
Onderzoeker ziet nadelen aan inzet burgers voor politiewerl

'Begluurd worden door
de buren voelt niet goed
BuurtwhatsApp's,
foto's op Facebook:
burgers worden steeds
vaker ingezet om
misdrijven op te lossen.
En dat heeft niet alleen
maar voordelen, stelt
Eelco Moerman.

Nadia Berkeider

Rotterdam

Moerman (29), die rechten stu-
deerde, promoveerde onlangs aan
de Erasmus Universiteit op dit on-
derzoek. „Wat de nadelen zijn? )ij
zou het ook niet prettig vinden als
de buurman je de hele tijd met een
camera in de gaten houdt om te
zien of je iets verdachts doet. Maar
het gebeurt wél." Als de politie
mensen wil filmen of afluisteren,
gelden er allerlei regels. Er moet bij-
voorbeeld toestemming zijn van
een officier van justitie. Voor bur-
gers zijn die regels er niet.

Verdenking
„Burgers mogen veel meer dan de
politie. Bewijs dat bij een inbraak is
buitgemaakt, mag gebruikt wor-
den. Terwijl de politie een huiszoe-
kingsbevel nodig heeft om dat te
doen. Mensen zetten verdachten zó
op Facebook, de politie mag dat al-
leen met toestemming. Wanneer

4 Eelco
Moerman:
„Je zou voor
waarden
moeten stel-
ten aan de
inzet van bui
gers."



de overheid iemand wil opsporen,
moet er eerst een verdenking zijn.
Als burgers het doen, is dat niet no-
dig. En justitie wil dat bewijs van
burgers wél gebruiken. Dat klinkt
mooi en efficiënt, maar als je zelf
het onderwerp bent van die opspo-
ring, voelt dat niet goed."

De overheid stimuleert opspo-
ring door burgers, zegt Moerman.
En doet dat ook steeds vaker: ge-
meenten roepen mensen op om

mee te doen aan een buurtapp, de
politie vraagt mensen die de hond
uitlaten hun ogen open te houden
tijdens de wandeling. „Juist daarom
zou je ook verwachten dat er meer
controle op is. De overheid moet er
óók voor zorgen dat er niet zomaar
inbreuk op mijn rechten kan wor-
den gemaakt, maar controle vooraf
blijkt lastig. Mensen kunnen vaak
niet overzien wat ze doen. Een
voorbeeld? Een winkelier die een

foto op internet zette van een win-
keldief, terwijl later bleek dat die
vrouw alzheimer had."

Achteraf beoordeelt de rechter of
bewijs rechtmatig is en of de in-
breuk op het leven van een burger
gerechtvaardigd was. Dat kan soms
verrassend uitpakken. Moerman:
„Een groep die iemand had mis-
handeld kreeg strafvermindering.
Die mishandeling was gefilmd en
werd veel gedeeld. De rechter vond

dat ze al gestraft waren doordat het
filmpje viml was gegaan."

De spelregels moeten worden
aangepast, vindt Moerman. „Je zou
voorwaarden moeten stellen aan de
inzet van burgers. Dat mensen bij-
voorbeeld alleen een foto van een
verdachte op Facebook zetten als ze
aangifte doen. En dat andere men-
sen onherkenbaar zijn op de beel-
den. Het wordt tijd dat de overheid
hier meer grip op krijgt."



Weerstand tegen groter park

* Vijf enorme
windmolens
zijn onnodig'
Natuurmonumenten is niet blij
met het plan van de provincie
om de zeven windmolens in de
Westerse Polder bij Numans-
dorp te vervangen door vijf
'windreuzen' van bijna 200
meter hoog. Vooral de vijfde tur-
bine zit Natuurmonumenten
dwars. „Vier zijn al voldoende,
en dat zou de natuur sparen."

Bas Boerma
Numansdorp/Zuid-Beijerland

De uitbreiding van het windpark
ten westen van de Azg stuit op veel
weerstand. De zeven turbines van
zo'n 75 meter hoog worden vervan-
gen door windmolens tussen de 170
en 205 meter. Die 'reuzen' moeten
per stuk 4 megawatt opwekken
waardoor de gemeente de doelstel-
ling van 15 megawatt ruimschoots
overstijgt.

Natuurmonumenten, Hoeksche-
waards Landschap en Dorpsbelang
Zuid-Beijerland zien met name de
bouw van de meest westelijke
windturbine niet zitten. Die staat
in hun ogen te dicht bij de grens
met de Oosterse Laagjes ingete-
kend, een beschermd natuurge-
bied. „In tegenstelling tot wat er
wordt beweerd, is het meest ooste-
lijke deel van de Oosterse Laagjes in
gebruik als weiland. Daar is een
broedgebied voor steeds zeldzamer
wordende weidevogels waarvan de
leefomgeving juist door overheids-
maatregelen wordt gestimuleerd.
Een eventuele vijfde windturbine
gaat hier dwars tegenin", zegt
Astrid Withagen van Natuurmo-
numenten.

Natuurmonumenten is boven-

dien verbolgen over de vanzelfspre-
kendheid waarmee de uitbreiding
van het windpark lijkt te gaan. De
opwaardering van het windpark
valt onder de bevoegdheid van het
college van burgemeester en wet-
houders.

Die verbazing wordt gedeeld
door de inwoners van Zuid-Beijer-
land, die uitkijken op de zeven
windmolens en verenigd zijn in
stichting Dorpsbelang. Zij stellen
verder dat er door de mogelijke
komst van vijf windmolens van
zo'n 200 meter 'onherstelbare hori-
zonvervuiling' plaatsvindt in de
Hoeksche Waard.

II
De vijf de turbine
gaat dwars door
het broedgebied
van weidevogels
- Astrid Withagen

Waterbouwkundig ingenieur Jan
Schippers is het daarmee eens. Als
inwoner van Zuid-Beijerland kijkt
hij ook uit op het windpark aan de
rand van de gemeente Cromstrijen.
„Het is onnodig om dit landschap te
veranderen in een industrieel land-
schap", zegt hij. Volgens Schippers
is het sowieso twijfelachtig of een
windpark op het land nog nut
heeft. „Windenergie opwekken op
zee is veel goedkoper en daarvoor
zijn ook al plannen. Windenergie
op land zal vooral veel onnodig geld
kosten met desastreuze gevolgen
voor het landschap, natuur en leef-
milieu."



Duizenden nieuwe woningen

aast op
stedeling
ADVW -.5-,,2.0
Wie zijn droomhuis in de grote
stad niet kan vinden, wordt met
open armen verwelkomd in de
Hoeksche Waard. Op het eiland
ten zuiden van Rotterdam moe-
ten in tien jaar tijd 5.000 wonin-
gen worden gebouwd, een groei
van bijna 15 procent.

Bas Boerma
Hoeksche Waard

Met het massale heien speelt de
Hoeksche Waard in op de duizen-
den jonge gezinnen die hun
droomhuis in Rotterdam niet kun-
nen vinden en naarstig zoeken naar
een alternatief. Uit een analyse van
de woningmarkt in de Hoeksche
Waard blijkt dat er tot 2030 be-
hoefte is aan 3.100 nieuwe huizen.

Maar wethouder Piet van Leenen
van Oud-Beijerland, met bijna
25.000 inwoners het grootste dorp
op het eiland, denkt aan meer. „In
de regio Rotterdam, Den Haag.
Dordrecht moeten de komende ja-
ren 250.000 woningen worden ge-
bouwd, maar dat aantal wordt niet
gebaald. Wij willen daar een graan-
tje van meepikken door i procent,
zo'n 2.500 huizen, voor onze reke-
ning te nemen."

Onder druk
De woningmarkt in Rotterdam
staat, net als in andere grote steden,
onder druk. Huizen worden soms
ver boven de vraagprijs verkocht.
Van Leerien: „Dat zorgt ervoor dat
mensen buiten de stad gaan kijken.
De stap naar de Hoeksche Waard is
dan niet zo gek."

De landelijke en uitgestrekte re-

gio wordt echter niet volgebouwd,
verzekert de Oud-Beijerlandse
wethouder. „Ruimte en groen op
een steenworp afstand van Rotter-
dam zijn onze charme. Die willen
we behouden, maar we willen ook
levendige dorpen. Daar zijn jonge,
actieve mensen voor nodig."

Met de voorgenomen bouwdrift
groeit het aantal woningen in de
Hoeksche Waard met bijna 15 pro-
cent. Ongekend veel in vergelijking
met Rotterdam, dat voor 2030
15.000 woningen wil bijbouwen.
Een groei van 'slechts' 5 procent.

De grootste behoefte is er in de

Ruimteengroen
op een steenworp
afstand van de stad
zijn onze charme
-wethouder Piet van Leenen

regio aan goedkope en middeldure
koopwoningen. Ook wordt er ge-
bouwd voor de vrije huursector.

Om jonge gezinnen die in Rot-
terdam niets kunnen vinden te lok-
ken, broedt de Hoekscbe Waard op
een reclamecampagne. Die moet er
ook voor zorgen dat behalve mid-
delgrote plaatsen als Puttershoek,
Numansdorp en 's-Gravendeel ook
de kleinere dorpen op de kaart ko-
men.

Van Leenen: „Uiteindelijk be-
paalt de koper. Is er een grote be-
hoefte aan woningen in Oud-Beij-
erland of Puttershoek, dan wordt
daar gewoon gebouwd."



Burgemeester Hermans op de koffie met oliebollen bij Havendammers
J - - -

De burgers weten wel wat ze willen
f- T^-x 1_ l 1 A / * ~.A •-* *™t J<- f ^^^^^

Complete voorstellen,
ideeën, plannen. De
bewoners van de Oud-
Beijerlandse Havendam
hebben ze wel, maar
vinden nergens gehoor.
Nieuwe burgemeester
Jon Hermans die voor
het eerst op de koffie
kwam, zegde gisteren toe
een handje te helpen.

Joke Waltmans

Oud-Beijerland

Op koffie- en kennismakingtoer door
haar nieuwe gemeente schoof Her-
mans gisteren aan op Havendam 8.
De uitnodiging kwam van bewoners
Linda Kruize en Bert Meinen, die ook
de ondernemende buren hadden uit-
genodigd. Die pakten dat met beide
handen aan. •

„Ik ben een heel nieuwsgierige
burgemeester", verklaart Hermans
kort na haar komst met een ambte-
naar en twee dozen oliebollen. „Kom
maar op met uw verhalen." De voor-
stelronde, waarbij gastvrouw Kruize
het spits afbijt, komt niet ver. Zodra
zij ideeën oppert voor het plein Bier-
kade ('Dat zo ongebruikt en zonder
ziel is'), barst de discussie los.

Rond de tafel met
burgemeester Her-
mans met rechtsach-
ter Linda Kruize.
FOTO VICTOR VAN BREUKELEN

„Daar heb ik al zoveel gesprekken
over gehad met het Centrumma-
nagement", onderbreekt Cora van
Steensel van Het Onderhuys. „Dan is
het argument dat kraamhouders hier
niet willen staan. Onzin. Alleen met
de Spuidagen staan ze hier, Plaats een
grote kerstboom en wat stalletjes.
Nee hoor, alles bli jf t aan de andere
kant."

Ze krijgt volop bijval. „Als ik sfcer-
verlichting in de bomen wil, is de op-

lossing dat we dat als horeca geza-
menlijk kunnen doen", vult de uit-
baatster van restaurant Smook aan.

Nul
Het Centrummanagement is een
prima initiatief, maar er is geen regie
en geen visie, stelt Peter van Hees
van wijnzaak Vino d'Amigo. „Wij
hebben een prachtig plan ingediend
voor een plein met omheind terras.
Daarvoor zijn we op bezoek geweest

in Zierikzee en Delft, maar de ge-
meente gaf nul op rekest. Het geld lag
klaar bij de provincie."

Hermans luistert en knikt en con-
cludeert: „Ik heb geen oplossing pa-
raat maar beloof een gesprek tussen
de wethouder en u. Ook voor de toe-
komst, als we naar één gemeente
Hoeksche Waard gaan, moet het cen-
trum van Oud-Beijerland goed op de
kaart staan."

Soepel gaan de Havendammers
over op een ander onderwerp: de ha-
ven. Een prachtige plek, maar er ge-
beurt zo weinig. Was er maar toe-
stemming om grote partyschepen af
te laten meren, dat had duizenden
bezoekers per jaat opgeleverd. „Die
belofte is aan de Spuizichtbewoners
gedaan", weet Ben Doolaard.

Instemmend geknik van de ande-
ren. Uiteraard komt ook het parkeren
ter sprake en dan vooral de overlast.
De Havendam is een straat waar al-
leen ontheffingshouders mogen par-
keren, maar iedereen staat er. „Het
bord hangt simpelweg te hoog", stelt
Peet the Flowerman. „Haal alle auto's
weg en maak een gezellig wandel-
route." Burgemeester Hermans luis-
tert geduldig. „Wees onze kritische
vriend", zegt ze. „Ik kom niet voor
babbeltafels."

„Er speelt heel veel", concludeert
initiatiefneemster Kruize als het ge-
sprek bijna op zijn einde loopt. „Ik sta
er nog fris in en probeer de verbin-
ding te leggen. Als we dit loslaten,
kunnen we met nieuwe energie ver-
der."



Véél meer
huizen
Tot 2030 is er behoefte in de
Hoeksche Waard aan ruim
3.100 extra woningen. Dit is
de uitkomst van een analyse
van de woningmarkt. De ex-
tra behoefte, een groei van
zo'n 9% geldt voor alle vijfde
gemeenten en richt zich

vooral op goedkope en middel
dure rijwoningen en vrije sec-
tor huurwoningen. Het is wel
zaak dat vaart gemaakt wordt
met de nieuwbouw want de

p îek van de behoefte ligt rond
2020. De woningmarktanalyse
is opgesteld in opdracht van
de vijf samenwerkende ge-
meenten en HW Wonen-

Wellnesscentrum sleept
jmeente voor rechter

'S-GRAVENDEEL Thermen Bin-
nenmaas uit 's-Gravendeel heeft
een kort geding tegen de gemeente
Binnenmaas aangespannen. Dat
dient morgen in de Rottcrdamse
rechtbank. Het weünesscentrum
probeert zo te voorkomen dat de
keuken van Le Bon Papillion, ge-
vestigd in een naastgelegen loods,
moet worden ontmanteld en dat
ook de Thermen tal van spullen zo-
als apparatuur en servies moet af-

voeren. Le Bon Papillion voorziet
de gasten van het wellnesscentrum
van eten en. jkinleen omdat het
welJiwsSfëhtriim geen horecaver-
gunning van de gemeente heeft ge-
kregen.

Volgens de gemeente zijn de han-
den tussen Lc Bon Papillion en de
Thermen zo nauw dat ze eigenlijk
één bedrijf vormen. De directie van
het wellnesscentrum ziet het als
twee afzonderlijke bedrijven-

<1\irbines
te hoog'
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Angst voor wirwar motenparken

Er is veel bezwaar tegen do
plannen om de zeven wind-
molens in de Westerse Polder
onder Numansdorp te ver-
vangen door vijf veel grotere
exemplaren van elk 200 me-
ter hoog.

CROMSTRIJEN - De belang-
rijkste bezwaren, waarop door
organisaties als Natuurmonu-
menten, Hoekschewaards
Landschap en Dorpsbelang
Zuid-Beijerland wordt gewe-
zen, gaan over de vijfde meest
westelijke turbine, die te dicht
bij de grens met de Oosterse
Laagjes zou zijn gepland, een
buitendijks natuurgebied, het
is een belangrijk broed- en
leefgebied voor steeds zeldza-
mer wordende weidevogels.
De natuurorganisaties zijn van
mening dat de in de onder-
bouwing opgevoerde vogelge-

gevens zijn verouderd. Volgens
het HWL en Dorpsbelang zou
een vijfde turbine zelfs overbo-
dig zijn. Met vier turbines van
elk 4 megawatt wordt de ver-
eiste capaciteit van 15 mega-
watt immers al ruim behaald.
Mensen en organisaties zijn
ongelukkig rnet de vanzelf-
sprekendheid van de opscha-
ling. Een ander bezwaar is dat
er een enorme cumulatie van
kriskras door elkaar staande
windturbineparken optreedt
rond zowel de noord- als de
zuidkant van de Haringvliet-
brug, het Hellegatsplein en de
oevers van de Hoeksche
Waard, Noordwest Brabant en
Oostflakkee. Deskundigen wij-
zen er ook op 'dat de noodzaak
om windenergie op land op te
wekken is vervallen, omdat het
op zee goedkoper en groot-
schaliger kan.'

Vijf raadsleden van WD,
PvdA, GroenLinks en 066 in
Korendijk dringen in een
brief bij de provincie aan op
een eerdere herindeling,
met ingang van i januari
2019. Volgens hen is er nu
veel verwarring. 'De tijd die
u ons tot i januari 2020 gun-

de om elkaar weer te vin-
den, werkt in de praktijk
averechts. Partijen zijn nog
niet eerder zo verdeeld ge-
weest als nu. Wij vinden het
cruciaal dat deze impasse zo
sne! mogelijk wordt door-
broken, door tot een spoedi-
ge herindeling te besluiten'.



voert hetze tegen Thermen'
Thermen Binnenmaas verwijt
burgemeester André Borgdorff
van Binnenmaas een persoon-
lijke hetze te voeren tegen
Freek Naaktgeboren, grondeige-
naar van het wellnesscentrum in
's-Gravendeel. Dat bleek giste-
ren in de Rotterdamse recht-
bank.

Priscilla van Agteren

's-Gravendeel/Rotterdam

Volgens de gemeente zou de Ther-
men zonder vergunning eten en
drinken verstrekken. De Thermen
ontkent. Burgemeester Borgdorff
zou dat aanvoeren omdat hij niet
wil dat een bedrijf waar Freek
Naaktgeboren mee te maken heeft,

een vergunning krijgt. Hij is eerder
veroordeeld voor witwassen en lag
in de clinch met de belastingdienst.

Thermen Binnenmaas, de her-
start van het ter ziele gegane Ther-
men Binnen den Maas, opende in .
september zonder horecavergun-
ning. Om gasten toch een versna-
pering te kunnen bieden, werd een
tijdelijke oplossing gevonden. Met
een tablet kunnen gasten externe
bezorgdiensten zoals Thuisbe-
zorgd.nl inschakelen.

Ook bij cateringbedrijf Le Bon
Papillen kan besteld worden. De
keuken daarvan staat verderop op
het terrein. Hier zit volgens de ge-
meente het probleem. Tussen de
Thermen en het cateringbedrijf zou
geen onderscheid in de bedrijfsvoe-

ring zijn. De wellness, Le Bon Papil-
Ion en FS~Fitness, dat vastzit aan
het gebouw van de Thermen, zou-
den één geheel vormen.

De verwevenheid zou ook zitten
in familieverhouding tussen de be-
drijven. Naaktgeboren is eigenaar
van de grond, zijn vrouw Hilda Pa-
rengkuan is directrice van de well-
ness, zijn jongste zoon runt nu de
fitness en Le Bon Papillon staat op
naam van zijn dochter.

Ontmanteld
In dit grote geheel is er geen ver-
gunning voor de keuken van Le
Bon Papillon. Deze wil de ge-
meente dus ontmanteld zien. De
familie Naaktgeboren is het hier
niet mee eens, „We zijn in gesprek

geweest met de gemeente over wat
mogelijk was zonder vergunning
en voeren dit uit", zegt Parengkuan.
„Zo hebben de Thermen en Le Bon
Papillon twee aparte kassa's."

Heet hangijzer voor de familie
zijn ook controles in de Thermen.
Opsporingsambtenaren gingen als
mijstery guests naar binnen om te
zoeken naar fouten. Een ambtenaar
ging volgens de familie te ver toen
hij probeerde een fles wijn te laten
bezorgen. De aanwezigheid van al-
cohol zou een ernstige overtreding
zijn. „Uitlokking", zegt de advocaat
van de familie.

De gemeente ontkent dat er
sprake is van een hetze. „Onze be-
sluitvoering is transparant. Wij
meten niet met twee maten."

A Thermen verdenkt burge-
meester André Borgdorff van
een 'persoonlijke hetze'. FOTOAD



INTERVIEW HANS VAN DER KELLEN

Hansvander
Keilen legt pas op
1 juli zijn taak als
voorzitter van
voetbalvereniging
Strijen neer, maar
heeft zijn afscheid
en dat van de rest
van het bestuur a
aangekondigd. „Het
is tijd dat de jongere
garde het stokje
overneemt."



Voorzitter w Striien

Klaar bij zijn club
Arco Bomgaars

N
ee, hij is het besturen
niet moe. Hans van
der Keilen heeft het
nog steeds prima naar
zijn zin als beleids-

ontwikkelaar en leidinggever bij
voetbalvereniging Strijen. Maar
met de vroege aankondiging dat
hij en zijn collega-bestuursleden
medio 2017 het veld ruimen, heeft
hij een signaal af willen geven. „Zo
heeft de club ruim de tijd om in-
vulling aan de opvolging te geven.
Nico Carree en Adri van Dronge-
len zullen tegelijkertijd met mij
hun functies neerleggen. Er lopen
binnen de vereniging genoeg
goede mensen die kunnen instap-
pen en ik ben ervan overtuigd dat
dat gaat gebeuren, Voor 31 januari
wordt er een verenigingsavond be-
legd, waarbij gekeken wordt wie er
tot de huidige vijf commissies wil-
len toetreden en in aanmerking
willen komen voor een taak als be-
stuurslid. Die kandidaat-bestuurs-
leden vanuit jongere generaties
zouden dan tot het einde van het
lopende voetbalseizoen kunnen
meelopen met de huidige be-
stuursleden."

De 65-jarige Hans van der Kei-
len stapte ruim anderhalf decen-
nium geleden in als interim-voor-
zitter. „Ik bleef vervolgens elf jaar
zitten om, na een tussenpauze van
twee jaar, aan een tweede termijn
van inmiddels vier jaar te begin-
nen. Het is mooi geweest", aldus
de voormalig leerkracht en direc-
teur in het basisonderwijs, die an-
derhalfjaar geleden met pensioen
ging. „Ik geef nog les op het asiel-
zoekerscentrum in 's-Gravendeel,
heb zitting in het bestuur van de
PvdA-afdeling Hoeksche Waard
en doe raadscommissiewerk in de
commissie maatschappelijke za-
ken", vertelt Van der Keilen, die
ook als wethouder in de gemeente
Strijen fungeerde.

Goed jaar
Het verloop van het kalenderjaar
2016, waarin veel gebeurde, heeft
geen invloed gehad op zijn beslis-
sing om terug te treden. „Want ei-
genlijk is 2016 een heel goed jaar
geweest. Zeker op bestuurlijk vlak,
de nieuwe commissiestructuur
bli jkt goed te functioneren. Het
beleid om te kiezen voor meer ei-
gen jeugdspelers die doorstromen
naar de seniorenelftallen krijgt

Ik loop tegen
dingen aan die
ik al eens heb
meegemaakt
- Hans van der Keilen

ook steeds meer gestalte. Het eer-
ste team krijgt meer een Strijens
gezicht, het tweede bestaat uit veel
voormalige junioren. De tijden dat
veel spelers van buitenaf werden
aangetrokken om de selectie te
versterken, zijn voorbij."

Maar er waren ook zorgelijke en
trieste ontwikkelingen. Het over-
lijden van prominent lid Paul Beij-
ersbergen - 'Hij was enorm gezien
binnen onze club' - bijvoorbeeld,
maar ook de kunstgrasproblema-
tiek. „We hebben heel snel geanti-
cipeerd na de uitzending van Zem-
bla over kankerverwekkende kor-
rels in kunstgrasmatten. Er is met-
een contact geweest met de ge-
meente Strijen en we hebben be-
sloten om de jeugd direct niet
meer te laten spelen en trainen op
kunstgras om alle risico's uit te
sluiten. Het derde (natuurgras)
veld is door de gemeente voorzien
van lichtmasten zodat daar ge-
traind kan worden en er geen pro-
bleem ontstaat."

Ook het probleem van de ver-
nielingen aan het complex door
jongeren moest worden getackeld.
„De poort stond bij ons eigenlijk
altijd open, maar dat is tegen ons
gaan werken. Vernielingen aan

dug-outs, brandjes in de tribune,
geluidsoverlast: ook voor buurtbe-
woners werd het heel vervelend.
We hebben samen met de politie
geprobeerd die jongeren, die ook
uit Mijnsheerenland, Klaaswaal en
Numansdorp kwamen, op heter-
daad te betrappen, maar dat is niet
gelukt. Daarom hebben we beslo-
ten om het complex te sluiten bui-
ten de tijden dat er hier activitei-
ten zijn, lammer, maar wel nood-
zakelijk."

Vrijwilligers
Hans van der Keilen is ervan over-
tuigd dat zaterdag-tweedeklasser
Strijen er straks in 2017 bij zijn te-
rugtreden goed voorstaat. „Het
vinden van voldoende vrijwilli-
gers blijft een praktisch probleem,
maar we hebben dit jaar ook ge-
zien dat problemen zichzelf oplos-
sen. Zoals met onze noodkreet
over de aanstelling van jeugd-
scheidsrechters die meteen werd
opgepakt. Ik zal straks niet hele-
maal uit de club verdwijnen, maar
merk wel dat ik tegen steeds meer
dingen aanloop die ik al eens heb
meegemaakt. Ook daarom is het
goed dat er vernieuwing zal
plaatsvinden."


