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PvdA en KBO signaleren tekortkomingen  

‘Rucphenaar klem
bij hulp aan huis’
Net als in buurgemeente Roo-
sendaal is er in Rucphen on-
vrede over de toewijzing van
huishoudelijke hulp. 

Herbert Kats
Rucphen

Het zit niet goed met de huishou-
delijke hulp in Rucphen. Die
boodschap komt van zowel het
PvdA-raadslid Ad Jongenelis als
van de KBO. Beide krijgen duide-
lijke signalen uit de dagelijkse
praktijk. Om die hard te maken wil
Jongenelis nu van de gemeente cij-
fers over officiële aantal inge-
diende bezwaren. ,,Maar veel
mensen zijn hier te bedeesd om te
klagen’’, weet hij op voorhand.
,,Ik hoor links en rechts dat het

zeker om tientallen klachten gaat.
Dus wil ik weten hoeveel er exact
liggen.’’ Jongenelis’ eigen bevin-
dingen komen overeen met het
beeld bij ouderenbonden. Cees
van Oirschot, cliëntondersteuner
voor de KBO: ,,Het klopt wat hij
signaleert.” Volgens de KBO-des-
kundige is het budget te krap en
zitten cliënten klem tussen ge-

meente en de afspraken met thuis-
zorgorganisatie TWB.
Gealarmeerd door een storm

van kritiek op de Roosendaalse
aanpak dook Jongenelis in de gang
van zaken in zijn eigen gemeente.
Roosendaal stapte af van het toe-
kennen van vaste uren en ging
werken op basis van het principe
‘een schoon en leefbaar huis’. Ruc-
phen volgt dat voorbeeld.

Jongenelis over zijn insteek: ,,Ik
was ook benieuwd wat er gebeurt
als mensen klagen.’’ Wat het
raadslid hoorde was dat klagers -
vaak met veel moeite en lang
wachten - er wel wat huishoude-
lijke hulp bij kregen. Tegelijk ziet
hij een verschil in mondigheid als
hij kijkt naar het verzet in de buur-

gemeente: ,,En wie níet klaagt,
staat hier met lege handen.’’
Van Oirschot herkent dat. Hij

heeft ervaren dat mensen die over
toewijzing van hulp gingen praten
uiteindelijk terughoudend waren
met een formeel bezwaar. Dat, uit
vrees om datgene wat ze toegewe-
zen kregen te verliezen. ,,Die keu-
kentafelgesprekken kunnen be-
hoorlijk intimiderend zijn’’, vult
Jongenelis aan. Beide mannen
denken dat de situatie verbetert als
er meer ruimte komt voor samen-
spraak tussen cliënt en huishou-
delijke hulp.
Jongenelis spreekt van ‘een

oneerlijk verhaal’, nog los van de
vragen die hij inmiddels indiende.
Hij ziet een mooie klus voor CDA-
wethouder Suzanne Breedveld,
die van de oppositie naar het col-
lege verhuisde. ,,Ik ben benieuwd
wat zij gaat veranderen. Mensen
hebben daar verwachtingen bij; ik
ook’’, zegt het raadslid. 
Vaste stelregel bij de gemeente is

dat er geen commentaar wordt ge-
leverd op vragen waarop een
schriftelijk antwoord wordt ver-
langd.

Ik hoor links en
rechts dat het zeker
om tientallen
klachten gaat
– Ad Jongenelis, PvdA-raadslid 

De Centrumtafel is op zoek
naar betrokken Roosendalers
die mee willen praten over al-
lerlei zaken rondom de leef-
baarheid in hun binnenstad. 

Coen Hagenaars 
Roosendaal

,,We zitten vaak met een vaste, en-
thousiaste groep aan tafel, maar
die club mag wel groeien”, zegt
Marcel de Beer van bewonersplat-
form Centrum. De Centrumtafel
komt op 16 augustus vanaf 16.00

uur bij elkaar in Parrotia aan de
Markt, bewoners, bezoekers en ge-
bruikers van de binnenstad kun-
nen zo aanschuiven om mee te
praten.
De Centrumtafel is een initiatief

van bewonersplatform Centrum,
woningcorporatie Alwel, welzijns-
organisatie WijZijn Traverse en de
gemeente Roosendaal. De eerste
bijeenkomst was in januari van dit
jaar, weet De Beer. ,,Opgericht
omdat we merkten dat mensen
een aanspreekpunt in het centrum
misten.” Tot eind 2013 hield het

bewonersplatform zelf altijd een
openbare bijeenkomst op de
Markt, maar dat is door de jaren
heen verwaterd. 
De Beer: ,,Met dat spreekuur

willen we elkaar toch op de hoogte
houden van wat er gebeurt in de
binnenstad. Anders komen bewo-
ners naar ons idee te veel buiten-
spel te staan.” Bij die gesprekken
schuiven bijvoorbeeld ook de
wijkzuster en de wijkagent aan. 
,,Daarbij komen bekende erger-

nissen voorbij, zoals hardrijders,
hangjongeren en hondenpoep.” 

Centrumtafel zoekt mensen om
mee te praten over Roosendaal

Coen Hagenaars
Roosendaal

Met een speciale workshop moe-
ten de laatste dertig van de vier-
honderd driehoeken verzameld en
versierd worden die samen het
kunstwerk d’Ouwe Sok van Roo-
sendaal moeten vormen. Wie nog
mee wil helpen, moet op zaterdag
18 augustus tussen 10.00 uur en
11.30 uur in het atelier van kunste-
naar Léon Vermunt aan Juliana-
weg 13 in Wouwse Plantage zijn.
De tijd begint namelijk te drin-

gen, weet Vermunt. ,,Als we
d’Ouwe Sok in november klaar
willen hebben op de 750e verjaar-
dag van Roosendaal, zullen we in
de eerste weken van september

moeten beginnen met alle drie-
hoeken in brons te gieten. Op 22
augustus is de uiterste inleverda-
tum.” 
Vermunt is samen met Ruben

van de Ven het brein achter
d’Ouwe Sok, een kunstwerk annex
tijdcapsule. Het kunstwerk, in de
vorm van een sok, bestaat uit vier-
honderd driehoeken. Roosenda-
lers konden zo’n driehoek voor 750
cent kopen en met was voorzien
van een eigen versiering. Die wor-
den dan in brons gegoten en vor-
men samen d’Ouwe Sok. In het
kunstwerk is ruimte voor een aan-
tal kisten, waar Roosendalers al-
lerlei spullen voor kunnen aandra-
gen. Het is de bedoeling dat die
kisten over 50 jaar weer open wor-

den gemaakt voor een tentoon-
stelling. Aanvankelijk hadden alle
driehoeken uiterlijk in mei ingele-
verd moeten worden. Die plan-
ning liep echter een deuk op toen
er onverhoopt flink wat driehoe-
ken zoek raakten. Vermunt: ,,We
denken dat veel mensen ze niet
meer hebben ingeleverd, omdat ze
dachten dat ze te laat waren.” Dat
probleem is opgelost door extra
driehoeken te laten maken. 
Het versieren van die laatste

exemplaren gebeurt op initiatief
van Atelier DeLuxe uit Bergen op
Zoom, waar de dochter van de
partner van Vermunt bij betrok-
ken is. Meer informatie of aanmel-
den kan via  info@atelierdeluxe.nl
of via 06-29560279.

Eindsprint begint voor kunstwerk d’Ouwe Sok

▲ Een impressie: zo moet het kunstwerk er straks ongeveer uitzien
als het af is. BEELD 750 JAAR ROOSENDAAL

n Ook in het bosrijke Rucphen is het leed na de windhoos van
26 juli nog niet geleden. Schade is er vooral in de bossen ten
westen van die kern. Op de foto de schade bij De Posthoorn.
Zelf ruimt de gemeente wegen en fietspaden op. Grootste pro-
bleem: loshangende takken. Die kunnen nog gevaar opleveren. 

De Roosendaalse afdelingen van
natuurverenigingen KNNV en
IVN houden zondag een wande-
ling door de Noordpolder in Os-
sendrecht. De provincie en wa-
terschap Brabantse Delta heb-
ben de afgelopen veel werk ge-
maakt van het vernatten van dit
gebied, zodat verdwenen flora
en fauna kunnen terugkeren.
Kees Akkermans is de gids. De
gratis wandeling (circa drie uur)
vertrekt om 09.00 uur vanaf de
splitsing De Maareberg/Peren-
berscheweg in Ossendrecht. 

OSSENDRECHT

IVN houdt excursie naar
de Noordpolder

De Etten-Leurse beiaardier Michel
Gottmer speelt dinsdag op het ca-
rillon van de Sint Jan in Roosen-
daal. Gottmer is met zijn 78 jaar de
oudste actief spelende beiaardier
van Nederland. Gottmer was eer-
der 44 jaar de stadsbeiaardier van
Roosendaal, tegenwoordig werkt
hij vooral in Etten-Leur. Gottmer
brengt in Roosendaal onder meer
werken van Wouter Paap en Hans
M. Scheifes. Het concert begint om
20.00 uur. Nadien kunnen belang-
stellenden Gottmer ontmoeten aan
de voet van de Sint Jan. 

ROOSENDAAL

Oudste actieve beiaardier
van het land geeft concert

SCHADE WINDHOOS

De Fotogroep Nispen houdt op
zondag 26 augustus, in het eer-
ste weekend na de start van het
nieuwe schooljaar, weer de
jaarlijkse fototentoonstelling.
Leden van die club exposeren
tijdens deze expositie hun
werk van het afgelopen half
jaar. 
De leden van de fotogroep
hebben zich de afgelopen peri-
ode met verschillende thema’s
bezig gehouden. Het resultaat
van hun inspanningen laten zij
op deze zondag zien.

Daarnaast zijn er ook verschil-
lende leden aanwezig om een
serie foto’s te presenteren. 
Alles bij elkaar zijn er zeker
tachtig foto’s van de Fotogroep
Nispen te bekijken. De exposi-
tie wordt gehouden in Zaal
Verhoeven aan de Dorpsstraat.
De fototentoonstelling begint
om 10.00 uur en duurt tot on-
geveer 17.00 uur. 
Belangstellenden kunnen de
Nispense fototentoonstelling
overigens gewoon gratis be-
zoeken.

NISPEN

Fotogroep Nispen exposeert werk
uit de afgelopen maanden


