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Vrouw van haar
fiets gereden 
Een overstekende vrouw
is gisterochtend lelijk ge-
vallen toen ze werd aan-
gereden op de Sluisweg.
Een automobilist wilde
een parkeerplaats oprij-
den, maar zag de fiets-
ster over het hoofd. 
De vrouw had veel last
van haar been. Ze is
daarom naar het zieken-
huis gebracht. Ook
raakte haar fiets flink be-
schadigd.

WerkeNDaM

Snelheidsduivels
betrapt op film   
Twee Werkendammers
die zondag op crossmo-
toren van Werkendam
naar Nieuwendijk scheur-
den, zijn daarbij gefilmd.
De politie heeft de twee
opgeroepen zich te mel-
den bij het politiebureau,
nadat ze een ‘levensge-
vaarlijke’ rit door de pol-
der maakten. Ook in de
Biesbosch en in de
Noordwaard waren cros-
sers actief, meldde bos-
wachter Thomas van der
Es.

kaaTSHeuVel

Bekeuringen voor
loslopende honden 
Agenten van het politie-
team Langstraat hebben
zondag een controle ge-
houden in de Loonse en
Drunense Duinen. Twee
hondenbezitters zijn op
de bon geslingerd. Zij
hadden hun hond niet
aangelijnd in een gebied
waar dat wel moet. Vol-
gens de politie zijn deze
overtredingen onnodig.
Ze wijst op het grote los-
loopgebied in de Duinen,
waar honden niet aan de
lijn hoeven.

Tweet van de dag
@keesMusters: Vanda-
lisme op Halve Zolenpad
tussen Drunen en Waal-
wijk: al drie lantaarnpa-
len vernield. Wat zullen
de daders trots zijn!
Schade pakweg 4500
euro voor de gemeente

NIeuWkuIJk Bedrijfsgebou-
wenspecialist Hercuton in
Nieuwkuijk gaat op de Maas-
vlakte bij Rotterdam de grootste
truckwash van het land bou-
wen. Opdrachtgever is HB
Truckwash Maasvlakte. De
truckwash van 1.800 vierkante
meter krijgt zes wasstraten die
24 uur per dag, zeven dagen per
week zijn geopend. ,,De meeste
truckwashes hanteren kantoor-
tijden, terwijl chauffeurs vaak al
heel vroeg op pad zijn”, aldus de
26-jarige directeur Jeffrey
Broere van HB Truckwash. Her-
cuton bouwt de truckwash
naast het gebouw van Maas-

vlakte Plaza. Die vorig jaar ge-
opende parkeerplaats biedt plek
aan ruim 350 vrachtwagens.
Voor chauffeurs zijn er bij de
wasplaats faciliteiten zoals
douches, toiletten en wacht-
ruimtes met wifi.
Hercuton denkt de vrachtwa-
genwasplaats in september op
te leveren. De truckwash werkt
met kentekenherkenning en het
bedrijf verstuurt de facturen au-
tomatisch naar de transporteur.
Het bedrijf gaat ook een service-
wagen op de enorme parkeer-
plaats laten rondrijden om de
cabines van binnen schoon te
maken.

Hercuton bouwt grootste
truckwash van het land

De huren in particuliere sporthal
Inmotion in Drunen gaan om-
hoog, omdat een aantal kinder-
ziektes verholpen moest wor-
den. Zo bleek het ontbreken van
airco in de zalen op de verdie-
ping wel een erg groot gemis.
Stichting Sportaccommodatie
Dillenburg had er zelf geen geld
voor. 

Dik de Joode
Drunen

Turn- en dansvereniging SHJ en
 judoclub Drunen zijn nog met het
bestuur van Stichting Sportaccom-
modatie Dillenburg (SSD) in ge-
sprek over huurverhoging voor ge-
bruik van sporthal Inmotion. De
verhoging is nodig omdat kosten
zijn gemaakt voor het verhelpen
van kinderziektes in de nieuwe hal.

De sporthal werd in mei 2016 in
gebruikgenomen. De hal, in nieuw-
bouwwijk Dillenburg, is een initia-
tief van SHJ en de judoclub. Stich-
ting Sportaccommodatie Dillen-
burg is eigenaar van de hal, SHJ en
de judoclub zijn de hoofdhuurders.
Ook fysiotherapie Van Bommel
maakt gebruik van de hal. Hoewel

de hal een particulier initiatief is,
betaalde de gemeente Heusden
850.000 euro mee. Dit onder meer
omdat Heusden dankzij dit initia-
tief minder hoefde uit te geven aan
de nieuwe gemeentelijke sporthal
Dillenburcht, op een steenworp af-
stand.

Volgens Maaike Walters, voorzit-
ter van SSD, is de hal destijds neer-
gezet binnen de begroting. ,,Dat
kon alleen dankzij de inzet van veel
vrijwilligers.” Ook moesten duide-
lijker keuzes worden gemaakt. Na
de opening werd echter gaandeweg
duidelijk dat sprake was van een
aantal kinderziektes. Zo ontbrak
een afscherming van lampen in
ruimtes waar met ballen werd ge-
traind. ,,Dat was dus gevaarlijk.”
Andere zaken zijn opgepakt met
vrijwilligers; zo is de beplanting
buiten aangepakt tijdens NL Doet.

Extra lening
Eén van de belangrijkste kinder-
ziektes was het ontbreken van airco
in de danszaal en in de dojo, beide
boven. ,,In de zomer is het boven
niet te houden. Niet qua tempera-
tuur en niet qua sportbeleving.”

SSD had het geld niet klaarliggen
om de airo te kunnen aanschaffen,
een kostenpost van enkele duizen-
den euro’s. ,,We moeten alles op
alles zetten om de eindjes aan
 elkaar te knopen.” Om die reden
heeft SSD een extra lening afgeslo-
ten bij de Stichting Waarborgfonds
Sport. Die kan alleen afbetaald wor-
den door de huur te verhogen.

Een combinatie van factoren
leidde even tot wat wrijving, aldus
Walters. ,,Het feit dat we de eindjes
aan elkaar moeten knopen, de hoge
temperaturen in de twee zalen, het
geringe aantal vrijwilligers in het
bestuur, zorgde voor wat spannin-
gen. De gemeente is toen opgetre-
den als gesprekspartner en inmid-
dels is de kou uit de lucht.” 

Het bestuur van SSD verwacht er
wat betreft de huurverhoging met
de verenigingen wel uit te komen.

Huur sporthal
omhoog door
kinderziektes

2016
� In mei 2016 opende sporthal
Inmotion in Drunen. Bij de bouw
moest scherp aan de wind wor-
den gevaren. De keuze om toen
geen airco te installeren, wreekt
zich nu.

� De eerste jongerentop in de Tavenu. ARCHIEFFOTO JAN STADS/PIX4PROFS

Inwoners van Waalwijk worden
door de gemeente uitgenodigd
voor de eerste Buurttop op 7
maart, waarin ze na een gratis
maaltijd in gesprek kunnen met
burgemeester en wethouders
over verschillende thema’s. 

Jasper Harthoorn
Waalwijk

Burgemeester en wethouders van
Waalwijk gaan met inwoners van
Waalwijk in gesprek over zorg, vei-
ligheid, duurzaamheid, jeugd, werk
en gemeenschapszin. Daarbij pra-
ten ze over hoe zij daar als bestuur-
ders werk van maken. Dat schrijft
de gemeente Waalwijk in haar uit-
nodiging aan burgers om mee te
doen aan de Burgertop op 7 maart
in de hal van het stadhuis. 

De hal wordt voor de gelegenheid
omgebouwd tot pop-up restaurant,
waar geïnteresseerden eerst met el-
kaar kunnen eten. Daarna kunnen
de deelnemers over één thema naar
keuze verder praten in een kleinere
groep. Er zijn zes keuzes: Waalwijk
zorgt voor elkaar, Duurzaam in
Waalwijk, Werk in Waalwijk, Op-
groeien in Waalwijk, Waalwijk is
van iedereen en Veilig in Waalwijk.

Per thema schuift een lid van het
college aan. 

,,Het moet een avond worden
waarbij mensen elkaar inspireren
en dat kan weer leiden tot advies en
nieuwe plannen”, geeft een woord-
voerster aan. ,,Bovendien kom je
misschien mensen tegen die je an-
ders niet tegen komt. We hopen  op
een kruisbestuiving.” Ze vergelijkt
de bijeenkomst met de eerdere Jon-
gerentop, waarbij het college na een
potje lasergamen in gesprek ging
met jongeren in Tavenu.

Opvolger
De Buurttop wordt twee weken
voor de verkiezingen gehouden. De
aanwezige wethouders kunnen dus
korte tijd later al niet meer op het
pluche zitten. Dat ziet de gemeente
echter niet als probleem. ,,Als er
plannen of tips naar voren komen,
kunnen de wethouders deze delen
met het ambtelijk apparaat. Ook
kunnen ze het overdragen aan hun
eventuele opvolger.”   

Aanmelden voor de bijeenkomst
kan via buurttop@waalwijk.nl. Er is
plaats voor 100 deelnemers, inclu-
sief het college en een aantal geno-
digde sprekers, die voor de nodige
inspiratie moeten zorgen. 

Waalwijkers 
aan het woord
tijdens Buurttop
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