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door Mirjam Noorduijn
OUDENDIJK – Ossebloedrood was
de buitenkleur die architect Frank
Ruiter in gedachten had voor de
hoge, kloeke houten uitbouw van
het karakteristieke, moderne huis
van Leo (55) en Jeannette Zwijnen-
burg (49) in Oudendijk. Maar het
werd oranje.
„Ik vond ossebloedrood te zwaar
voor zo’n ruimtelijke woning”,
licht Jeannette toe. „Na veel gepuz-

zel en kleurenwaaiers besloten we
vervolgens dat terra de kleur
moest worden. Toen de ruwe hout-
delen gegrond werden aangele-
verd, bleek het terra eigenlijk oran-
je te zijn. Maar ik houd van oranje.
En van een gedurfde stijl.”
Leo: „Ik moest er wel aan wennen
en heb overwogen de uitbouw op-
nieuw te verven. Maar die houtde-
len zijn wel vijf tot zeven meter
lang. Dievenwerk dus. Sommige
mensen vinden het weliswaar uit-
gesproken lelijk en vragen wan-
neer het wordt afgeverfd. Maar ik
vind het inmiddels prima. Zoals
het nu is blijft het. Wat goed is, is

goed.”
Jeannette en Leo zijn altijd al -
sinds hun verhuizing in 1984 naar
Oudendijk - blij geweest met hun
door architect Ton van der Linden
ontworpen woning uit 1973. „We
woonden in een flat, drie hoog in
Rotterdam-Zuid”, vertelt Jeannet-
te. „We waren net getrouwd. Ik
was zwanger en we hadden toen
ons pensioenbedrijf aan huis. We
besloten op redelijke afstand van
Rotterdam een woning te zoeken.
Ik wilde graag naar het Brabantse
platteland. Vanwege de weidsheid.
Tijdens onze zomervakantie in
Berkel-Enschot zagen we een ad-

BRAKEL – Wie rond wil wandelen
in een tuin met wel 2.000 soorten
planten, kan zondag 5 augustus te-
recht in de Oude Moestuin in Bra-
kel, achter Huis Brakel. De tuin is
geopend van 13.00 tot 17.00 uur. Er
zijn onder andere zeldzame krui-
den en kruipplanten te zien. Wie

toch in Brakel is, kan die dag ook
een wandeling maken op Land-
goed Brakel. Boswachters nemen
wandelaars mee naar het histori-
sche gedeelte van het landgoed, de
oude ruïne en de nieuwe waterpar-
tijen. Aanvang 14.00 uur, op het
Marktplein. Kosten 2,50 euro.

J ops in de gemeente Werkendam.
‘Die staan er toch al lang? Dáár hoeven we het toch niet
meer over te hebben?’ Ik kan me voorstellen dat de argelo-

ze lezer dat denkt. Mispoes dus.
De jops, populaire afkorting voor het meer deftigere ‘jongeren
ontmoetings plaatsen’, zijn er nog steeds niet. Tenminste, wat
betreft Dussen en Hank. Het gaat daar zoals bijna overal: ze
zijn niet gewenst. Jongeren, allemaal leuk en aardig. Dat ze el-
kaar opzoeken, prima. Maar vooral niet bij mij in de buurt.
Het ritueel is bekend en doet in Werkendam al jaren opgang:
gemeente wijst plek aan, omwonenden komen in opstand,
procedures, procedures, procedures. Dan toch maar een nieu-
we plek zoeken, en het ritueel herhaalt zich.
Edoch, er gloort hoop. Zo lijkt het tenminste. Evert Bege-
mann, sinds ruim een jaar wethouder in Werkendam, laat
zich niet uit het veld slaan. Via een ambtelijk woordvoerder
laat de PvdA-er ferm weten, dat de gemeente gewoon dóór-

gaat met de uitvoering van de
plannen. Of er bezwaren komen
of niet.
Begemann wacht nog heel even
af wat de inhoud zal zijn van de
bezwaren. Maar als het aan Wer-
kendam ligt, zullen de jops er

heel snel staan. Vlakbij het Kasteel in Dussen; en vlakbij de
A27 in Hank. Desnoods moeten de bezwaarmakers maar naar
de rechter stappen om de bouw stil te laten leggen. Kijk, dat is
praat.
De jeugd mag wat kosten. Want de aanleg van jops is, alleen al
vanwege de vele ambtelijke uren, niet goedkoop. Zeker op plek-
ken als bij het Kasteel Dussen. Daar komt namelijk niet zó-
maar een jop; nee, daar komt een design-jop. Mooier van
vorm, sjieker afgewerkt. Omdat het kasteel in de buurt staat,
snapt u.
De jeugd moet blij zijn met zo’n gemeente, zou je zeggen. He-
laas, helaas, ik ben bang dat hier de schijn bedriegt. En wel
hierom. Diezelfde gemeente wil spelregels voor jops. Spelre-
gels, eenzijdig door de gemeente bepaald. De media en de
straathoekwerker krijgen als taak ze uit te dragen. En als de
jeugd de regels overtreedt, dreigt de gemeente de jops weer
weg te halen.
Hoe de spelregels luiden? 1. Geen lawaai en rommel; 2. geen
drugs en alcohol; 3. geen wapens; 4. geen racisme, agressie en
vernielingen; 5. geen overlast voor de omgeving. „De strekking
van de boodschap is ‘doe normaal’.” Jongerenwerkers, wijka-
genten en ambtenaren houden een oogje in het zeil.
Met zulke mooie regels móet toch iedere burger met een ge-
rust hart akkoord gaan met een jop?

Maar met alle respect. Welke hangjongere wil nou bij zó’n jop
rondhangen? Waar alles is geregeld, het nodige toezicht is,
niks mag en je vooral normaal moet doen?
Wat willen jullie nou, gemeente Werkendam? Jops, met alle
bijbehorende minder prettige, kanten? Of geen jops?
Ik kan niet anders concluderen dan het laatste.
Wat mij betreft, prima. Maar laten we het dan nóóit meer over
jops hebben.
reacties@ redactie.werkendam@brabantsdagblad.nl

door Dik de JoodeCOLUMN

Jeannette Zwijnenburg in haar woning. „Het interieur straal rust uit. Het voelt goed zo.”
 foto Frank Trommelen

Jeannette en Leo Zwij-
nenburg kozen voor een
‘gewaagde verbouwing’.
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Wandelen in de Brakelse natuur

Werkendam maakt
regels voor jops in
Hank en Dussen.

� In 1984 kochten Jeannette en Leo Zwijnenburg van architect Ton van der
Linden het moderne, door hemzelf ontworpen huis in Oudendijk.

� 2004/2005 is de woning volgens ontwerp van Frank Ruiter (Almkerk) in
stijl verbouwd. Kenmerkend is de oranje houten uitbouw. Het oudst is de
honderdjarige karakteristieke perenboom in de achtertuin (1300 m²).

� De voortuin met vijver wordt nog aangelegd.
� Zoals ook de vernuftig uitgedachte roestvrijstalen regenpijp, die de vijver

van water moet voorzien.

Kusje
erop?

Een kusje erop doet soms wonderen.
Maar bij blijvend letsel, voldoet alleen een
schadevergoeding. Dan is het tijd om Letselpro in
te schakelen. Juridische letselschadeprofessionals die u
bijstaan wanneer u slachtoffer bent van een verkeersongeval,
bedrijfsongeval of medisch falen. Bel 0413 225060 voor
een gratis intakegesprek of kijk op www.letselpro.nl.
Bijstand op ‘No cure, No pay’ basis is mogelijk.

RIJSWIJK – Voor het timmerdorp in
het Almbos in Giessen/Rijswijk is
de organisatie nog dringend op
zoek naar vrijwilligers. Ongeveer
300 kinderen gaan van 23 tot 24 au-
gustus hutten bouwen en allerlei
spellen doen. Een aantal groepen
zit echter nog zonder leiding. De
organisatie zoekt nog zeker tien
mensen die een, enkele of alle da-
gen mee willen helpen. „Liefst vol-
wassenen, maar jongeren weige-
ren wij niet.” De voortgang van
het timmerdorp staat niet op het
spel als er niemand gevonden
wordt. „Maar het wordt dan een
lastige puzzel. We hebben het
steeds moeilijker om alles geregeld
te krijgen”, vertelt Jenny Groenen-
berg. De organisatie weet niet
goed waarom het vrijwilligersbe-
stand terugloopt. Er zijn nu 80 vrij-
willigers. Belangstellenden kun-
nen bellen met: 0183-301710 of
met Groenenberg op: 0183-443265.

Woning Zwijnenburg in Oudendijk

DUSSEN - Een benzinestation aan
De Sluis in Dussen heeft tussen
donderdagavond negen uur en vrij-
dagochtend halfacht ongewenst be-
zoek gehad.
De daders braken de automaten
van de autostofzuiger open. Ook
de automaten in de wasstraat
moesten eraan geloven. De inbre-
kers namen het geld dat daar in
zat mee.
In dezelfde nacht is ook ingebro-
ken in een benzinestation aan de
Midden-Brabantweg in Waalwijk.
De daders maakten een gat in het
dak om binnen te komen. Voor zo-
ver bekend is er niets meegeno-
men. Of er verband is tussen bei-
de inbraken is onduidelijk.

BIJZONDER WONEN

Nog te weinig
vrijwilligers in
timmerdorpCOLOFON

Inbraak bij
tankstation
in Dussen

Jops, nooit meer over hebben

Het Brabants Dagblad maakt een
rondje langs bijzondere woningen.
Vandaag: het huis van Leo en Jean-
nette Zwijnenburg uit Oudendijk.

Land van Heusden en Altena
● W Brabants Dagblad Zaterdag 28 juli 2007 23

door Natasja Ververs
AALBURG - Politie en justitie doen
niets aan hardrijders in Genderen,
omdat de straten in de door de ge-
meente ingestelde 30 kilometerzo-
nes niet zijn ingericht voor die
snelheid. Drempels en andere ob-
stakels komen er voorlopig echter
niet, omdat Aalburg daar geen
geld voor heeft.
Dat schrijft burgemeester Frans
Buijserd in zijn burgerjaarverslag
over 2006. „Als je heel Genderen
wilt volleggen met drempels of an-
dere fysieke obstakels, dan kost dat
al gauw een miljoen euro. Maar
dat geld is er gewoon niet, want
we hebben ook nog met zes ande-
re kernen te maken. Als de inwo-
ners en automobilisten zich ge-
woon aan de aangegeven snelheid
houden, is er niets aan de hand.”

Buijserd stelt dat hij het onder-
werp nog een keer wil bespreken
met de bevolking.
Tot die tijd hebben hardrijders in
Genderen dus vrij spel. En dat is
juist waar veel burgers over kla-
gen, zo blijkt uit het burgerjaarver-
slag, dat nog eens de resultaten
van een in het najaar gehouden
veiligheidsenquête aanhaalt.
In de top 5 van ergernissen staat
hardrijden met 83 procent van alle
stemmen op nummer 1. Onder-
vraagden uitten vooral kritiek op
de ingestelde 30-kilometerzones.
Een meerderheid van de Genderse
bevolking (bijna 56 procent) vindt
dat de invoering daravan geen re-
sultaat heeft opgeleverd. Slechts
14,4 procent vindt dat de verkeers-
veiligheid wel is verbeterd.
Volgens Buijserd houden heel veel
automobilisten zich inderdaad
niet aan de toegestane snelheid.
„Dan komt dus de vraag: moet je
gaan handhaven?”
Volop geklaagd werd in 2006 ook

over de jeugd die overlast veroor-
zaakte, schrijft Buijserd in het jaar-
verslag. Vooral omwonenden van
speelterreintjes trekken nog wel
eens aan de bel.
De Aalburgse burgervader vraagt
zich hardop af of de jeugd nog wel
mag spelen. „Wat mij betreft wel.
Het gaat er ook om dat we dingen
van elkaar tolereren. Laten we de
jongeren vooral niet wegjagen.
Want dan moeten ze elders hun
vertier gaan zoeken, waar veel min-
der sociale controle is.”
De burgemeester vraagt betrokken-
heid van bewoners bij het oplos-
sen van problemen in de wijk.
„Als je nou ziet dat er iets mis
gaat, hoef je niet meteen de ge-
meente of de politie te bellen. Dan
kun je ook nagaan of je er zelf iets
aan kunt doen. Bijvoorbeeld af-
spraken maken over het opruimen
van troep of het opknappen van
toestellen.” Buijserd wil dat meer
mensen actief meedoen. Ook in
hun eigen omgeving.

vertentie van Paans Makelaardij:
Een onder architectuur gebouwde,
moderne woning in Oudendijk.
Precies waarvan Leo en ik van hou-

den. Een week nadat we langs het
huis reden, waren we huiseigena-
ren.”
Toen Jeannette en Leo in hun huis
trokken, was het niet wat het nu
is. „Eerst hebben we het opge-

knapt met de middelen die we
toen hadden”, aldus Jeannette.
„Met 125 kilo witkalk en lichte kle-
den en meubels hebben we de
bruin-paars- oranje-jaren-zeventig
look verjaagd. Pas eind 2004 zijn
we rigoureus gaan verbouwen.
Acht maanden lang, terwijl we
met vier kinderen in een caravan
in de tuin kampeerden.”
Leo: „Er zijn momenten geweest
dat we ons afvroegen waar we
mee bezig waren. Toen de kruip-
ruimtes door regen- en sneeuwval
vol water liepen. En het dak eraf
lag en we zittend voor de open-
haard de blauwe winterlucht kon-

den zien… Maar je moet door-
gaan. Je hebt geen keus.”
Nu zijn Jeannette en Leo blij dat
ze hebben doorgezet. Hun woning

is ruimer, lichter en meer overeen-
komstig hun eigen stijl geworden.
Met in de eethoek aan de voor-
kant een uniek langgerekt laag
raam op ooghoogte, dat de einder
benadrukt. Met een al even unieke

open trap waarvan de eikenhou-
ten treden middels roestvrijstalen
buizen verbonden zijn. Met een
zelfontworpen open kast naar de
vorm van de schuine binnen-
muur. Een centraal geplaatste
openhaard met twee rookkanalen.
Eikenhouten vloerdelen in de
woonkamer. En hardstenen plavui-
zen in de halfopen Italiaanse de-
signkeuken.
Ruimte, vorm en kleur van het
strakke interieur harmoniëren
prachtig met de joyeuze gevel met
veel glas. „Het straalt rust uit”,
vindt Jeannette. „Het voelt goed
zo.”

WIJK EN AALBURG – Zorgcentrum
Wijkestein houdt dinsdag tussen
13.30 en 16.00 uur een zomerboe-
kenverkoop, aan Den Oudert 7 in
Wijk en Aalburg. Entree 50 cent.
Wie boeken heeft, kan ze inleve-
ren bij Wijkestein, Azaleastraat 26.

Vrij spel voor hardrijders

DEN HAAG – Enkele buren van een
perceel aan de Buitendijk in Hank
zien het plan van de familie Van
der Meulen om op nummer 126a
een woning te bouwen niet zitten.
De directe buren, André de Heus
en Els van Maastrigt, stapten don-
derdag naar de Raad van State in
de hoop dat die het bouwplan kan
terugdraaien. Zij vrezen onder
meer een onaanvaardbaar verlies
aan uitzicht vanuit hun woning.
Een paar jaar geleden al nam de ge-
meente Werkendam in het be-
stemmingsplan een zogenoemde
wijzigingsbevoegdheid op voor
vier percelen aan de Buitendijk.
Daarmee kan de bestemming van
de percelen worden veranderd, zo-
dat woningen gebouwd kunnen
worden.
Van Maastrigt, De Heus en ande-
ren hebben daar toen geen be-
zwaar tegen gemaakt, omdat ze de
publicatie van het bestemmings-
plan hadden gemist. De Heus
kreeg overigens zelf ook - onge-
vraagd - een wijzigingsmogelijk-
heid op een deel van zijn grond.
„Ik mag in principe ook een wo-
ning op mijn grond bouwen, maar
dat wil ik helemaal niet.”
Nu de gemeente daadwerkelijk de
bestemming in een woonbestem-
ming heeft omgezet, zijn De Heus
en Van Maastrigt wel op tijd met
hun bezwaren, maar is het de
vraag of dat nog zin heeft. Im-
mers, als de geplande woning bin-
nen het gewijzigde en vastgestelde
bestemmingsplan past, is er geen
reden om de wijziging terug te
draaien. De Hankenaren, die bena-
drukken dat er geen persoonlijk
conflict met Van der Meulen is,
kunnen nog bezwaar maken tegen
de bouwvergunning voor de wo-
ning van Van der Meulen.
Uitspraak over enkele weken.

het uitgesproken lelijk’

Zomerverkoop boeken
in Wijk en Aalburg

Leo Zwijnenburg moest wel even wennen aan de kleur. „Maar het blijft zoals het is. Goed is goed.”  foto Frank Trommelen

Buren in
Hank tegen
bouw huis
Buitendijk

In het Brabants Dagblad van giste-
ren is abusievelijk gemeld dat Jan
Vos aan het Spijk in Wijk en Aal-
burg, met zijn vee wil verhuizen
naar de Groeneweg. Het gaat ech-
ter om zijn broer Johan Vos die aan
de Rivelstraat woont. Jan Vos mag
wel vee houden aan het Spijk, Jo-
han mag dat niet op zijn huidige
perceel.

Werkendam nam wijzigingsbe-
voegdheid op in bestemmings-
plan. Dat maakte de weg vrij om
woningbouw mogelijk te maken
waar dat eerst niet kon.

WERKENDAM – Korting op een
zwembadabonnement is geen
rechtsongelijkheid, waarbij een
particuliere ondernemer bena-
deeld wordt.
Dat schrijven B. en W. van Wer-
kendam in antwoord op vragen
van oppositiepartij SDc. Die partij
vindt het onterecht dat inwoners
van Nieuwendijk en Dussen kor-
ting krijgen op een abonnement
voor de baden Werkina in Wer-
kendam of Bijtelskil in Sleeuwijk.
Dat zou oneerlijk zijn tegenover re-
creatiepark De Kurenpolder in
Hank, waar sinds kort een over-
dekt zwembad is. SDc vreest in de
toekomst zelfs schadeclaims.
B. en W. zijn het niet eens met
SDc. Ze schrijven dat wanneer de
redenering van SDc zou kloppen,
ook de reguliere subsidie aan de
openluchtbaden in Sleeuwijk en
Werkina ‘oneerlijke concurrentie’
zou zijn.

Frans Buijserd roept
automobilisten op zich
aan snelheid te houden.

Omwonenden hopen
via Raad van State plan
tegen te houden.

‘Een onder architectuur
gebouwde moderne woning,
precies waarvan we houden’.

‘Korting op
abonnementen
niet oneerlijk’

‘Er waren momenten dat we
ons afvroegen waar we mee
bezig waren’.

RECHTGEZET


