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Wethouder kan kritiek niet plaatsen

‘Ons plan is juist
goed in balans’
Het plan voor een distributie-
centrum aan de Lage Haans-
berg in Rijen past precies bin-
nen de afspraken die met de
gemeenteraad zijn gemaakt,
vindt wethouder Sandra Diep-
straten. Ze herkent zich dan
ook niet in de felle kritiek van
PvdA en D66.

Ron van Kuijk
Rijen

Beide raadsfracties ageerden afge-
lopen weekeinde fel tegen het plan
dat voorziet in de bouw van een 4
hectare groot distributiecentrum
met daarbij een groot landschaps-
park nabij de Rijksweg in Hulten.
Zo vinden PvdA en D66 dat op
deze manier de groene buffer tus-
sen Hulten en industrieterrein De
Haansberg wordt aangetast.

Diepstraten bestrijdt dat: ,,We
hebben hier te maken met een
perceel van 13,8 hectare. Binnen de
structuurvisie is het daar toege-
staan om 4 hectare te bestemmen
als bedrijventerrein. Uiteindelijk
wordt 2,3 hectare bebouwd. Dan
blijft er nog 9,8 hectare over. Die

wordt als duurzaam landschaps-
park ingericht met onder meer bo-
men en een bergingsvijver. We
gaan ook kijken of we dat park
kunnen openstellen voor publiek,
zodat mensen daar een mooi om-
metje kunnen maken.”

De wethouder geeft verder aan
dat B en W bewust geen goedkeu-
ring hebben verleend aan het
voorstel van bouwbedrijf Rem-

mers om in fase II van het plan
meerdere kantoorgebouwen te
bouwen: ,,Zo wordt het duurzame
karakter geborgd en blijft de
groene buffer behouden.”

D66-fractievoorzitter Frits van
Vugt vindt het daarnaast  ‘hypo-
criet’ dat in Rijen ruimte wordt ge-
boden aan een groot distributie-

centrum in een groen gebied, ter-
wijl  een meerderheid van de ge-
meenteraad kritiek heeft op buur-
gemeente Tilburg omdat die ‘ook
grote stukken open landschap op-
offert voor de realisatie van bedrij-
venterreinen in het kader van
Werklandschap Wijkevoort’.

Die vergelijking gaat absoluut
niet op, vindt Diepstraten. Ze legt
uit dat Gilze en Rijen nooit tegen
Wijkevoort ‘an sich’ waren. Wel
heeft de gemeente in 2018 in de in-
gediende zienswijze gepleit voor
een goede balans tussen bebou-
wingspercentage en het aanwezige
groen. ,,Aan de Lage Haansberg
wordt amper 20 procent bebouwd.
Dus als je het hebt over groen en
inpassing denk ik dat we op deze
plek een goede balans hebben.”

Wethouder Diepstraten gaat er-
van uit dat de raad de vereiste wij-
ziging van het bestemmingsplan
goedkeurt. ,,We zitten nog aan het
begin van het proces. Maar dit plan
is goed voor de twee betrokken
Rijense logistieke bedrijven die
meer ruimte nodig hebben. Het le-
vert ruim 100 extra banen op, dus
dat is een mooie ontwikkeling.” 

We richten hier
ook een duurzaam
landschapspark
in
– Sandra Diepstraten

De online kaartverkoop voor de
Oosterhoutse Biënnale is ge-
start. Een dagticket kost 15
euro en met korting 12,50 euro.
Een passe-partout kost 25
euro. 

Geert NIjland
Oosterhout

Het is volgens directeur Monique
Verhulst van Biënnale Kunst in de
Heilige Driehoek mogelijk om
voor zes euro extra een twee uur
durende rondleiding te krijgen

over het expositieterrein in de
Heilige Driehoek. Daarnaast zijn
er parkeerkaarten te krijgen. 

De Biënnale vindt plaats van 10
juli tot en met 15 augustus. Curator
Rebecca Nelemans: ,,Het is druk.
De voorbereidingen zijn in volle
gang. Vanaf 21 juni beginnen we
met de daadwerkelijke opbouw
van de expositie.’’

Het programma van de tweede
Oosterhoutse Biënnale Kunst in
de Heilige Driehoek belooft met
topkunstenaars als Joost Conijn,
Bill Viola en Anish Kapoor op

voorhand gedenkwaardig te wor-
den. Twee van de drie kloosters
doen mee: Sint-Catharinadal en de
Sint-Paulusabdij. 

Afgezien van Kapoor, Viola en
Joost Conijn maken nog eens ruim
twintig aansprekende kunstenaars
hun opwachting in Oosterhout.
Onder hen Tilburger Marc Mul-
ders, die in 1985 de Prix de Rome
won, en Bredanaar Tom Claassen.
Ook schilder Robert Zandvliet
(winnaar Prix de Rome in 1994) is
vertegenwoordigd. Er werken 150
vrijwilli gers mee aan de Biënnale.  

Voorbereidingen Biënnale in volle
gang, kaartverkoop is gestart

Bijna halve ton voor
nabestaanden 
slachtoffers brand
De online inzamelingsactie voor
de nabestaanden van de slacht-
offers van de fatale brand in
Werkendam heeft al meer dan
43.000 euro opgeleverd. Initia-
tiefneemster Susanne Blaauw is
onder de indruk. ,,Het is ongelo-
felijk. Nooit gedacht dat zoveel
mensen zouden doneren.”

Michiel Straub
Werkendam

De brand ontstond zondagochtend
2 mei rond 08.00 uur in een van de
appartementen boven bedrijf Hoo-
gendoorn Maritieme betimmerin-
gen en Interieurbouw. 

Nadat de brand was  geblust, wer-
den de drie slachtoffers geborgen.
Het gaat om drie mannen uit Litou-
wen van 21, 31 en 53 jaar. Alle drie la-
ten ze een gezin achter. De drie wa-
ren trouwens niet in dienst bij
Hoogendoorn, maar werkten voor
een collega-bedrijf. 

Nog meer giften
Bij de onderneming, maar ook bij
inwoners was en is de verslagen-
heid nog groot. Op diverse plekken
in Werkendam ontstonden initia-
tieven. Zo hingen donderdag de
vlaggen halfstok. Een paar dagen
daarvoor was Susanne Blaauw al

met de inzamelingsactie begonnen.
Binnenkort wordt het ingeza-

melde geld, er komen nog steeds
giften binnen, aan de families van
de overleden Litouwers gegeven; de
firma Hoogendoorn zorgt daarvoor.  

De initiatiefneemster van de ac-
tie op getfunded.nl hoeft niet per se
contact met de nabestaanden.
,,Weliswaar heb ik de actie opgezet,
maar waren het vooral heel veel an-
deren die hebben gedoneerd.”

Volgens directeur Dick Hoogen-

doorn wordt zijn bedrijf aan alle
kanten geholpen. Zo zijn lopende
projecten uitbesteed aan andere be-
drijven. Verder is begonnen aan de
opbouw van een nieuwe montage-
afdeling, de oude is in de as gelegd. 

De sloop van de appartementen
en het deel van het pand dat bij de
brand is verwoest begint dinsdag.
Volgens Hoogendoorn duurt die
klus zo’n 3 weken. 

▲ Niet alleen eiste de brand drie mensenlevens, ook de materiële
schade is groot. FOTO RICARDO SMIT

Het is ongelooflijk.
Nooit gedacht dat
zoveel mensen
zouden doneren 
– Susanne Blaauw


