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Benedensas
De familie Akkermans heeft van het 
pandje op Benedensas weer een 
aantrekkelijke locatie gemaakt. 
Volgens gedeputeerde De Boer 
een schoolvoorbeeld van 
ondernemers die profiteren 
van de locatie aan het water, in 
dit geval de monding van de 
Steenbergse Vliet.

Gedeputeerde Yves de Boer (li) 
en Jan Hoogendoorn zijn blij 
met de steun in West-Brabant 
voor het Waterpoort Manifest.
foto Henk den Ridder

STEENBERGEN – Het is zeker geen
toeval dat het Manifest Water-
poort, met daarin een hartstochte-
lijk pleidooi voor verzilting van
het Volkerak en het Zoommeer,
juist in deze periode het levens-
licht ziet. Overal in de regio wor-
den nieuwe colleges van B en W
samengesteld.
„En ik hoop op bevlogen bestuur-
ders”, zegt gedeputeerde Yves de
Boer, die samen met oud-burge-
meester Jan Hoogendoorn van
Steenbergen het project Water-
poort trekt. Ze gaan de nieuwe ge-
meenteraden binnenkort uitnodi-
gen voor een excursie door het ge-
bied van Waterpoort. Dat loopt
van het dorp Moerdijk, via Wil-
lemstad en Tholen naar Sint Maar-
tensdijk en Bergen op Zoom.
Waterpoort toont in de visie van
Yves de Boer aan dat ‘een goede
ecologie de voorwaarde voor een
goeie economie kan zijn’.
Dus als de natuur goed gedijt
volgt het economisch gewin later.
Daarom moet het zoete water in
het gebied Volkerak - Zoommeer
- Bergsche Diep snel plaatsmaken
voor zout water.
Daarmee wordt ecologisch beleid
meteen uit ‘de geitenwollensok-
kensfeer’ gehaald, zoals De Boer
omschrijft. Niet de natuur herstel-
len om een zeldzaam voorntje of
waterklantje in stand te houden,
maar om de economie een boost

te geven. En in de hem kenmer-
kende bewoordingen zegt de ge-
deputeerde: „Er is hier voldoende
stofgoud te vinden. Ga er naar op
zoek.”
Bij een verbeterde waterkwaliteit
moeten ondernemers inspringen

op de recreatieve mogelijkheden
die dan ontstaan. Die moeten ze
wel willen zien, vindt de gedepu-
teerde. Hij ziet ongekende moge-
lijkheden in West-Brabant: „We
spreken wel eens van Value Port,

door Henk den Ridder
henk.denridder@bndestem.nl

MOERDIJK – De belangengroepering
KernWaarde Moerdijk noemt het
resultaat van het onderzoek naar
de WOZ-taxaties in het dorp Moer-
dijk ‘ontluisterend’.

De waardestijgingen en -dalingen
zijn volgens KernWaarde niet te
verklaren. Het ene huis is het laat-
ste jaar 19 procent in waarde ge-
daald terwijl de tweede woning
23 procent meer waard is gewor-
den. KernWaarde behartigt de be-
langen van woningeigenaren in
de kern Moerdijk. In een ont-
werp-bezwaarschrift dat onder de
leden is verspreid staat: ‘Op dit
punt (taxaties, red.) ben ik van
mening dat de waardering van
mijn woning enkel door toeval
correct kan blijken te zijn.’
Peter Stehouwer van KernWaarde
vertelt over de gang van zaken:
„We hebben de aanslagen van
tachtig huizenbezitters in de kern
Moerdijk vergeleken. Er zit een va-
riatie in van min 19 procent tot
plus 23 procent. Van vergelijkbare
huizen is in het ene geval de waar-
de met 5 procent gestegen terwijl
het huis van de buurman 5 pro-

cent minder waard werd.”
Over de ‘opzienbarende’ verschil-
len staat in het bezwaarschrift:
‘Dat betekent dat er een heel erg
groot verschil is in waardeveran-
dering tussen de huizen in het
dorp onderling. Het gaat niet om
huizen die zijn verbouwd of uitge-
breid.’
Ondanks de effecten van de
brand bij Chemie-Pack en van de
uitlatingen van de commissie
Nijpels, is de waarde van de wo-
ningen in de kern Moerdijk min-
der gedaald dan de waarde van
het onroerend goed in de gehele
gemeente. ‘Het effect op de hui-
zenmarkt blijkt in het geheel niet
uit de door u uitgevoerde waarde-
ringen’, staat in de brief. De bijbe-
horende cijfers: Moerdijk-dorp
min 2,3 procent en gemeente
Moerdijk min 2,5 procent.
KernWaarde hoopt dat veel Moer-
dijkers het bezwaarschrift indie-
nen.

door Henk den Ridder

STEENBERGEN – Als het Volkerak
over een aantal jaren weer zout
water bevat, zullen de sluizen in
de Brabantse rivieren, zoals de
Steenbergse Vliet en Mark en Din-
tel, weer volledig in gebruik wor-
den genomen.
Dat levert tijdsverlies op voor wa-
terrecreanten.
Het is een nadeel waar waterspor-
ter Kees van Beek op wijst. Hij
heeft al dertig jaar een boot in Vol-
kerak en omgeving. Volgens Van
Beek wordt het watergebied een
stuk minder interessant als de
sluizen weer worden gebruikt.
Van Beek geeft toe dat verzilting
een prima middel is tegen de jaar-
lijkse plaag van blauwalg. ‘Laat

daar geen twijfel over zijn’,
schrijft hij aan BN DeStem.
Om te zorgen dat het zoute water
niet het land binnenstroomt en
om voor voldoende zoet water in
West-Brabant te zorgen, moet de
Roode Vaart door Zevenbergen
weer open.
Dan kan er zoet water van het
Hollands Diep door de rivieren
richting Volkerak stromen. Vol-
gens Van Beek is dat zoet water
echter vervuild en zal het het eco-
systeem in het Volkerak om zeep
helpen.
Dat gelooft het college van GS
niet.
‘De waterkwaliteit van het Vol-
kerak is vooral in de zomer nu al
slechter dan die in het Hollands
Diep.’

door Henk Boot

ROOSENDAAL – Hij ‘versleet’ als
chauffeur in 25 jaar in Roosendaal
vier burgemeesters, als waarne-
mer Helmi Huijbregts tenminste
wordt meegeteld. En Sjaak Se-
bregts (55) reed naar schatting
voor zijn bazen en de gemeente
zo’n 750.000 kilometer in de
dienstauto. Nu en hiervoor was
dat een Volvo F80. Daarvoor drie
keer een Citroën XM en de eerste
gemeentekoets waar hij op de bok
zat, was een Ford Scorpio.
Behalve dat hij dat loyaal en vaar-
dig deed, was en is de uit Heerle
afkomstige Sebregts bovendien ie-
mand die zijn plek kent. Een

chaufferende schaduw van B en
W is een vertrouwensman, een
klankbord. Iemand die veel hoort
en ziet, maar wel wordt geacht
daarover tegenover derden te zwij-
gen, aldus burgemeester Niede-
rer. Die draaide gisteren even de
rollen om. Getooid met pet en
witte handschoenen haalde hij Se-
bregts thuis op voor een enkele
reis naar het oude raadhuis aan

de Markt. Jacques voorin, Sjaak op
de achterbank. De laatste werd
compleet verrast door deze actie.
Vanwege zijn dienstjubileum en
zijn ambassadeurschap voor
Roosendaal werd Sebregts ten
overstaan van collega’s en wethou-
ders in het zonnetje gezet. Met
een bos bloemen, een Roosen-
speld met oorkonde en een dun-
doek met daarop de gebrandschil-
derde ramen uit de kerken in
Heerle en die aan de Roosendaal-
se Kade. Sebregts is in zijn vrije
tijd in die kerken koster (ge-
weest). „O, wat mooi. Vandaag
heb ik er even geen vat op”, zei Se-
bregts, om daarna dankbaar la-
chend stil te zwijgen.

Belangengroepering
zegt dat waardestijgingen
en -dalingen WOZ-taxaties
niet te verklaren zijn

Een chauffeur van de
dienstauto moet horen,
zien en vooral zwijgen
Jacques Niederer, burgemeester

door
Henk den Ridder

henk.denridder@bndestem.nl

‘Kabinet moet
voor verzilting
kiezen’, is de
boodschap van
het Manifest
Waterpoort.

�

Verzilting als

� Burgemeester Jacques Niederer als zijn chauffeur Sjaak Sebregts en de ech-
te Sjaak voor één keer als Jacques. Vanwege zijn 25-jarige dienstverband
kreeg Sebregts de Roosenspeld uitgereikt. foto Edmund Messerschmidt/het
fotoburo

VOLKERAK-ZOOMMEER

“

Sjaak eventjes Jacques

Sluizen gebruiken bij
zout Volkerak

KernWaarde Moerdijk:
‘Taxaties deugen niet’
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Dintelmond
Gelegen in de monding van de Dintel 

zou industrieterrein Dintelmond 
zich meer en meer moeten gaan 

richten op de watersport. 
Jachthaven Waterkant ligt al aan 
de Dinteloordse kant van de 
monding.  

De Roode Vaart
Om het westen van Brabant van voldoende zoet 

water te voorzien moet de Roode Vaart in het 
centrum van Zevenbergen weer worden open 

gegraven. In 1970 is het water gedempt. Het 
alternatief voor het opengraven van de 
haven in Zevenbergen is een waterloop om 
het stadje heen. Die zal dan geen enkele 
recreatieve functie hebben.

De haven van Oudenbosch
Jarenlang was de haven in Oudenbosch 
een foeilelijke plek in de koepelstad. Of 
zoals Jan Hoogendoorn het omschrijft: 
‘Jarenlang stonden we met onze rug naar 
het water.’ Een aantal jaren geleden 
draaide het gemeentebestuur zich naar 
het water toe. Nu zijn de jachthaven en 

omgeving een 
juweeltje.

Blauwalg
De bestrijding van de giftige 
blauwalgen is een van de 
redenen om het Volkerak-
Zoommeer weer zout te 
maken. Er is een mossel die 
blauwalg eet, de zogenoemde 
quaggamossel. Maar de 

autoriteiten hebben weinig 
fiducie is deze oplossing. Ze 

kiezen voor verzilten.

Roode Vaart

maar schrijf dat maar niet op.” Hij
voorspelt dat de toegevoegde of
economische waarde van
West-Brabant wel eens groter
zou kunnen worden dan die van
Brainport rond Eindhoven.
„Als het water goed is zal dat ge-
bied zich verder ontwikkelen.

Denk eens aan de maritimisering
van Dintelmond.”
Daarmee bedoelen beide heren
dat industrieterrein Dintelmond
zich meer en meer op watersport

moet gaan richten. Hoogendoorn:
„Ondernemers zien kansen. Ze
hebben er vertrouwen in dat het
nu wat gaat worden. In de Gala-

these Haven in Ooltgensplaat zit
een nieuwe exploitant die de ont-
wikkelingen helemaal ziet zitten.
Dat zie je ook op de Speelmans-
plaat, die nu ook wordt gestimu-
leerd zich verder te ontwikkelen.”
Als het watergebied Volkerak-

Zoommeer weer zout wordt moet
er voor de landbouw veel zoet wa-
ter naar het gebied. Dat komt via
de open gegraven Roode Vaart
door van Zevenbergen.
Het Volkerak krijgt straks ook een
waterbergingsfunctie. Bij over-
vloedige regenval in het stroomge-
bied van de grote rivieren moet
het waterpeil in het Volkerak kun-
nen stijgen. Tot plus 2,5 meter.
„Als we een verbinding met de
Grevelingen maken zal het water
in noodgevallen maar 1,5 meter
stijgen.”
In dit licht spreken Hoogendoorn
en De Boer van ‘een grote fout’
als Den Haag besluit niet over te
gaan tot verzilting.

door Govert van Veen

ROOSENDAAL – Nadat andere cor-
poraties al voorgingen, hebben nu
ook AlleeWonen Roosendaal en
WSG zich aangesloten bij ‘Klik
voor Wonen’, een portaal voor
mensen die in Midden- en West-
Brabant een huurwoning zoeken.
Het voordeel van het systeem is
dat woningzoekenden nu verder
kunnen kijken dan Roosendaal.
De ervaring is dat een kwart uit-
eindelijk ook elders neerstrijkt.
De website vermeldt ook wat de
onderhoudskosten als energie
voor een bepaalde woning zijn bij
een bepaalde gezinssamenstel-

ling.Het nadeel voor mensen die
als woningzoekenden staan inge-
schreven en van het systeem ge-
bruik willen maken: het gaat geld
kosten, 12,50 euro per jaar. „Om
het systeem in de lucht te kun-
nen houden”, beweert Marc van
der Steen van AlleeWonen. „Bij
AlleeWonen hebben ze een nieu-
we melkkoe gevonden”, is daaren-
tegen de mening van Roosendaler
Jan Baartmans. Hij staat al tien
jaar - voor niets - als woningzoe-
kende ingeschreven. Nu moet hij
voor het eerst daarvoor gaan beta-
len. „Tenslotte ben je tóch afhan-
kelijk.”
Van der Steen ontkent dat de jaar-

lijkse inschrijfkosten bedoeld zijn
om bijvoorbeeld (een deel van)
de door het Rijk opgelegde ver-
huurdersheffing op te vangen.
„Nee, die bedragen staan trou-
wens in geen enkele verhouding
met elkaar. We houden dat ge-
scheiden. Huurders betalen daar-
voor via een huurverhoging per 1
juli, voor het eerst nu ook inko-
mensafhankelijk. Die 12,50 euro is
een bedrag dat we aan woningzoe-
kenden vragen om de kosten van
het systeem te dekken. We ver-
wachten dat ongeveer de helft
overblijft als serieus woningzoe-
kende. Zij kunnen heel veel baat
hebben bij dit nieuwe systeem.”

ETTEN-LEUR – De rechterrijstrook
van de A58 richting Breda is gis-
terochtend ter hoogte van Et-
ten-Leur enige tijd afgesloten ge-
weest, omdat er een vrachtwagen
in brand was gevlogen. Dat ge-
beurde rond half zes. In een con-
tainer met puin woedde brand en
het vuur breidde zich snel uit
naar de cabine. Veiligheidsdien-
sten sloten de weg af, waarna de
brand snel kon worden geblust.
Maar rond half tien begon de
vrachtwagen weer te branden.
Volgens omstanders is een klap-
band de oorzaak van de brand.
De vrachtwagen is na de och-
tendspits weggehaald.

PRINSENBEEK – Op de A16 bij Prin-
senbeek is in de nacht van maan-
dag op dinsdag een auto met 200
kilometer per uur ingereden op
een vrachtwagen. De vrachtwa-
genchauffeur zag het rond kwart
voor drie gebeuren. Hij zette zijn
vrachtwagen op de vluchtstrook
en belde het alarmnummer. In de
auto zaten twee mannen (22 en
20) uit Tervuren (België). Zij
moesten uit de auto bevrijd wor-
den. De 20-jarige bestuurder pro-
beerde volgens de politie na zijn
bevrijding enkele zakjes hennep
langs de weg te dumpen. De be-
stuurder gaf toe dat hij onder in-
vloed van cannabis reed.

economische katalysator

Brandende
vrachtwagen,
A58 deels dicht

Auto klem onder
truck op A16 bij
Prinsenbeek

Ook huizen Allee Wonen zijn te
huur via de site ‘Klik voor Wonen’


