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De slagbomen staan open. Nog
wel. Maar het zal niet lang meer
duren of de Jumbo en Aldi aan
de Belcrumweg in Breda gaan
over op een stevig parkeerre-
gime. De supers zijn het par-
keervolk dat niet in de winkel
moet zijn meer dan zat.

Palko Peeters
Breda

De ingreep is typerend voor de
parkeerellende in de knusse jaren-
dertigwijk Belcrum. De nieuw-
bouw van het station, het ge-
rechtsgebouw en appartementen-
complexen rukt op. Het blik over-

woekert de gezellige buurt die niet
zo lang geleden nog hoog geno-
teerd stond op een landelijke lijst
met favoriete woonplekken. 
En nog steeds is Belcrum (3600

bewoners) booming. De super-
markten ondervinden het aan de
poort: bezoekers van de hoog bo-
ven de wijk uittorende rechtbank
mogen hun auto er graag neerzet-
ten, evenals ander volk dat in de
wijk moet zijn. De maatregel:
klanten kunnen straks in de win-
kel een uitrijmunt halen vanaf 10
euro besteding, niet-klanten moe-
ten 25 euro lappen voor een uitrij-
munt. Ter afschrikking. Wanneer
het regime ingaat? De bedrijfslei-

ders doen er het zwijgen toe, een
zegsvrouw van de Jumbo is bezig
het uit te zoeken.
,,Heel prettig”, reageert Gerard

van Rooij (66) uit Breda die net de
‘schapjes’ heeft ingeladen. ,,Ik zou
het geweldig vinden, die parkeer-
regel. Het staat hier vaak vol.” 

Wijkbewoners betalen 48 euro
voor een parkeervergunning, 96
euro voor een tweede auto. Er is
een twintigtal parkeerautomaten
geplaatst: 1, 40 euro per uur, maxi-
male tijd drie uur. Of het gaat wer-
ken? De gemeente in een wijk-
brief: ,,De ontwikkeling van het
parkeren in en om de Belcrum
wordt nauwgezet gevolgd.” 

‘Zwartparkeerders’ bij Aldi en
Jumbo betalen straks 25 euro

▲ Wethouder Jeffrey van Agtmaal met de mannen van de molenstichting die weer leven in de brou-
werij gaan brengen in de Huijbergse molen. FOTO PETER BRAAKMANN/PIX4PROFS

157 jaar oude Johanna gaat
weer wekelijks draaien
Het plan om de exploitatie van
de 157 jaar oude Huijbergse
molen Johanna over te dragen
aan een molenstichting ging
niet over rozen, maar gister-
middag lukte het dan toch.

Wil de Jong
Huijbergen

Tien jaar geleden wilde de ge-
meente Woensdrecht de molen
Johanna afstoten. Dit vanwege de
krappe gemeentekas. De ge-
meente kwam toen met het plan
om het beheer van de molen over
te dragen aan een molenstichting.
Die stichting wilde wel de mo-

len exploiteren, maar wilde niet
voor de onderhoudskosten op-
draaien.
Nu de gemeente Woensdrecht

financieel weer gezond is, heeft ze
besloten om de onderhoudskosten
van 20.000 euro per jaar op zich te
blijven nemen en de exploitatie in

handen te geven van de molen-
stichting. ,,We gaan ervoor zorgen
dat de molen weer wekelijks draait
en we gaan ook diverse activiteiten
bij de molen organiseren’’, zegt
Theo Sanders, voorzitter van de
molenstichting. 
Sanders volgt momenteel sa-

men met Judo Goris uit Hooger-

heide een molenaarsopleiding.
,,De huidige molenaar Hans Oele,
die dertig jaar de molen liet
draaien, kampt met gezondheids-
problemen en is niet meer in staat
om de het zware molenaarswerk

op zich te nemen’’, zegt Sanders.
Goris hoopt binnen een half jaar

zijn opleiding te voltooien en dan
mag hij zelfstandig de molen laten
draaien. Sanders hoopt eind dit
jaar zijn opleiding af te ronden.
Voor Goris is de molen niet on-

bekend. Hij is geboren naast de
molen als zoon van Jo ‘De Mulder’
Goris. 
Het eerste half jaar zal de molen

op zondag open zijn, maar nog
niet draaien. ,,We gaan eerst de
binnenkant van de molen schoon-
maken. Omdat de molen de laatste
jaren maar minimaal heeft ge-
draaid, is het binnen erg stoffig’’,
zegt Sanders. 
De Woensdrechtse wethouder

Jeffrey van Agtmaal is blij met de
molenstichting en heeft 5500 euro
uitgetrokken waarmee de stich-
ting aan de slag kan gaan. De stich-
ting zoekt nog vrijwilligers. San-
ders: ,,In en om de molen is er nog
heel veel werk te doen.’’

We gaan eerst de
binnenkant van de
molen schoonmaken
– Theo Sanders, voorzitter
molenstichting

‘Huurder onterecht
uit huis gezet door
burgemeester’
Burgemeester Jobke Vonk-Ved-
der van Halderberge heeft bij
een woningsluiting misbruik ge-
maakt van haar bevoegdheid.
Dat zegt de Bredase advocaat
Sacha Namjesky.

Wim van den Broek
en Adri Klinkenberg
Den Haag/Oudenbosch

Hij stapte naar de Raad van State,
nadat hij een interne memo uit het
gemeentehuis van Halderberge on-
der ogen kreeg. Het schrijven was
bestemd voor de burgemeester,
maar kwam per ongeluk in de mail-
box van Namjesky terecht. 
Namjesky verdedigt de voorma-

lige bewoner van een huurwoning
aan de Pagnevaartweg in Ouden-
bosch. De man had zo’n 80 gram
cocaïne en 190 gram hennep in
huis. Een handelshoeveelheid, vol-
gens het Damoclesbeleid. Per 1
maart 2017 sloot de burgemeester
de huurwoning voor drie maanden
op grond van dit Damoclesbeleid,
gebaseerd op de Opiumwet. De wet
regelt in welke gevallen een burge-
meester gebruik mag maken van
zijn bevoegdheden en bestuurs-
dwang mag toepassen om een
drugspand te sluiten en voor hoe-
lang. 

In de memo dat Namjesky aan-
trof, staat dat bij het aantreffen van
te veel drugs in huurhuizen van
woningcoöperaties doorgaans niet
tot sluiting wordt overgegaan. ,,An-
ders staat de woning lang leeg en
lijdt de coöperatie schade’’, ver-
klaarde de woordvoerster van de
burgemeester bij de Raad van State.
In de memo stond dat bestuurlijk
ingrijpen volgens de burgemeester
niet nodig was als de woningcoöpe-
ratie de huurder uit de woning
krijgt door de huurovereenkomst
op te zeggen.
Aan de Pagnevaartweg kreeg cor-

poratie Woonkwartier dat niet voor
elkaar. De huurder tekende be-
zwaar aan. Daarop gaf  de burge-
meester een sluitingsbevel af.
Woonkwartier kon daarmee zon-
der tussenkomst van de rechter het
huurcontract opzeggen.  Namjesky:
,,Het sluitingsbevel is bedoeld om
de loop eruit te krijgen, om de rust
te herstellen. Niet om de woning-
coöperatie de mogelijkheid te ge-
ven de huur op te zeggen.’’
Namjesky bestrijdt overigens dat

zijn cliënt de drugs als handelswaar
in huis had. Het was een heavy user,
zei hij. De advocaat wil  dat Woon-
kwartier zijn cliënt een nieuwe wo-
ning aanbiedt. 
Uitspraak binnen zes weken.


