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Komt er nu wel of niet een mi-
grantenhotel bij de voormalige
Partijhal in Sint Willebrord? De
Rucphense PVV-fractie vindt
dat wethouder René Lazeroms
geen duidelijk antwoord op die
vraag heeft.

Herbert Kats
Sint Willebrord

Lazeroms zelf benadrukt dat er
geen enkel besluit is genomen
over de bouw van een hotel.
Dat de – nog onbekend gebleven

– initiatiefnemers komende dins-
dag al wel een voorlichtingsavond
hebben belegd, noemt de wethou-

der ‘hun verantwoordelijkheid’.
,,Daar heb ik geen invloed op.’’ Hij
zegt dat de gemeente erop  gewe-
zen heeft dat een ‘omgevingsdia-
loog’ onderdeel van de procedure
dient te zijn.
Het PVV-raadslid Brigitte

Clercx ziet tal van onduidelijkhe-
den en hekelt de communicatie
rond het plan. Ook de gedachte
achter het initiatief stoort haar.
,,Dit roept enorm veel onrust op.’’
Zij wil weten of er sprake is van
het huisvesten van arbeidsmi-
granten. Volgens het raadslid spre-
ken de initiatiefnemers van ‘een
hotel voor over wegend eigen
werknemers’. Lazeroms wil daar

niet op ingaan. Toen Clercx begin
deze week bij de gemeente aan de
bel trok hoorde ze aanvankelijk dat
daar over het plan ‘niks bekend’
was. Dat er dinsdag een brief naar
raadsleden ging die meldde dat het
college wel op de hoogte was van
‘een principe-verzoek’, bevreemdt
haar. Zij  vroeg vergeefs om duide-
lijkheid over de datum waarop het
plan op tafel kwam. 
Clercx stelt dat het maken van

een ontwerp voor een hotel de no-
dige voorbereiding kost. Zij trekt
de conclusie dat de gemeente
waarschijnlijk dus al eerder in ge-
sprek is geweest met de initiatief-
nemers. 

PVV wil helderheid over hotel
voor migranten in Sint Willebrord

▲ Bakker Jan Nagelkerke laat zijn ‘PKN-duif’ proeven door pastoor Maickel Praising en dominee
Charlotte Inkelaar. FOTO PETER VAN TRIJEN/PIX4PROFS

200 jaar kerk, 400 jaar
protestantse geschiedenis
Ouder dan de basiliek of de
kloostergebouwen is het pro-
testants kerkje in de Fenkel-
straat in Oudenbosch. Ko-
mende maand wordt twee eeu-
wen kerkgebouw gevierd. De
geschiedenis van de protes-
tantse gemeente van Ouden-
bosch gaat nog 200 jaar verder
terug.

Wim van den Broek 
Oudenbosch

Op Tweede Pinksterdag 1610 werd
in de Venkelstraat (nu Fenkel-
straat) de eerste gereformeerde
predikatie gehouden. Dat was toen
in de rooms-katholieke pastorie,
die na de Reformatie door de her-
vormden gebruikt werd. Bij vier
eeuwen protestantisme heeft de
Oudenbossche gemeente enkele
jaren terug stil gestaan. ,,Nu vieren
we dat onze Lodewijkskerk twee
eeuwen terug met financiële steun
van koning Lodewijk Napoleon
kon worden gebouwd en we een
eigen kerk kregen”, zegt Ben van
Es van de jubileumcommissie.
,,Andere kerkjes kwamen met
steun van de staat tot stand en

werden Waterstaatskerkjes ge-
noemd.”
De oude pastorie wordt be-

woond door het domineesecht-
paar Harm-Jan en Charlotte Inke-
laar. Hij heeft de pastorale zorg in
Oud Gastel, zij predikt in Ouden-
bosch. Een vrouw op de kansel is
in Oudenbosch de normaal. ,,Zo-
als we toch al steeds meer naar de
veel grotere katholieke geloofsge-
meenschappen toegroeien.” zegt
Van Es, één van de diakens bin-

nen de Kerkenraad.
Reden om gisteren bij de aftrap

van de jubileumactiviteiten pas-
toor Maickel Prasing uit te nodi-
gen om samen met dominee
Charlotte en leden van de ker-

kenraad de door overbuurman
Jan Nagelkerke gebakken speciale
koffiekoek te proeven. De koek
heeft de vorm van een duif: sym-
bool van de Heilige Geest maar
ook het PKN-logo. De mal was af-
komstig van Henk Verschoor, die
eerder het glas-in-loodraam met
de duif in het kerkgebouw
plaatste.
Het was burgemeester Jacobus

van Breda die op 17 oktober 1819
de eerste steen legde. Op die da-
tum 200 jaar later houdt de kerke-
lijke gemeenschap een receptie
en inloopochtend in de Pastorije
naast de kerk. De start van het ju-
bileum is zondag 22 september
met een kerkdienst en daarna
lunch met een jeugdprogramma
op de step en een voorstelling van
het poppentheater van Carla Vis.
Op zaterdagavond 5 oktober

volgt een voordracht door schrij-
ver Hans van den Eeden over het
ontstaan van het Lodewijkskerkje
en een concert van mandolineor-
kest Melodia uit Stampersgat. 
Nagelkerke houdt de koeken

een jaar lang in de verkoop. Een
deel van de omzet gaat naar het
onderhoudswerk aan de kerk.

We groeien steeds
meer naar de
katholieke
gemeenschap toe
– Ben van Es

Half jaar preventief
fouilleren tijdens
uitgaan in Breda
Burgemeester Paul Depla maakt
het mogelijk dat er preventief
mag worden gefouilleerd in het
uitgaansgebied en de straten
die daar naar toe leiden in de
binnenstad van Breda. Op die
manier hoopt hij een rem te zet-
ten op het geweld dat met name
het centrum heeft getroffen,
maar afgelopen weekeinde ook
het Westerpark.

Nico Schapendonk
Breda

De maatregel duurt een half jaar.
Met het Openbaar Ministerie moet
nog worden afgesproken wanneer
de maatregel ingaat. Naast de invoe-
ring van een ‘veiligheidsrisicoge-
bied’, neemt Depla ook nog andere
maatregelen. Zo wil hij het aantal
toezichthouders van Sfeer Beheer
op vrijdagavond sneller uitbreiden.
Verder wordt de verlichting verbe-
terd op de Havermarkt en aangren-
zende straten, inclusief de Hoge
Brug. Over een messen-inleverac-
tie wordt nog nagedacht.
Depla loopt al een tijdje rond met

het idee om de politie preventief te
laten fouilleren. Met name twee fa-
tale steekpartijen hebben hem op
dat spoor gezet: de aanval in no-

vember 2018 die de 23-jarige Paul
Pluijmert uit Dordrecht fataal werd
in de Adriaan van Bergenstraat en
de steekpartij die de 28-jarige Bre-
danaar Berry van Gool het leven
heeft gekost aan de Haven.
Daarna bleven er zich steekpar-

tijen voordoen, met als laatste exces
drie gewonde jongeren afgelopen
zondag in het Westerpark. In dat
deel van de stad wordt de maatregel
overigens niet ingevoerd. 
,,Het blijft een inbreuk op de pri-

vacy’’, zegt Depla. ,,Dus je moet er
altijd goed over nadenken. Maar in
de binnenstad is preventief fouille-
ren gerechtvaardigd vanwege het
grote aantal incidenten van de afge-
lopen tijd.’’
De Bredase burgemeester volgt

een lijn die ook in Tilburg is uitge-
zet. Daar is deze week het besluit
genomen dat mensen een half jaar
preventief gefouilleerd mogen wor-
den rond een park in die stad.
In 2011 heeft de toenmalige bur-

gemeester Peter van der Velden de
binnenstad ook al eens aangewezen
als ‘veiligheidsrisicogebied’ en pre-
ventief fouilleren ingevoerd.
Door de maatregel hoopt Depla

ook een beeld te krijgen van het
wapentuig waarmee mensen in
Breda op stap gaan.


