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Ombouwen ’Het voetbal brengt agressie naar boven’
van de N261
duurt 4 jaar
Spraakmakers
door Ankie Fitters

De ombouw van de N261 (Midden-Brabantweg) tot autoweg gaat
maximaal vier jaar duren. De werkzaamheden beginnen in 2010.
De vier huidige kruispunten tussen Waalwijk en Loon op Zand
worden vervangen door ongelijkvloerse kruisingen. De provincie
raamt de voorlopige kosten op rond de 100 miljoen euro.
Kaatsheuvel
Verkeer
van Sjaak Koolen

De ombouw is een ingrijpend
karwei. De provinciale weg
N261 vormt een belangrijke verbinding met de A59. De weg
wordt steeds drukker, onder
meer met Eftelingbezoekers.
De gemeenten Waalwijk en
Loon op Zand maken zich al geruime tijd zorgen over de verslechterende bereikbaarheid.
De ombouw van de N261 tot autoweg staat dan ook hoog op
hun verlanglijstje. De provincie
erkende de problemen rond de
Midden-Brabantweg en maakte
daarom geld vrij.
DE FEITEN

Autoweg N261
● De vier kruispunten met verkeerslichten tussen Waalwijk
en Loon op Zand vormen een
knelpunt in de N261. Ze belemmeren een vlotte doorstroming van het verkeer.
● Bij de ombouw worden ze vervangen door ongelijkvloerse
kruisingen met viaducten.
● Het zijn de punten: Kamerlingh
Onnesweg in Waalwijk, bij de
Bevrijdingsweg in Sprang-Capelle, bij het Eftelinghotel in
Kaatsheuvel en bij de Hoge
Steenweg in Loon op Zand.

Deze week hebben vertegenwoordigers van de gemeenten
Waalwijk, Loon op Zand en Tilburg en Efteling-directeur Ronald van der Zijl overlegd met
de provincie. Daarbij ging het
onder meer over de grote verkeersproblemen die in november en december ontstonden
door werkzaamheden op de
N261. Het verkeer liep regelmatig vast, waardoor in de omgeving grote overlast ontstond
door sluipverkeer. Tijdens de
grote ombouw moeten zulke
problemen voorkomen worden. Daarom is nu al afgesproken dat de aannemer die het
werk gaat uitvoeren met een
plan komen om grote verkeershinder te voorkomen. De aannemer moet ervoor zorgen dat tijdens de ombouw van de N261
twee keer twee rijstroken beschikbaar blijven.

Aankoop gronden
De voorbereidingen voor het
werk lopen inmiddels. De gemeenten gaan snel aan de slag
met de aanpassing van bestemmingsplannen. De provincie begint met de aankoop van de benodigde gronden. De bedoeling
is dat de aannemer het definitieve ontwerp maakt, de weg aanlegt en daarna gedurende vijftien jaar het onderhoud verzorgt.

Vreeman toont affiches op zijn kamer
Tilburg
Exposities
van een verslaggever

De nieuwe kamerexpositie van
burgemeester Ruud Vreeman,
die vandaag opent, toont bijzondere affiches van Alireza Siddighi.
Siddighi is van Iraanse afkomst
en volgde zowel in Iran als in
Nederland opleidingen als grafisch ontwerper. Zijn specialisa-

tie is het maken van affiches.
Tijdens de opening spreekt
Frans van Lier, journalist en mede-oprichter van het affiche-museum in Hoorn. De officiële opening van de expositie begint
om 16.30 uur vanmiddag.
De expositie op de kamer van
Vreeman is te bezichtigen voor
publiek op de vrijdagen 2 februari, 2 maart, 6 april en 11
mei, telkens van 15 tot 17 uur.

In de rubriek Spraakmakers bespreken jongeren om de twee weken een actueel thema. Telkens
gaan drie scholieren uit het voortgezet onderwijs met elkaar in debat. Vandaag praten leerlingen
van het Theresialyceum in Tilburg over voetbalvandalisme
naar aanleiding van het besluit
van de Uefa om Feyenoord voor
de rest van het seizoen uit te sluiten van Europees voetbal.

Z

waar klote. Zo omschreef Feyenoord-trainer Erwin Koeman de
straf die zijn club kreeg
opgelegd van de UEFA. Een boete van 60.000 euro én uitsluiting van Europees voetbal voor
de rest van het seizoen.
Frank Lombarts en Thomas van
Bergen vinden de beslissing
van de UEFA niet terecht. „De
club wordt gestraft voor iets
wat de supporters hebben gedaan.” Annelieke Snoeren kan
zich wel vinden in het besluit
van de UEFA. „Het is de enige
manier. Ik heb het zelf een
keer meegemaakt bij Willem II.
Er waren rellen en ik zat er middenin. Hoe die mensen zich gedroegen! Dat was echt niet leuk
meer.”
Frank: „Ik begin nu te twijfelen. Misschien dat het wel
werkt zo'n straf. Door de club
te benadelen, raak je de supporters ook.” Thomas: „ Die hooligans zijn geen echte supporters. Ze gaan alleen maar naar
een voetbalwedstrijd om te
vechten. Daar krijgen ze een
kick van. Maar ondertussen verpesten ze het voor de echte
fans.”

Tekening Tommy Raaymakers

je daar niet veel aan doen”,
zegt Thomas. „Het heeft toch te
maken met fatsoen.” Annelieke: „Ik denk dat je vanzelf mee
gaat doen als je op de tribune
zit.”

Niet zeuren

Lichtgeraakt

● V.l.n.r. Frank Lombarts (Berkel-Enschot,17 jaar, 6 vwo) wil na de middelbare school bedrijfskunde gaan studeren, Annelieke Snoeren (Tilburg, 17 jaar, 6 vwo) kiest voor dezelfde opleiding en Thomas van Bergen (Tilburg, 18
jaar, 6 vwo) gaat een studie economie volgen.
Foto Marie-Thérèse Kierkels/PVE

Het drietal gelooft niet dat voetbalvandalisme uit te bannen is,
ondanks allerlei maatregelen
van clubs en overheid. „Sport
brengt emotie en agressie naar
boven”, meent Frank. „Je kunt
als supporter op de tribune
niks doen wanneer je je club
ziet verliezen. Als je iemand
bent die lichtgeraakt is, kun je
heel boos worden als een fan
van de tegenpartij dan een opmerking maakt.”
Annelieke zegt haast berus-

tend: „Voetbalvandalisme bestaat al zo lang. Eigenlijk moet
je het voetbal gewoon afschaffen. Dat er bij een wedstrijd doden vallen, dat gaat toch nergens over! Het is maar een spelletje.”
Thomas beaamt dat voetbalvandalisme een groot probleem is.
„En dat er iets aan gedaan moet
worden, is duidelijk.” Te beginnen met? „Een betere afscheiding in het stadion tussen de

supporters van de twee clubs.
En na afloop van de wedstrijd
het publiek onder begeleiding
het stadion uit brengen.”

Raddraaiers
Volgens Frank zou er ook strenger opgetreden mogen worden
tegen raddraaiers. „Laat ze
maar een weekje zitten, zodat
ze flink de klos zijn.”Annelieke
denkt dat de aanwezigheid van
politie in het stadion preventief

kan werken. „Dat heb ik gezien
in Turkije tijdens de interland
Turkije-Tsjechië. Als je weet dat
je in de gaten wordt gehouden,
ga je echt niet iemand op z'n
bek timmeren.”
Afgezien van fysiek geweld
komt er ook veel verbaal geweld voor tijdens voetbalwedstrijden. De drie vwo-leerlingen
vragen zich af of het aanpakken van spreekkoren een haalbare kaart is. „Volgens mij kun

Volgens Frank moeten voetballers niet zeuren. „Als je wordt
uitgescholden op het veld, terwijl je vijf ton per jaar verdient,
moet je niet moeilijk doen. Je
stapt na afloop van de wedstrijd gewoon in je BMW en
rijdt weg. Een vrijwilliger die
bij de voedselbank werkt,
wordt ook wel eens uitgescholden.”
Toch is er wel een grens vindt
hij. „Discriminerende spreekkoren gaan te ver.”
Annelieke, Frank en Thomas
concluderen tot slot dat het toenemende geweld rondom voetbalwedstrijden gelijke tred
houdt met de verharding van
de maatschappij. „Alles en iedereen is onfatsoenlijker geworden”, vindt Annelieke. „Dertig
jaar geleden durfde niemand
een docent uit te schelden. Nu
gebeurt dat regelmatig.”

Advertentie

Elfduizend euro vanuit
het niets op je rekening
Breda
Rechtbank
van een verslaggeefster

Wat doe je als je ineens meer
dan elfduizend euro vanuit het
niets op je rekening krijgt gestort? Een 27-jarige inwoner
van Tilburg moet hebben gedacht: als ik mijn mond houd,
zal niemand er wat van merken.
Maar die vlieger gaat niet op.
Bij de rechtbank in Breda diende woensdag een kort geding tegen de inwoner van Tilburg. De
zaak was aangespannen door
de rechtmatige eigenaar van de
elfduizend euro, een inwoner
van Rijsenhout, die nu zijn geld
opeist.
Een korte reconstructie. De inwoner van Rijsenhout vulde op

14 juni 2005 een belastingaangifteformulier in.
De man kreeg vervolgens bericht van de Belastingdienst dat
hij een bedrag van ruim elfduizend euro tegemoet kon zien.
Maar dat geld verscheen echter
nooit op zijn bankrekening, omdat hij zelf bij de aangifte een
verkeerd rekeningnummer had
ingevuld.

Speurwerk
Na wat speurwerk van de bank,
kwam deze erachter dat het bedrag is bijgeschreven op de rekening van de 27-jarige inwoner van Tilburg (het is overigens niet bekend of het een
man of vrouw is).
Herhaaldelijke verzoeken van
de man uit Rijsenhout om het

geld te retourneren leverden
niets op. De man of vrouw uit
Tilburg wil het geld niet teruggeven.

Nooijens
Antieke uurwerken
en barometers

VERKOOP en
RESTAURATIE
Geopend:

J. Nooijens

Vr. t/m zo. van
10.00-17.00 uur
ma. t/m do. op afspraak

Brakel 4, Riel
(tussen Riel en Alphen)
tel. 013-5182955

www.nooijensantiekeuurwerken.nl

Onenigheid ligging fietspad Haaren-Oisterwijk
Haaren
Verkeer
van een verslaggever

Wil de gemeente Haaren het
fietspad langs de provinciale
weg Boxtel-Oisterwijk in de toekomst aan de zijde van kasteel
Nemelaer leggen, Oisterwijk
lijkt daar weinig voor te voelen.
De Oisterwijkse verkeerswet-

houder Joost Wagenmakers
houdt nog een slag om de arm
door te benadrukken dat er bestuurlijk nog niet over het fietspad is gesproken. „In ambtelijk
overleg”, zegt hij, „is al wel duidelijk aangegeven dat Oisterwijk het fietspad graag ziet aansluiten op de rotonde aan de
Laarakkerweg. Dus niet bij het

spoor.”
In Haaren bestaat bij aanwonenden van de provinciale weg al
enige tijd onvrede over de loop
van het fietspad. „Dat ligt aan
de verkeerde kant van de weg”,
stelt William Schilders van Herberg van Boxtel. „Zowel voor de
veiligheid van de fietsers als
voor ons de horeca.”

Niet opdagen
De vraag waarom de betreffende persoon dit weigert, bleef
ook woensdag in de rechtbank
in Breda onbeantwoord, want
de rekeninghouder uit Tilburg
kwam niet opdagen tijdens de
behandeling van het kort geding.
De rechter besloot de vordering
van ruim elfduizend euro plus
proceskosten woensdag meteen toe te wijzen. Met dit vonnis van de rechter in de hand
kan de man uit Rijsenhout zijn
geld toch nog proberen terug te
krijgen.

’Fratershow’ beloond met een prijs van 50 mille
Tilburg
Onderwijs
door Emmanuel Naaijkens

De MBC Frater van Gemertschool in Tilburg heeft een
prijs van 50.000 euro gekregen
voor de ’Fratershow’. Het gaat
om een baanbrekend cultuurproject voor de leerlingen van
deze vmbo-school.
De school krijgt de prijs in het
kader van de landelijke campag-

ne Durven Doen en Delen, opgezet door de VO-raad. Ze is bedoeld om innovatie in het voortgezet onderwijs te stimuleren.
De organisatie ontving in totaal
250 inzendingen.
Docent Tom de Bont is een van
de drijvende krachten achter
de Fratershow. Hij is er trots op
dat de school door de jury beloond is. „Het is een erkenning
voor onze inzet om de leerlin-

gen te betrekken bij kunst en
cultuur.”
De Fratershow is een culturele
manifestatie die elk jaar in
april plaatsvindt, dit jaar voor
de vierde keer. Het bijzondere
is dat de leerlingen zich op deze gebeurtenis voorbereiden
met steun van studenten van
de Rockacademie, het Brabants
Conservatorium en van de opleiding Sound&Vision van het

ROC Midden-Brabant. Het is
vooral die samenwerking die
voor de jury de doorslag gaf.
Het enthousiasme bij leerlingen en docenten is zo groot, dat
het project zich almaar uitbreidt. Zo is het de bedoeling
dat ook beeldend kunstenaars
gaan meedoen. Een deel van de
prijs wordt daarvoor gebruikt.
De rest gaat naar een digitale invulling van het project.
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Poltie onderzoekt
ongeval op de A58
Tilburg - Een 22-jarige Tilburger
heeft tegen de politie verklaard
dat hij woensdagavond op de
A58 ter hoogte van Tilburg opzettelijk van de weg gedrukt is.
Daardoor raakte hij in een slip,
sloeg zijn auto een paar keer
over de kop en kwam hij tot stilstand in een sloot. Hij kon samen met zijn 21-jarige vriendin
ongedeerd via het raam uit de
auto klimmen. Omdat de tegenpartij, een 22-jarige automobilist uit Boxtel, ontkent dat er
sprake was van opzet stelt de
politie een nader onderzoek in.
De man uit Boxtel ging van de
linker- naar de rechterrijstrook
en kwam licht in aanrijding
met de auto op de rechterrijstrook van de 22-jarige Tilburger. Hij gaf aan dat de man uit
Boxtel al heel dicht achter hem
reed op de linkerrijstrook tijdens een inhaalmanoeuvre. De
Tilburger trapte een keer op de
rem om de bestuurder aan te geven meer afstand te houden. Nadat hij een vrachtwagen had gepasseerd, ging hij weer op de
rechterrijstrook rijden. Volgens
hem kwam de auto waarin de
Boxtelnaar reed, vervolgens
plotseling naar links en tegen
zijn auto aan. Hierdoor verloor
de Tilburger de macht over het
stuur.

Kunstwandeling in
centrum Tilburg
Tilburg - Stichting Stadsgidserij

Tilburg verzorgt zondag 4 februari een kunstwandeling in
het Tilburgse centrum. Gids en
gastvrouw is Nel Bos. Zij leidt
de deelnemers langs een aantal
kunstwerken in het centrum
en geeft daarbij uitleg waardoor de kunst ook (be)grijpbaar
wordt. In de wandeling is ook
een bezoek opgenomen aan
een beeldhouwer in zijn atelier.
De wandeling start om 12.00
uur vanaf het standbeeld van
Willem II op de Heuvel. Kosten:
3 euro per persoon. Reserveren
is verplicht: 013-4673899 of
bos.coenen@home.nl

Lezing Sed Vitae
over solidariteit
Tilburg - De serie van drie voor-

jaarslezingen van Sed Vitae
gaat op 9 februari in café-restaurant Boerke Mutsaers in Tilburg
van start.
Psycholoog dr. Jo Caris spreekt
over Samenleving en solidariteit. De door Caris gekozen benadering wordt ingekleurd vanuit ethologische invalshoek,
vanuit de studie naar dier- en
mensgedrag. Hoe ziet bijvoorbeeld leidinggeven eruit bij een
kudde en bij onze familie, de
apen. Wat is de functie van deze invalshoek voor onze samenleving en voor onze organisaties? Het accent ligt op deze relevantie van solidariteit voor de
samenleving.
De lezing met aansluitende discussie begint om 14 uur. Toegangsprijs 5 euro, voor leden
van Sed Vita 2,50 euro.

Kunstronde in musea
en galerieën Tilburg
Tilburg - Vijftien galerieën en

twee musea in Tilburg presenteren zich zondag 4 februari van
13 tot 17 uur weer in de kunstrondetilburg.nl. Belangstellenden kunnen een rondje maken
aan de hand van een boekje dat
verkrijgbaar is bij de VVV en de
deelnemers.

tel: 013-5375224, postbus 719, 5000 AS Tilburg e-mail: hoek@brabantsdagblad.nl
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Gewoon gaan
Mailtje van ene Peter van Tilborg. ’Ik wil u eens adviseren
de website te lezen www.gewoonweggaan.nl ’ schrijft hij.
’Het zijn 2 echte Tilburgers die
huis en haard hebben verkocht
(een verbouwde school uit de
Stedekestraat) en nu rondreizen in Azië met naar mijn mening leuke verhalen’.
Een eerste blik op de site maakt
het meteen duidelijk: het enthousiasme spat ervan af, hier
valt meer over te vertellen.
Eén van de ’2 echte Tilburgers’
is Van Tilborgs dochter Monique. De andere is haar man
Peter Spelt. Monique (41) werkt
al jaren als verpleegster in het

D E

H O E K ●

Goirlese verpleeghuis Elisabeth, Peter (43) is conciërge op
het ROC. Nou ja ’is’, momenteel eigenlijk: was. Want in september trok het Tilburgse paar
voor een jaar de wijde wereld
in en streek neer in Thailand.
In januari 2006 waren ze daar
al een paar weken op vakantie
geweest en dat smaakte naar
meer. Naar veel meer. Vader
Van Tilborg (66): „Ze wilden
niet alleen gaan genieten van
het land maar ook iets van handel in textiel opzetten, maar
daar blijkt niets van uit te komen.”
Dus nou is het alleen maar genieten en dat doen ze met volle
teugen, zo blijkt uit de wekelijkse reisverslagen op hun eigen
website. Ze zijn geschreven

College Hilvarenbeek gaat
niet in beroep tegen JOP

door Joep Eijkens

door Peter, maar worden steeds
ondertekend met Pe en Mo. Het
laatste verlag van afgelopen
week komt uit Langkawi Beach
in Noord-Oost Maleisië. ’Heel
veel verlaten poederstranden
met een azuurblauwe zee’, lezen we. ’Veel kleine eilandjes
er omheen om te duiken en te
snorkelen. (...) ’s morgens zitten
we in een kleine bistro aan de
haven (18 km verderop met de
scooter) heerlijk een ontbijt te
nuttigen met broodjes waar je
in Nederland een moord voor
doet.’ Toch blijkt er sprake van
enige stress. Want de twee hebben zitten dubben over het vervolg van de reis. ’Het thuisfront
met familie en vrienden kwam
weer eens flink op de voorgrond’, schrijft Peter. ’Ik heb

zelfs getwijfeld om via Nederland(2 weekjes Tilburg) door te
vliegen naar Amerika. Mo heeft
me ervan weerhouden om deze
impulsieve beslissing te nemen. Maar goed ook. Ben bang
dat als ik het gedaan had misschien niet meer verder had gewild’. Volgende week vertrekken ze naar Indonesië om vandaaruit later door te vliegen

● Peter Spelt en Monique van Tilborg: Groeten uit Maleisië!
Foto collectie Bas van Tilborg

naar Canada. „Ik ben echt onder de indruk van de verslagen
van Peter”, zegt vader Van Tilborg. „Hij schrijft niet alleen
over dingen die hij ziet maar
ook over de historie erachter.
En dat voor iemand die alleen

maar lagere school heeft gehad.
En dan: om zo huis en haard op
te geven. Veel mensen zeggen
het, maar zíj doen het!”
Denk je niet: had ik dat zélf maar
ooit gedaan?
„Nee, ik begon op m’n veertiende te werken bij De Gruyter op
de Heuvel en ben, moet ik zeggen, altijd ’n streber geweest
wat werk betreft. Ik ben nu 66
en geniet lekker van m’n vrije
tijd en kleinkinderen... Ik heb
nooit ’t gevoel gehad dat ik zonodig weg moest, zoals zoveel
mensen nou doen die met ’n
rugzak de wereld in trekken.”
Van Tilborg verwacht Pe en Mo
in juni weer terug. „Met ’n fantastisch gevulde rugzak vol ervaringen. Bovendien: ze mogen
terugkomen op hun werk.”

Hilvarenbeek
Jongeren
door Ester van Zundert

De gemeente Hilvarenbeek
gaat niet in hoger beroep tegen
de uitspraak van de rechter
over de aanleg van een tijdelijke jongerenontmoetingsplaats
(JOP) aan de Hakvoortseweg. Alle aandacht gaat nu uit naar de
aanleg van een definitieve JOP
in het nieuw aan te leggen wijkpark Doelakkers. Burgemeester
Stefan Huisman: „We kunnen
beter onze energie steken in
een definitieve voorziening dan
in een tijdelijke.”
In oktober vorig jaar verklaarde
de bestuursrechter in Breda het
beroep van toekomstige omwonenden van de JOP gegrond. De
rechter vond dat de gemeente

Hilvarenbeek niet hard heeft
kunnen maken dat het JOP van
tijdelijke aard (tot maart 2008)
zal zijn.
Een tweede bezwaar van de
rechter was, dat de door de gemeente aangewezen locatie
voor de JOP in het bestemmingsplan is aangemerkt als
agrarisch gebied met bijzondere natuurwaarden.
Na het bestuderen van de volledige uitspraak van de rechter
(op papier), concluderen burgemeester en wethouders nu dat
het beter is om in te zetten op
een JOP in het wijkpark. Aan
dat plan wordt volop gewerkt.
Een woordvoerster van de gemeente verwacht dat de plannen in maart openbaar zullen
worden.

