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30 OSS EN OMSTREKEN

door Tom de Louw

OSS – Burgemeester Wobine Buijs
roept Osse organisatoren van sin-
terklaasevenementen op om ‘mee
te doen met de landelijke ontwik-
kelingen’ in de Zwarte Pieten-
discussie. Ze heeft daarover giste-
ren een brief gestuurd.
‘Het is goed als we met een feest,
met elk feest, rekening houden
met anderen’, schrijft Buijs. ‘In
Oss willen we Sinterklaas niet an-
ders vieren dan in de rest van Ne-
derland. Als Piet op tv verandert,
verwachten de kinderen dat dat
op straat ook gebeurt.’ In het hele
land worstelen gemeenten en or-
ganisaties van sinterklaasevene-
menten met de vraag of Piet

zwart mag zijn. Voor- en tegen-
standers argumenteren fel en
soms ook emotioneel.
Buijs schrijft verder: ‘Zoek crea-
tief naar een invulling van dit
feest die recht doet aan iedereen.
Als Piet met een wat andere rol
net zo aantrekkelijk is voor kinde-
ren, is dat voor niemand een pro-
bleem. We kunnen in Oss de we-
reld niet veranderen, het verle-
den al helemaal niet. We kunnen
wel samen zorgen dat niemand
zich onnodig hoeft te storen aan
dit prachtige kinderfeest.’
De afgelopen tijd werd in verschil-
lende media gemeld dat bij de
meeste sinterklaasintochten in
het land Piet dit jaar nog ‘gewoon’
zwart is.

door Tom Vos

VINKEL – Tienduizenden sprietjes
wapperen fier in de buitenlucht.
Er ligt gras zover je kijkt.
Aan de Vinkelsestraat in Vinkel
kweekt graszodenbedrijf Steen-
bergen op grote schaal gras, al 25
jaar. Dat gaat niet vanzelf, in-
zaaien is niet voldoende. Er komt
veel meer bij kijken, de klant wil
hoge kwaliteit tegen een zo
scherp mogelijke prijs. „Die ver-
wacht dat hij een mat krijgt die
blinkt. Waar geen sprietje on-
kruid in staat. En als dat na ver-
loop van tijd toch opkomt, dan
zie ik hem soms terug. Dan probe-
ren we samen een oplossing te be-
denken. Ik heb er speciaal de web-
site grasdokter.nl voor in het le-
ven geroepen.”
Agrarisch ondernemer Leon
Steenbergen (42) gaat voor gras
om door een ringetje te halen.
Om dat te bereiken gebruikt hij
óók gewasbeschermingsmidde-
len, een mooi woord voor on-
kruidbestrijders. Maar die komen
steeds meer in een kwade reuk te
staan omdat ze mogelijk een ge-
vaar opleveren voor de drinkwa-
terwinning. Steeds meer midde-
len worden daarom verboden. De
waterschappen, Brabant Water,
stichting Duinboeren, ZLTO en
de provincie Noord-Brabant zet-
ten samen nadrukkelijk in op
schoner grondwater. Dat gebeurt
met het speciale project ‘Schoon
Water’. De bedoeling is land-
bouw, gemeenten en bedrijven te
stimuleren minder giftige stoffen
te gebruiken. Zeker in gebieden
waar drinkwater wordt gewon-

nen. Door het grondwater schoon
te houden, is geen zuivering no-
dig.
Als er nou één sector is die sterk
afhankelijk is van onkruidbestrij-
dingsmiddelen dan is het wel de
graszodensector, een relatief klei-
ne sector binnen de landbouw.
„De meeste bedrijven gebruiken
veel middelen, deels omdat de
markt niks extra’s over heeft voor
duurzame graszoden en ander-
zijds omdat instellingen en afne-
mers nog te weinig verantwoorde-
lijkheid nemen om duurzame
teelt te stimuleren”, zegt Steen-
bergen. Hij is vastbesloten het tij
te keren, het beeld te kantelen.
Zelf lette hij er vroeger ook niet
op hoeveel giftig spul hij verbruik-
te. „Je wilt immers een zo ‘zuiver’
mogelijk product maken.” Gaan-
deweg werd hij zich er steeds
meer van bewust dat bestrijdings-
middelen niet zonder risico zijn.
Steenbergen werd gevraagd voor
een bestuursfunctie bij de ZLTO

Midden-Maasland, waar Vinkel
onder valt. Als opvolger van vee-
houder René van de Westelaken
kreeg hij water in zijn portefeuil-
le. Hij ging weloverwogen mee-
doen aan het project Schoon Wa-
ter. De Vinkelse agrariër probeert
binnen de ZLTO het goede voor-
beeld te geven en collega’s te sti-
muleren dat te volgen. „Ik vind
dat iedereen een maatschappelij-
ke verantwoordelijkheid heeft.
Niemand wil dat mensen last heb-
ben van bestrijdingsmiddelen.”
Steenbergen zit aan de keukenta-
fel, hij kijkt uit over zijn immense
grasland, aan de overkant van de
straat. „Wij zitten weliswaar niet
in een waterwingebied, dat ligt
even verderop bij Nuland. Maar ik
wil mijn eigen omgeving ook niet
vervuilen. Wij wonen nota bene
zelf bij ons bedrijf.” Het valt niet
mee collega’s te stimuleren het ge-
bruik van gewasbeschermers te
minderen, stelt hij vast. „Als je on-
kruid wilt bestrijden in gras, dan

ANALYSE
MAASDONK

door Maarten van de Rakt

MAASDONK – De grote vraag nadat
in Maasdonk de stofwolken door
de val van wethouder Jeanne
Moon zijn opgetrokken: bestaat de
coalitie eigenlijk nog wel?

Sinds vorige week dinsdag leidt
het college van Maasdonk een ge-
amputeerd bestaan. Vier van de
vijf partijen stuurden wethouder
Jeanne Moon (Partij Maasdonk)
naar huis vanwege een integri-
teitskwestie rond bestemmings-
plan Heiduinen en notulen van
collegevergaderingen. Onder die
vier partijen het CDA en Dorpsbe-

langen, waarmee Partij Maasdonk
een coalitie vormt.
Afgelopen dinsdag was er een ge-
wone raadsvergadering. Hoewel,
gewoon... De spanning was voel-
baar, de sfeer te snijden. Eric Lan-
gens (fractievoorzitter Partij Maas-
donk) probeerde de veenbrand op-
nieuw op te rakelen met gestook
over de integriteit van burgemees-
ter Roel Augusteijn en wethouder
Rini van de Ven.
Met geen woord werd er gerept
over hoe het verder moet met de
coalitie. Duidelijk is dat Partij
Maasdonk na de val van Moon am-
per meer door één deur kan met
CDA en Dorpsbelangen. Normaal
zou een partij een nieuwe wet-
houder voordragen. Maar met
drie maanden voor de boeg tot de

opheffing van Maasdonk is dat
niet echt reëel. Alternatief is uit
de coalitie stappen. Dat is nog
niet gebeurd. Zo leeft de coalitie
op papier verder.
Hoeveel commotie er ook is, het
maakt allemaal niets uit. Als
Partij Maasdonk afhaakt, hebben
CDA en Dorpsbelangen samen
met acht zetels net een meerder-
heid in de gemeenteraad. Dus
Maasdonk blijft evengoed
bestuurbaar.

door Tom de Louw

DEN BOSCH – De toekomst van re-
gionaal motorsportcircuit Nieuw
Zevenbergen in Berghem staat op
het spel als exploitant New Seven
Hills niet snel vertrekt. Dat betoog-
de de advocaat van stichting Nieu-
we Zevenbergen gistermiddag bij
de rechter in Den Bosch. „De tijd
begint te dringen. Het is niet vijf
vóór, maar vijf óver twaalf”, aldus
de advocaat.

De Osse gemeenteraad bepaalde
bijna een jaar geleden dat het cir-
cuit open mag blijven, mits de
stichting voor 2018 verbeteringen
doorvoert. Onder meer geluidsre-
ductie. Ook moeten de motor-
clubs uit de regiogemeenten de
exploitatie samen doen. New Se-
ven Hills past niet in dat plaatje,
aldus de stichting. Daarom is vo-
rig jaar het contract ontbonden.
De exploitant heeft een jaar uit-
stel gekregen. Die periode loopt
nu af. New Seven Hills vraagt nu
de rechter om nog een extra jaar.
„Deze impasse is een bedreiging
voor het circuit”, zegt de advocaat
van Nieuw Zevenbergen. „Overal
op het circuit ligt bedrijfsafval,
het terrein heeft zo weinig aan-
trekkingskracht. Het lijkt nog ver

weg, 2018, maar het verkrijgen
van bijvoorbeeld een milieuver-
gunning duurt al heel erg lang.”
Nieuw Zevenbergen beweert dat
New Seven Hills in het begin is
gevraagd mee te doen met de an-
dere crossclubs uit de buurt, maar
dat die uitnodiging is geweigerd.
New Seven Hills wil het jaar ver-
lenging om zo extra inkomsten te
genereren en in de tussentijd uit
te kijken naar een nieuw crosster-
rein. Dat is tot nu toe niet gelukt,
aldus de advocaat van de exploi-
tant. „Het samenwerken tussen
de clubs, het aanvragen van de mi-
lieuvergunning, dat kan allemaal
nú al in gang worden gezet, óók
op het moment dat New Seven
Hills er nog is.”
Eerder dit jaar werd het crosster-
rein afgekeurd. Eén van de motor-
sportbonden heeft het circuit
kort daarna weer goed bevonden
voor trainingen en kleinere wed-
strijden. Uitspraak in deze zaak
volgt op donderdag 23 oktober.

bd.nl/oost
● 24 uur per dag ● 7 dagen per week

Overal op het circuit ligt
afval, terrein heeft weinig
aantrekkingskracht

De raad heeft nog maar
twee vergaderingen voor de
boeg, plus een afsluitende
bijeenkomst

Advocaat Nieuw Zevenbergen

bd.nl/opheffingmaasdonk

● Stilletjesaan lijkt de gemeente
Maasdonk weg te ebben. Personeel
vertrekt, gemeentehuis raakt leeg,
politiek wordt nauwelijks meer
bedreven. Kijk nog eens terug via

Maasdonk ebt weg

Goed gras met

bd.nl/oost

Coalitie van Maasdonk bestaat nog

Brabant wil
schoon water,
minder pesticide.
Probleem voor
graskwekers?
Kijkje in Vinkel.

● De N279 houdt de gemoederen
aardig bezig deze week; naast de
afgeblazen verbreding vanaf Veg-
hel staken ook klachten over snel-
heidscamera’s de kop op. Meer op

!

Burgemeester Oss over Zwarte
Piet: ‘Let op landelijke trend’

N279 houdt bezig

“
" Met een grondboor peilt Leon Steenbergen de kwaliteit van de grond waar

MILIEU‘Tijd dringt voor
circuit Berghem’
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De fractie van GroenLinks
in Oss roept wethouder Rei-
na de Bruijn ter verantwoor-
ding. Ze wil weten waarom
zij vrachtwagens op de Vij-
ver- en Kapelsingel toelaat.
Dat antwoordt Dolf Warris
aan Anne-Marie Boerboom,
die namens omwonenden
haar beklag doet over vracht-
verkeer. Om tot een verbod
te komen laat De Bruijn tel-
lingen verrichten.

Politieagenten hebben
woensdagmiddag in Oss
hun wapen getrokken om
een man te kunnen aanhou-
den. De 35-jarige Ossenaar
wilde volgens de politie
agenten met een mes te lijf
gaan, waarop zij hun pistool
trokken. Hij vluchtte zijn
woning binnen en kon daar
worden overmeesterd met
behulp van pepperspray.

Het C-manskoor treedt mor-
gen op in de Meent in Nu-
land. Het koor, leden van
het Nulands gemengd koor,
aangevuld met andere zan-
gers, bestaat tien jaar. Het
repertoire is in die jaren
flink uitgebreid met shan-
ties, zeeballades en meezing-
liedjes. Er is ook een gastop-
treden van een cabaretcom-
bo uit Oss. Het gratis con-
cert begint om 20.00 uur.

Agenten trekken
wapen bij arrestatie

C-manskoor zingt
in De Meent

is het de gemakkelijkste weg be-
strijdingsmiddelen in te zetten.
In de graszodensector is er boven-
dien een hang naar een traditione-
le productiewijze, merk ik.”
Steenbergen zelf is nadrukkelijk
gaan kijken hoe hij het milieu
minder zou kunnen belasten, zon-
der dat zijn graszoden omhoog
schieten in prijs. De remedie: hij
zet maximaal in op preventie.
„Het beste is gras te kweken waar-

in onkruid geen kans krijgt. Dat
kan, als je de omstandigheden
waaronder het gras groeit zo opti-
maal mogelijk maakt. Dat bete-
kent dat je het gras vaker moet be-
werken. Beluchten, maaien, verti-
cuteren, besproeien, en dat vaker
per jaar. Onkruid steekt dan niet
of nauwelijks nog de kop op. Dit
houdt wel in dat je vaker diesel ge-
bruikt, want die machines moe-
ten ergens op draaien.” Door deze

manier van werken wordt het
kweken van gras ook arbeidsinten-
siever. „Ik kan het daarom niet te
gek maken. Je moet uiteraard de
kosten in de gaten houden. Als on-
dernemer wil je nog wel verdie-
nen aan het gras.” Hoe dan ook,
het is Steenbergen gelukt het ge-
bruik van bestrijdingsmiddelen
drastisch te beperken. „Als ik nu
nog middelen inzet dan kijk ik
eerst naar de belasting daarvan
voor het milieu. Vaak gebruik ik
ze alleen nog op leeg gesneden ak-
kers, om te voorkomen dat ontlui-
kend onkruid zich verspreidt. Het
hoeft niet dood te gaan, maar de
groei moet wel tot stilstand ko-
men. Ik gebruik nooit volle dosis-
sen.” De toekomst is er een zon-
der risicovolle chemicaliën, dat
weet Steenbergen zeker. „Onder-
nemers moeten wel mee met de
tijd. Anders komen ze voor verras-
singen te staan. Dan zal de over-
heid het opleggen. Laten we dat
voor zijn.”

Los daarvan: veel bijzonders heeft
de Maasdonkse raad de rest van
het jaar niet meer te verhapstuk-
ken. Hoogstens wat bestemmings-
plannen actualiseren, waaronder
Heiduinen. Ook geen begroting
2015 meer, waar andere gemeente-
raden zich dezer dagen over bui-
gen. De raad heeft nog maar twee
vergaderingen voor de boeg, plus
een afsluitende bijeenkomst.
Dus is het ook zinloos dat Eric
Langens de coalitiepartners nog
verwijt dat die niet het fatsoen
hebben gehad zijn partij eerder
uit te nodigen om te praten over
hoe nu verder. Die zeggen op hun
beurt expres niet meteen de kop-
pen bij elkaar gestoken te hebben
vanwege alle emoties. Die moes-
ten eerst bezinken. En dat er geen

noodzaak was om haast te maken.
PM-voorman Langens stoort zich
er ook aan uit de krant te hebben
moeten vernemen hoe de taken
van Moon verdeeld zijn onder B
en W. In de ogen van CDA en
Dorpsbelangen simpelweg een
praktische zaak, want Maasdonk
moet gewoon bestuurd worden.
Volgende week komen de fractie-
en partijvoorzitters alsnog bij el-
kaar. Dat wordt vast gezellig.
Gaan ze drie maanden voor de op-
heffing van Maasdonk ouderwets
rollebollend verder? Trekt Partij
Maasdonk de stekker eruit of ne-
men ze hun verlies en zitten
braaf de rit uit?
„Het zou triest zijn als het niet
lukt er samen uit de komen”, zegt
Jolanda Schneider (CDA) terecht.

OVERLANGEL – Bij de gemeente
Oss ligt het verzoek om in het le-
ge schoolgebouw in Overlangel
een kringloopwinkel te beginnen.
„Het wachten is op een antwoord
of dat kan”, zegt penningmeester
Willy van der Loop van de paro-
chie Sint Antonius Abt, eigenaar
van de lege school.
Zorgcoöperatie Land van Herpen
wil ook een ontmoetingsruimte
in de school, maar zolang ondui-
delijk is wat daar is toegestaan,
trekt ze zolang in de parochiezaal
bij de kerk. Voor hoelang, kan
Van der Loop niet zeggen. „Zodra
we meer van Oss weten, kunnen
we afspraken maken met de stich-

ting kringloopwinkel over huur
en gebruik van één lokaal door
verenigingen uit Neerloon, Keent
en Overlangel. Misschien kan de
zorgcoöperatie dan ook van dat lo-
kaal gebruikmaken. Het is de be-
doeling dat er een koffiehoek
wordt gemaakt waar alle organisa-
ties terecht kunnen.” Hij hoopt
dat de kringloopwinkel mag be-
ginnen, anders is de parochie ‘te-
rug bij af’ en moet deze opnieuw
een huurder gaan zoeken.
Intussen gaat de zorgcoöperatie
onverdroten door met haar ont-
moetingsruimte in het parochie-
zaaltje van Overlangel. Morgen
opent ze officieel om 11.00 uur.

VINKEL/DEN BOSCH – De provincie
Noord-Brabant zet onvermoei-
baar in op het behoud van schoon
grondwater. Samen met drinkwa-
terbedrijf Brabant Water, de ZL-
TO, de stichting Duinboeren, ken-
nis- en adviesbureau CLM en de
waterschappen heeft zij daarvoor
‘Schoon Water’ in het leven geroe-
pen, een langlopend project. An-
dere provincies beginnen er nu
ook mee.
Doel van ‘Schoon Water voor Bra-
bant’ is het terugdringen van het
gebruik van schadelijke bestrij-
dingsmiddelen, met name in de
kwetsbare grondwaterbescher-
mingsgebieden in Brabant. Dat is
volgens de initiatiefnemers nodig
om schoon grondwater te behou-
den, ‘zodat het voor iedereen be-
schikbaar blijft als bron voor
drinkwater, nu en in de toe-
komst’. Onder meer loonwerkers,
aardappel-, boom- en vollegronds-
groentetelers in heel Brabant
doen mee aan het project. In elf
grondwaterbeschermingsgebie-
den doen volgens de provincie al-
le gebruikers van bestrijdingsmid-
delen mee: bewoners, bedrijven,
landbouw en gemeenten.
Op schoon-water.nl geven ver-
schillende deelnemende organisa-
ties onder meer tips en adviezen
om het milieu te ontzien.

Net als bij de vorige gemeen-
teraadsverkiezingen gaan de
PvdA en GroenLinks in Oss
een lijstverbinding aan. Het
heeft de partijen in 2010 een
restzetel opgeleverd. Met de
lijstverbinding willen beide
partijen ‘het progressieve ge-
luid vanuit zo veel mogelijk
zetels’ laten horen. In de
gemeenten Oss en Maas-
donk zijn de verkiezingen
op woensdag 19 november.

Lijstverbinding van
GroenLinks-PvdA

GroenLinks roept
wethouder op matje

! Een machine van graszodenkwe-
ker Steenbergen foto Henk van Esch

minder pesticide

slechts op papier

" Het gebruik van chemische bestrij-
dingsmiddelen wordt steeds ver-
der ontmoedigd, vanwege de mo-
gelijke gevaren voor de drinkwa-
terwinning.

" Het kabinet heeft begin dit jaar
nieuw beleid gemaakt op dit ter-
rein. Chemische stoffen waar goe-
de, milieuvriendelijke alternatie-
ven voor zijn, gaan in de ban.

" In november 2015 volgt een ver-
bod op professioneel en particu-
lier gebruik van gewasbescher-
mingsmiddelen op verhardingen.
En het verbod op professioneel ge-
bruik op ‘overige terreinen’ volgt
een paar jaar later. Als chemische
bestrijding toch echt technisch
noodzakelijk is, kunnen er uitzon-
deringen worden gemaakt.

Brabant blijft
inzetten op
schoon water

zijn gras op groeit. foto Ruud Rogier
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Overlangel wacht voor
kringloopwinkel op Oss
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