waar de pleintjes al in de prak-
tijk zijn toegepast. Daar is na een
evaluatie geconstateerd dat op
drukke tijden behoefte is aan
hulp voor overstekende fietsers
en voetgangers.
Wethouder Annegien Wijnands
stond positief tegenover het
amendement voor de stoplichtjes,
maar ontraadde dat over de wacht-
tijden op de Geldropsedijk. Daar
is ook geen sprake van, volgens
haar. Toch werd het amendement
aangenomen en komen er lussen
die meten of de wachttijd niet op-
loopt. Is dat het geval dan treedt
een stoplicht in werking.

Vier van vijf coalitiepartijen
stemmen tegen, maar
HOV2-plan Europalaan in
Nuenen is aangenomen

Dorpsraad Gerwen bij ver-
kiezingen op 19 maart gro-
tendeels vernieuwd; kandi-
daten stellen zich voor

Stefan Vonk uit Nuenen presenteert
zaterdag 15 februari op de Woonmarkt
zijn tijdelijke, flexibele ‘zorgwoning’.

Discussie over HOV2-lijn Nuenen lijkt ten einde
met besluit over voorrangspleintjes. Vier van de
vijf coalitiepartijen stemmen tegen.
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Geen grote camping op

Negen kandidaten voor
dorpsraad in Gerwen

‘Zorgkamer
is tijdelijk
een thuis’

OPROEP
Rechtbank Oost-Brabant

De kinderrechter van de rechtbank Oost-Brabant heeft 

een verzoek ontvangen omtrent een kinderbeschermings-

maatregel.

De griffi er roept Khalid HERFANE, geboren op 17 mei 

1965 te Moulay Youssef, Marokko, zonder bekende 

woon- of verblijfplaats, op om op 24 februari 2014 

te 13.30 uur te verschijnen ter zitting om over het verzoek 

te worden gehoord. De zitting vindt plaats in het Paleis van 

Justitie aan de Leeghwaterlaan 8 in ’s-Hertogenbosch. 

De griffier van de rechtbank Oost-Brabant

Einde aan discussie
over HOV2 Nuenen

Startgeld voor
alle deelnemers
optocht Wetters
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door onze correspondent
Jen Mansvelt

CRANENDONCK – Er moeten meer
mogelijkheden komen voor bur-
gers om invloed te hebben op ge-
meentelijk beleid. Ook moet er
door de politiek beter geluisterd
worden naar de de burger. Hier-
voor moet de gemeente samen
met maatschappelijke organisa-
ties, actieve burgers, onderne-
mers, ambtenaren en raadsleden
een plan opstellen en dit voor de
zomer aan de gemeenteraad aan-
bieden. Het CDA heeft daartoe
een initiatiefvoorstel aangeboden,
dat waarschijnlijk al in de eerst-
volgende commissievergadering
van 25 februari besproken wordt.
Aanleiding voor het voorstel is
dat de afstand van de politiek tot
de burger steeds groter dreigt te
worden. „Burgers zijn mondiger
geworden, hebben goede ideeën
en willen meedoen. Dat signaal
moet je serieus nemen”, vindt
CDA-voorman Frans Kuppens.
Hij denkt dat bij grote projecten
veel tijdwinst en meer kwaliteit
behaald had kunnen worden door
vooraf de burgers bij de ontwikke-

ling te betrekken. Nu stranden
plannen soms al tijdens een eer-
ste behandeling in de commissie
omdat er rumoer onder de bevol-
king ontstaat. Als voorbeeld
noemt Kuppens het gedoe rond
het gemeentehuis, de ontwikke-
ling van het centrumplan Budel
en het DIC. „Plannen als het DIC
en Hof van Cranendonck riepen
weerstand op onder de bevolking.
Als je de burger ‘aan de voorkant’
laat meepraten, kun je als politiek
rekening houden met de grootste
gemene deler.”
De werkgroep moet zich gaan bui-
gen over hoe burgers kunnen
meedenken met beleid en hoe ini-
tiatieven uit de samenleving te
ondersteunen. Praktische plan-
nen moeten makkelijker te realise-
ren zijn: „Er zit enorm veel good-
will onder de burgers. Zo zijn er
in Budel-Dorplein zaken gereali-
seerd als de insectenmuur, grond-
watermeter en zonnewijzer en in
Soerendonk de Brinkenwande-
ling”, noemt Kuppens.
In de nieuwe structuur blijft vol-
gens Kuppens dan ook zeker een
rol weggelegd voor de huidige
buurtplatforms.

Tot zondag 16 maart zijn in
‘de ruimte’ in het voormali-
ge postkantoor van Geldrop
werken te bekijken van Bob
Bruns, Dragan Despotovic,
Ton van den Hoogen, Ben
Lindhout, Ben van der Lin-
den en Gerna Scheepens. De
expositieruimte is aan de
Molenstraat 2 in Geldrop.
Toegang is gratis, geopend
op zaterdag- en zondagmid-
dag van 1 tot 5 uur. Informa-
tie via: efekkes.nl/deruimte.

op voeding en moet kinderen be-
wust maken van eten. Het doel
van het educatief programma is
om obesitas bij kinderen tegen te
gaan. In het voorontwerpsbestem-
mingsplan staat nu nog dat er 16
weken per jaar mag worden ge-
kampeerd op het terrein, maar
dat wordt teruggedrongen naar al-

leen vakantiedagen en met maxi-
maal 50 kinderen.
Tijdens de informatieavond over
Hof van Cranendonck werd de ini-
tiatiefnemers gevraagd waarom
zij zelf kampeermogelijkheden
willen bieden en niet samenwer-
ken met Camping Slot in Soeren-
donk. „Wij willen voor ons educa-

tief programma een totaalpakket
aanbieden waarbij kinderen ge-
bruik kunnen maken van de voor-
zieningen van HvC zoals toiletten
en douches”, antwoordde Gertjan
Hanckmann, adviseur voor Hof
van Cranendonck. „Maar we gaan
wel degelijk in gesprek met de
camping.”

Nick Scheltens (49) is offici-
eel benoemd tot opvolger
van de vertrokken gemeen-
tesecretaris Anouschka van
Laarhoven in Nuenen. Hij
verving haar al tijdelijk.
Scheltens is getrouwd, heeft
twee kinderen en woont in
Lieshout. Sinds 2009 werkt
hij in Nuenen, onder meer
als hoofd Ontwikkeling en
Handhaving en loco-secreta-
ris. Hij moet sturing gaan ge-
ven aan het apparaat in een
tijd waarin Nuenen weer
gaat opbouwen, aldus burge-
meester Maarten Houben.

De koren Zang en Vriend-
schap en het Geldrops
Gemengd Koor geven
vanmiddag een Valentijns-
concert in SCC Hofdael.
Het meerstemmig concert
met liederen in verschillen-
de talen begint om 14.00
uur en is gratis toegankelijk.

Gemeentesecretaris
Scheltens benoemd

Valentijnsconcert
Geldropse koren

Expositie in
de ruimte

nu in twee versies uitgewerkt:
een zorgkamer die tegen het huis
geplaatst wordt, en een mantel-
zorgwoning die los in de tuin
staat. De kamer kan snel aan het
huis gezet worden, bijvoorbeeld

voor snel opkomende zorgvragen.
Een vergunning is niet nodig, al
moet de aanbouw wel binnen het
bestemmingsplan passen. Elektri-
citeit en water worden uit de wo-
ning doorgetrokken. De Nuene-

naar is bezig met het ontwerp
van een zorgkamer voor een
ALS-patiënte in Nuenen. Vonk
heeft het plan ook besproken op
het gemeentehuis, om te horen of
een zorgkamer voor steun uit de
WMO in aanmerking komt. De
gemeente denkt na over de vraag
of een deel van de kosten, zo’n
25.000 euro, mogelijk deels door
de gemeente gedragen kunnen
worden. Het gaat immers om aan-
passing van een huis zodat ie-
mand langer thuis blijft wonen.
De mantelzorgwoning is een op-
lossing voor andere problemen:

ouders bijvoorbeeld die niet meer
in de grote woning kunnen wo-
nen, maar liever ook niet willen
verhuizen. Dat gaat buiten de
WMO om.
„Maar dan heb je nog alleen een
woonruimte. Daar ben je er nog
niet mee. Vandaar dat ik met busi-
nesspartner Jacques Torn met di-
verse aanbieders samenwerk om
ook hulpmiddelen, domotica en
zelfs thuiszorg te kunnen regelen.
Zodat we een totaalpakket kun-
nen bieden”, aldus Vonk.

www.alforte-healthcare.nl

landgoed van baronie Soerendonk ‘Inspraak burger
beter vormgeven’

� Stefan Vonk van Alforte Health Care: „Niet alleen de woonruimte, ook
hulpmiddelen en domotica willen we leveren.” foto René Manders

� De twee varianten van de zorgwoning van Alforte Health Care, met rechts
de variant los van het huis en links de zorgkamer vast aan het huis.

www.bohaco.nl goed bekeken ‘n klasse beter

Za 15 feb. 10-17 uur
Zo 16 feb. 11-17 uur

Ramen
Deuren
Serres
Zonwering
Lichtstraten
Overkappingen

Meijel
Bosrand 7

(077) 396 11 22

Weert 
Roermondseweg 58

(0495) 54 22 55

Den Bosch
Orthen 24-26

(073) 644 64 03

Nu tijdelijk voordeel:
⋅ Zonwering met gratis extra’s

⋅ Lage BTW
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