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Drugsstrijd in Sittard
het niet verstandig zou zän om twee
shops op één locatie te vestþn. ,,De
hoeveelheid bewegingen is daar-
door gegroeid. Daarbij ook gestelde
overÉst, al vind ik dat een relatief
begrip. Blijkbaar heeft de situatie

' politièttothetbesluitgeleidombui--tenlanders 
te weren. Of dat slim is

laat ik in het midden, maar een mooi
i visitekaartje heeft Sittard straks
niet meer voor ziinbezoekers. Alsje
met een buitenlands kenteken Sit-
tard binnenrädt, word je vanaf nu
aangeklampt door straatdealers.
Die zullen voorlopig niet weggaan."

SITTARD-GELEEN
DOOR STEFAN GITLISSEN

Buitenlanders kunnen geen
wiet meer kopen in degemeente
Sittard-Geleen. Het effect was
meteen zichtbaar.

Drugsrunners en dealers vochten
gisteren al meteen op de eerste dag
letterlijk om klanten. Rond het Sit-
tardse NS-station waren tientallen
personen actief Om 17.30 uur arri-
veerde een l5-koppige handha-
vingsdelegatie bü coffeeshop
Skunk/Relax. Daar werden aanve-
zþn gecontroleerd op identiteit,
werd de financiële huishouding on-
der de loep genomen en de voorraad
gecheclif.
Op straat is het op de èerste dagdat
buitenlanders in de coffeeshop wor-
den geweigerd een chaos. Ofje nu in
de Stationsstraat, op de parkeer-
plaats bij Nettorama of in de Wal-
ramstraat gaat kijken: overal þen
dealers en runners rortd. Openlijk
worden Beþn en Duitsers amge-
sproken. De brutaliteit kent geen
grenzen Zo gaat één runner in de
gangvan de coffeeshop staan. Daar-
door kan hij weggestuurde klanten
meteen opvangen. Als het perso-
neel dat merkt, wordt de runner
meteen buiten de deur gezet.
Sinds de woege ochtend beconcur-
reren minstens drie groepen elkaar
om klanten. Dat duurt tot 17.30 uur.
De aanwezigheid van het handha-
vingsteam heeft de runners en dea-
lers tlide[jk verlaasd. Hoewel, ver-
jaagd? Ze gaan doodleuk een paar

honderd meter verder door. Nie-
mand die om politie [jlt te malen.
Dat er spanningen ontstaan tussen
runners en dealers is logisch. Het
leidt 's ochtends tot een openlljke
vechtpartij die door beveiligingsca-
mera's van de coffeeshop is vastge-
legd. Ook zijn talrljke video-opna-
men gemaakf van deals en ruzies op
straat.
Peter Hendriks, eigenaãr van
Skunk/Relax is geenszins verbaasd
over de straathandel en bijkomende
uitwassen. Hlj maakb zich ernstþ
zorgen over de nabije toekomst. Sit-
tard staat in Hendriks' ogen nog wat
tewachten.

,,We zljn in een situatie belandwaar
ik albangvoor was."
Sittard heeft voþns de coffeeshoP-
eþnaar te maken gekregen met
het waterbedeffect dat Maastricht
'veroorzaakte (het weþrt buiten-
{anders). ,,Daardoor kwamen veel
Beþn deze kant op."
Hendriks waarschuwde de ge-
lmeente Sittard-Geleen in 2006 dat
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Nieuwerichting
Doorgaan me;t het huidige wietbeþid -.ge{gog Sebruik verbied

handõl - is een doodlopeãde weg. De prijs die de samenl-eving

daarvoor betaalt is tehoog. De teelt van wiet drijft steeds meer

mensen aan de onderkanf in de criminaliteit, zorgt voor-

!ãvaarlijke situaties en bedreigt d9or. steeds hogere THC-waar-
ãen in dä drug ook de volksgezondheid' Het reguleren van

wietteelt is eenuitweguit de impasse'
Op korte termijn zal dat niet $ebeuren' De regering en een

meerderheid inhet parlement houdenvast aan het standpunt
áal legalisering van-wietteelt strijdig is met internationale

verdrãgen. Maar, zo tonen twee Nijmeegse juristen aan'-

menseãrechten gaan boven internationale verdragen' Mensen-

rechten kunnenõverheden juist wel verplichten gereguleerde

teelt toe te staan.

DediscussieoverreguleringinNederland,dievolkomen$cht
ãii, tãn ein¿elijkworãen opengebroken. Dat alleen al is winst.
Hef"tu"ap"*van de N[imeefse juristen is ook een steun in de

,ug"a" aïe (Limburgsé) gemeentendie pilots wiìlen starten

ôrÃd" t"t"r, van pro{uctiõtot consumptie te controleren en

veiligerte maken.
De p"rimaire taak van de overheid is zorgenvoorbescfermpq .

van zijn burgers. Het door de overheidgesar-r9tioneerde gedoog-

beleid staatãvenwel haaks op de veiligheid {ie d919lfd9 oY.er-

tréià zän ¡urgers zegt te bier{en Het gedoogbeleid heeft allegr-t

criminelen voordeeigebracht. De samenleving betaalt de prijs.

De gedoger biit zicbzellinde staart'

Het rapportvan de Niimeegse juristen is meer dan enkel een

4 ã"u¿"fi""naenktraject. Hãtióeensteuninderugvllqe

4 om pilo"ts ñtet gereguleerde wietteelt op lokaal niveau te
i- faciiiteren. Den Haagheeft dat afgewezen met ver-\Muzlng laT
Z, d" iñ;;;|i""ãb *ñO"ug"n. Datian nu niet meer zo makkeliik.
I.l,¡ D;;;;Ë;i1""""""tto"än.Ex'erimentenmetlokalewietteelt

= 
;i"-*J;;-tdizingnaardemeñsenrechtenwelmogelijk'of-ze

É ;;;ü""" d;"ñ is de vraag. Den Haag heeft in her drugsdos-

4 ;fu;6;nu ¿"e nietgeen voordrekkersrolgespeeld. De nieuwe

ç denkrichting voor legalisering van de wietteelt is een voorzet
d) d; Ñ H;;? mn inËoppen. Èwestie van politieke moed'

illit[ltlGf+ìilãrillr,f I
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Baanbrekend initiatief
DOOR HARRYWINTHAGEN

T T et besluit van over-
I I heid,bedrijvenenon-

I l3ffii"n#,Hïl:åfl
te slaan oom arbeidsplaatsen te
creëren voor langdurig werklo-
zen is een baanbrekend initiatief.
Er worden projecten opgestart
om vraag en aanbod op de ar-
beidsmarkt beter op elkaar af te
stemmen. Een Mobility and Ta-
lent Centre moet werklozenuit
de kaartenbak van de sociale
diensthalen.
Via leerwerkplekken en stages
moeten ze aan een baan worden
geholpen. Dat geldt niet alleen
voor kansvolle werklozen, maar
ook voor kwetsbare jongeren,
statushouders en oudere werk-
zoekenden.
Gemeenten maken het voor
werkgevers aantrekke{lk door
het aanbieclen van een loonkos-
tensubsidie blj een meerjarig ar-
beidscontract. Toch zouden
overheid en bedrijfsleven nog
een stap verder moeten dur"ven
gaan.
Enerzljds zal in Europa door de
sterke vergrijzing de waag naar
arbeidskrachten toenemen,
maar anderzljds zal die door au-
tomatisering en robotisering af-
nemen.
In het economisch klimaat van
verdere globalisering en snelle
technologische veranderingen is
een baangtarantie voor de mees-

1;
Limburg kan een
toonbeeldwordenvoor
de noodzakelijke
hervorming! van het
kapitalistisch systeem

Dat hoeft de overheid per saldo
niet veel te kosten, want hierte-
genover staan wegvallende uit-
gaven voor werkloosheids- en
blj standsuitkeringen.
Er zullen altijd mensen zijn, die
door ziekfe, gebreken en versla-
vingen niet in staat zljn om te
werken. Die zou men moeten
verzekeren van een redelijk ba-
sisinkomen.
Het kapitalistisch systeem
knarst steeds meer onder de ge.
voþn van de hoge werkloos-
heid, die in veel landen leidt tot
sociale onrust, agressie, radica-
lisering en zelfs tot revolutie.
Uiteraard leidt dit tot politieke
instabiliteit. Door het maat-
schappelijk onbehagen wordt
wijwel geen enkele regering
meer herkozen. Het vormt zelfs
een bedreiging voor het voortbe-
staanvan de Europese Unie.
I)e overeengekomen publiek-
private samenwerking op ar-
beidsmarKterþein is uniek in de
wereld. Limburg kan een toon-
beeld worden voor de noodzake-
lijke hervorming van het kapita-
Iistisch systeem.

Harry Winthagen is lezer van

deze krant en was werkzaam op
de beleggingsafdeling van AZL

en AFM.

0piniebijdragen mailen naar:

opinieredactie@mgl.nl

te werknemers niet meer mogel$k.
Men zou iedereen, die werkloos
wordt nieuw werk in het vooruit-
zicht moeten stellen. Daartegen-
over zouden werkzoekenden moe-
ten meewerken aan herscholing en
bereid moeten zän verder van huis
tegaanwerken.
Niemancl hoeft dan meer de stem-
pel van werkloze te dragen. Dat
geeft werknemers het gevoel van
zekerheid, waardigheid en vertrou-
wen.
Het voorkomt bovenmatþ stress
en schept meer rust in bedrijven,
gezinnen en samenleving.
Per saldo zullen de voordelen voor
onze economie en maatschappij
groter zijn dan de nadelen. Natuur-
lijk zal er bij overheid en bedrijfsle-
ven geïnvesteerd moeten worden in
herscholings- en stagefaciliteiten.
Op diverse terreinen kan ook werk
van wijwilligers en mantelzorgers
worden overgenomen door betaal-
de krachten.

fuf,- *,/¿



65-plusser moet leren vallen
Jaarlijks overlijden
in Limburg22o
ouderen na een val
in huis. Dat aantal
kan flink nàar
beneden als 65-
plussers preventief
leren hoe ze moeten
vallen.

MAASTRICHT
DOOR HENNIE JEUKEN

T T eraantarvaüncrqen-
I I ten met fatale afloopr-t onder ouqeren Kan
I I met een aerce om-

I I laug, blijkt uir onder-
zoek van de Universiteit van Maas-
tricht. Jaarlijks overlijden in Neder-
land zeker 2800 65-plussers na een
val in huis. Doorgerekend naar Lim-
burg zijn dat er in deze provincie
rvim22O.
Onderzoekers van de Maastrichtse

universiteit observeerden jaren-
lang laretsbarg zelfstandig wonen-
de ouderen die thuls een individue-
le, preventieve valtraining volgden.
Het aantal valincidenten onder
deze groep bleek met ruim een der-
de af tenemen.
Door de therapie werd een groot
deel van de angst om te vallen weg-
genomen, waardoor ouderen ook
minder vaak onderuit bleken te
gaan. ,,En dat werkt behoorlijk kos-
tenbesparend", vertelt gezond-
heidswetenschapper Thr¡ia Dorres-
te$n pij promoveerde afgeþen

maand op dit ortderwerp aan de
universiteit vanMaastricht.
De medische kosten van de valpar-
tijen in Nederland worden geraamd
op 810 miljoen eurq zo blijkt uit c!j-

Als er niets gfebeurt,
Ioopthetaantal
65-plussers dat overliidt
na eenv_al optot4Too,
voorspelt Veili¡þeid.nl.

fe.rs van Veilþheid.nl" de landegke
organisatie die zich bezighoudt met
veiligheidsproblemen. Dè organisa-
tie voorziet, evenals de Maastricht
se universiteit, een flinke stljgng
van het aantal valincidenten. Dit als
gevolg van de sterke vergrijzing en
het overheidsbeleid ouderen zolartg
mogelijk zelfstandig te laten wonen.
Als er niets gebeurt, groeit het aan-
tal 65-plussers dat overlüdt na eerr'
val tot 4700 in 2030. De kosten lopen
dan op tot 1,8 miliard.
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ledere zes
m¡nutefr...

De
drempel
over
Veel kwetsbare, thuiswonende .

ouderen ziin zo bang om te vallen
dat het hun dageliiks functioneren
belemme¡.t. Die angst kan met een,
individuele therapie worden
weggenomen. Dankzij die behandeling
neemt het aantal valincidenten in huis

bovendien met een derde af. Dat blijkt uit
onderzoek van Tanja Dorresteijn, die op
dit onderwerp is gepromoveerd aan de
un iversiteit van Maastricht,

HENNIE JEUKEN

derde lager dan bü een çontrole-
groep oudereri, die niet mee deed.
Voor de therapie bezoeken zorgpro-
fessionals, zoals wükverpleegkm-
digen of fu siotherapeuten, ouderèn
drie keerthuis orí te inventtriseren
hoe ze denken over vallen, watderi-
sico's in en buiten het huis zlin en
wat ze weer zouden willen doen.
,Paarnaast zün er aßriselend vier
ielefonische contacten, waarbii
wordt gesproken over lichaamsbe-
weging en opkomen voor jezelf We
leren memen dat wagen mag. Bil-
voorbeeld om eên buschauffeur te
verzoeken even te wachten. Of een
bekendewagen of trij joukan oppik-
ken als je ergBns naaÍ,oe moet."
Vaak moeten ouderen niet alleen
Ietterlijk, maar ook frguwlijk over
een bepaalde drempel heen gehol-
pen worden, is haar eroring.
In het lâatste huisbezoek worden
mense¡ ondersteund met een dage-

$kse activiteit die ze niet alleen
durven te ondernemen maar nog
wel graag willen doen. ,,Bijvoor-
beeld traplopen of zelfstandig dou-
chen, dan kijlit de professional
mee." Datzelfde çldt voor fretsen.
De wetenschapper vindt het maã
wat jaû¡mer dat d¡iewielers voor

...komt een oudere op de
spoedeisende hulp van een
ziekenhuis na een valincident

Evelinevan de B€rg (midden) aañ de rvandel, WiJkrærpleegkundiæ Elly

fil eker, Tanja Dorresteän
I kzn voorbeelden eeven.

t Væ oud.eren die-weer
t - dwen douchen zonder

¿-l hdp. Of zelfstandigbood-
schappen dwven doen. Allemaal
nadat ze thuis een individuele val-
cursus hadden gevoþd, ontwikkeld
door de Maastrichtse gezondhe-ids-
weteßchapper. ,,Die mensen wa-
re.n na de therapie minder bezorgd
om te vallen. Voorheen meden ze
veel activiteiterl nu veel minderl'
Degrotewinstis,zobenadruktDor-.
resteijn, dat mensen erachter ko.
men dat ze vaak meer kmen dan
ze denken. ,,En uiteindelijk gaan ze
het daadwerke\ik doen." Daardoor
verbetert de kwaliteitvanhet leven.
Want mensen kumen zichbehoor-
lük eeroaam en ongelukkigvoelen
als ze hele dagen al zittend in een
fauteuil släten, zegt de onderzoeker.
En het betekent ook dat er minder
thuis' en"/of mætelzorg nodigis, dat
scheelt ìn de kosten.

Kort
De cwsus is van korte duur maar
werkt wel. Het aantalvalincidenten
bil deelnemere thuis, vmwie de ge-
middelde leeftüd 78 was, bleek een

1S
Degrotewinstis,
datmensen
erachterkomen
datzevaakmeer
kunnendanze
denken.

Wetenschapper
lanja Dorresteijn

volwassenen niet gangbar zün,
want dat zou veel ouderen mobieler
maken.
De individuele tminingis een thuis-
variant van de groepscwstts Zìcht
op Ehrcnwích| ontwild<elddoor haar
collega-onderzoekers vm de Uni-
versiteitMaastricht Rixt Zijlstra en
Ruud Kempen. Ook al bleek deze
therapie werkzaam - deel¡remers
doen blivooibeeld oefeningen om
hunlichaamsbalans beterte maken
enhebben na de cursus beduidend
minder angst -toch maalrie 40 pro-
cent de groepscursus niet af De bs
rute zeventigplussere ka:r.rpten
met gezondheidsproblemên en wa-

ren bang naar buitên te gam uit
mgst te vallen. Of ze voelden zich
niet thuis in de groep. Daaromheeft
Domesteijn een individuele thera-
pie samengesteld.

Trimbos
Het programma is overgenomen
door het Ttimbos krstituut dat nu
zorgprofessionals uit het hele land
tÞint om zowel de groepscursus als
de individuele va¡imt te geven.
Het concept Zicht op Eúem)ícht
komt uit Amerika en behelst veel
meer dan cursisten wilzen op het
weghalen vm'dat vloerkleed' waar-
over je kmt struikelen. Het accent

W{Á,seE 4
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' Jaarlijks overlijden in Nederland
ruim 28OO 65-plussers na een
valincident, doorgerekend naar
Limburg zijn dat er dik 22O. Dit
aantal groeit, als gevolg van de
vergriizing en het bele¡d van de
oveihêid ouderen zolang mogeliik
zelfstandig te laten wonen, landéli.ik
iot 47OO,n 2030. Dat verwaeht
Veil¡gheid.nl, d€ organisat¡e die zich

als gevolg daf, ze m conditie en
spierkmcht inboetery wat de kans
op vallenweervergroot, voegt Tan-
ja Dorresteün toe. ,,Wij laten men-
sen nadenken over hoe hun be-
zorgdheid kan verminderen. W¿t
hebben ze dauvoor nodig, wagen
we." Met als doel dat hun zelfrer-

regio E
bozþhoudt met veiligheidsproblemen.

r De directe medische kosten van deze
valongelukken worden geraamd op
8lO mifioen. dii loopt op tot 1,3 m¡l- ,

lard in 2030.
¡ Vålincidenten zijn de meest voorko-

rnende oorzaak van letsel door een
ongeval bij ouderen. Elke.6 rl¡nut€n
kornt in Nederland een oudere op de
spoedêisende hulp van een ziekenhu¡s

na een valongelqk. Meer dan de helft ,i

van deze incidenten vindt ¡n of orn
huis plaatÈ.

! Het aEntal 65-plussers in Nederland
.groeítvan 17 procent nq naar
28 procent in 2050. ln dat iaar is in
LÌmburg ruim 3O procent van.de
inwoners 65.ôf ouder. Nu is datcirca
20 procent-(19.7 procent in Noord.
en 20,9 procent in Zuid.Limburg).

'Ik viel over
iedere kruimel

,

,',Evpllne van de Berg uit zelßtan{þiraarli'uitentela-
, Ileerlengiagjarengeleden ten gaan', vertêlt de ver-

veelvuldigonderuiL,,Ikviel pleegloadige Moolena¿ic
overiederelauimeidieilite- beschouwthetalseendank-
ged{wrimr', verteit de.büm
S}jarige- Gaandeweg ging
de ãeerlense de ¡l¡x¡r niet

. meer uih,Ik.hadhet lef giet
meer de 6trâåt op tê. gaa¡l.

- Zonder hulp van de liinde-
ren kwam ik niet buit€It."
Ook kon ze niêt zelßta4dig
dôucherr
Zewijt devalincidentenbin-
none- cn.buitenshuis deels
aaú baar zielde ûbmrryal-
gie (ook wel wekedelenreu-
.ma genoe.md) waardoor de
epie¡tn ondBrhqArknie diet
meer goed -&¡cüorleteq-
${aar ik ioelde'daar niets
van." \rrå haârhufuatts do€t
ze uiteindôlijk mee ran het
valpreventie¡roject van
Taqia Dorresteän
De Heerlense wbrdt i¡divi-

- direel getraiúd dotiryiþer-
plèeglmndige .EIty lvfoole-
¡uìar van zo¡gaanbieder
Mear¡der. Ze houdt in een
klapper haar vaipahoon bli
en sameomakenze eenplan
vanaanpaka". de handvan
eenchecklisl,,Omu¡ttevin-
den wat er biþoorbeeid no-
dig q,as oE movtouw.weet

krilgt omelat ze een ongeluk
heeft gehad" Tegenwoordi
w.â¡dellze, mét rollatol; wèl
anderhalf uur per dag Dan
maakt ze her etr dêr een

Reageren?
henn¡ejeul<en@ngl.nf

pt?atje met buurtgenote¡.

"Zo 
versùerk ikmdn sqciale

contact€r|.o Ze doøl zer1s H:iåffiffituî#:i
r- r- -- --_ daL ,Matr zij hebben ook
IK Den nU _ . e"o $rio en Ìiun werk" De
welisurear ouder Heerlense woont zelfstan-

m¡f¡¡f V€el dg.íi}éen-appartiementenis--;,----; . vanplandarzolangmoge-
ZellVeliZekeldefen üiktebliivm..tdüoi*.ii.
Zelßtand¡Íerdan ó¿ooderaäioåa¡'oluut

iarengekifen ilåîiïffi*{ff"'åf' alehuisa¡t*Ikbennuwelie.
Eveline van de Berg waar ouder maar veel zelf-

vetzekerder en zelßtandi-
ger danjaren geleden'

Mool€naar (links) en wetensc-llapper Tanja Dirnesteijn k¡¡ken toe. FOro JoHANNES TTMMERMANS

lþtvooralophetwegnemenvande trouwen toeneemt En ze toch die momee getrokken moet worden,
mgst om te vallen, ,,Ì\demen gam stap durven zetten. ,¡Ietgaat erom geven de meeste gemeenten niet
zakenuit deweg,Zë doendingen datdezelfredzaamheidvanoude- thuis, Sommiç zorgverzekeraats
niet meer die ze misschien best nog ren toeneemt. Dat ze weer deelne- vergoedeh een klein deel.
zoudenku¡nen.Vaakishunpercep men am maatschappelijke activi- De individuele valpreventie kost
tie niet reëel", vertelt universitair teiteri', zegt hoogleraar Kempen. 700 euro per þersoon, de groeps-
docent Rixt Zillstra. Waardoor De bal ligt nu bü de gemeenten die cmm is goedkoper. Dorresteün
mensen zich gaan âânpassen aan de preventiecursussen zouden vindt het heel billijk als de oudere
hungedachtenenminderdoen,Met moeten aanbieden, vinden dé on- eenfinanciëlebijdraçlevertendat

derzoekers. Gemeenten hebben
sinds vorig jaar overheidstaken
- waaronder het thuis begeleiden
vân kwetsbare ouderen - overgenG-
men. Devalpreventie pastprima in
het beleid ouderen zo lmg moge\ik
zelfstandig te laten wonen, coßta-
teren de drie. Maar als de porte-

de rest door de zorgverzekeraar of
lokale overheid wordtbetaald. Er is
ruimte voor nu gómeenten zorg-
geld overhouden, benadrukt ze.
Maastricht heeft. een tijd befaald,
maar datwas op projectbasis en dit
is nu weer stopgezet. Horst m de
Maas pakt het op door binnenkort

te starten met een pilot valpreven-
tie ouderen ,,Maar dat is eveneens
opprojectbasis,duseris zekerkgns
dat dit straksweer ophoudtJ'
Zorggroep Cicero ziet ook heil in de
preventie en laat zôrgprofessionals
trainen zodat z$ ouderen kunnen
helpen.,,lrealistische valangst en
hetvermijdenvan activiteitendaar-
door is een groot probleem onder
ouderen, terwijl hier iets aan te
doen is. In eerste instmtie moet je
investerery maar als je käkt naar
wat dit uiteindelilk bespaart ôp
zorgkosten, dan levert het onder
streep alleen mar geld op', is de
overtuiging vm de onderzoekers.



Met asbest in
De prorrincie
loopt voorop
met het saneren
van asbest.
Daarmee.creeert
ze echter een
nieuw probleem:
waar laten we dat
spul? Dumpen is
geen optie.
Experts proberen
wat beters te
bedenken: etende
schimmels of een
reuze magnetron.

MAASTRICHT

^ 
sbestmoetopljmu-

, I ari 2o24 vemiiderdA runi:ffi::t
L Inet nür ¡epuald.
Datis geenwillekeurigjaartal. In
2oE4 is }ret dertþ jaar geleden
dat asbest werd verboden, dus
iedereen heeft dan ruiin de tiid
gehad om het te verwijderen, is
de gedachte.
De werkelijkheid is mtuulijk
minder simpel. Het stikt nogvan
de asbestdaken, onder meer om-
dathetvemüdererÍ duur en om-
slabhtig is, en omdat mensen
denken dat het geen kwaad ka¡
zolang je er van af blilÍt. Maar
veel dakbedekking varì asbest,
vooralopoude schuen,isversle-
ten enbegintte verlauimelen en
schadelijke vezels te verliezen.
Asbest kan ka¡rkeruerwekkend
zijn voor wie er mee werli:t en de
vezels inademt. Er steruen jaar-
lijks 1200 mensen aan asbestge-
relateerde ziektes, reden genoeg
om het spul in de bm te doen.
Maar het opruimen verlooPt zo
traag dat volledige smering in
2024 niet gehaald gaat worden.
In het huidige tempo duuft het
tot 2044 voor alle asbest van de
daken is. Het moet drie keer zo
snel, heelt de hierooor vefânt-
woordelijke gedePuteerde Dam
Prevoo uitgerekend.
En dæ loopt Limbwg samen
met Overijssel nog voorop met
asbestsanering; in ândere Pro-
vincies gebeurt nog veel minder'
Het provinciebestuu is eerder
ditjaar akkoord gegaan met Pr+
voó's voorstel om vijftig milioen

euro uit te trekken voor leninçn
voor asbestsmering en nog eet¡s
vijÍtig miloen voor duulzame ener-
gie op de plelil<en war het asbest
zat, büvoorbeeld zormePmelen oP
de dakenvan stallen, of windmolens
iríplaats vm geslooPte schuren.
ln heel Limbwg moet bimen zeven
jar twaalf miljoen vierkmte meter
asbest vm de daken worden ge
haald. Daarvan ligt driekwart op
stallen bli boeren en de rest op
schuurtjes, gmages en fabrieken.
Datleve¡;leerleuonnebergafvalop.
Simpelweg dumpen op de wilnis-
belt is tegenwoordig uit den boze,
datwordtniet als een duurzame oP-
lossinggezien. HeL mooiste zou zijn
als asbest kan worden verwerkt tot
een nuttþ product dat ook nog eens
geld opbrengt. De provincie zoekt
nu samen met de universiteiten væ
Maastricht en Aken en de Bright-

lauds Chemelot Campus naar een
goedebesteming.

Schimmel of magnetron
Inhet gouveinement vond gisteren
voor het eêrst een vergadering
plaats van tien knappe koppen, pro-
fessoren en directeuen van onder-
zoeksinstituten uit de Euregio en
va¡ einkele bedrijven: wat zlrn de

beste kansen om asbest af tebreken
of veilig te hergebruiken eir welke
bezwa¡en ldeven daaram? Een veel
te compìexe kwestie om in één och-
tend op te lossen, vmdar daúis aÊ
gesproken elkaar vaker te ontmoe-
ten. Er gingen wel meteen allerlei
suggesties over tafel, varièrendvm
wilde tot praktische en energiever-
slindende. Bepaalde schimelcul-
turen zouden æbest kumen 'op-
eten', mââr het spul zou ook che-
misch ve¡verK kmen worden in
een mdcr matoriaal,
Ook asbest koken in een enorme,
magnetron-achtige irotallatie zou
een a.lternatief kunnen zijn. Als je
asbest tot U00 grâden Celsius ver-
hit, veranderen de eþnschappen
zodanig dat de vezels geen gevaar
meer opleveren. Daarna is de
grondstofweer opnieuu, te gebrui-
ken, zonder de kalker"verwekken-

Voor professionele asbebervijderaars ¡s er de komende jaren genoeg te doen. F0T0 HoLLANDSE HooGrE

DOOR PETER
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deeigerschappenvmhet asbest, en
km het dienen als vulsel in de ce-
ment- of asfa.lti¡dustrie. In Overijs-
sel staat al zo'n verwerkingsfabriek.
Ook in Limburg zou iets dergelijks
kumen worden gebouwd. Pre
bleem is dat de verwerkingsinstal-
Iatie nar schatting 20 tot 25 rill-
joen ewo kost en veel energie
shu?t, ieruijl die investering niet
birmen de superkorte tildspanne
vm âcht jaar terug te verdienen is.
Iletidee maal<t meer kæ als de fa-
briek.enkele tientallen jaren kan
draaien en de verwijderde æbest in
afuachting van de verwerking in
grote depots km worden opgesla-
gen.
Maar net als bil de andere geopper-
de oplossingen geldt dat er nogveel
wagen onbemtwoord zün over de
kosten, de milieuaspecten en de
techniek. Wellieht is een combina-

tie van diverse verwerkingstech-
nieken het beste. Dat vergt verdere
reserch,
Voor Kris Broos van Vito (de
Vlamse TT.{O) is dat aanleiding om
te concluderen dat ee6t maar eens
de kaders vm het asbestprobleem

.)
Het asbestprobleem is
nietsexy, maarde
k¡^¡estie is te belangrijk
omvoorieuitte
schuiven.

túilieugedeputeerde Daan Prevoo

vastgesteld moeten worden: ,,Er
zijn nog geen regels, dus is ernog
geen spel."
Met die nuchtere constatering
km hij het enthousiasme vm ge-
deputeerde Prevoo niet tempe-
ren.,,Er is een grote kloof tussen
de overheid en kemiswerkers,
maar nu hebben bestuuÍders en
wetenschapper" uif drie landen
voor het eerst openharbig met el-
kaæ over het probleem van as-
bestafval gesproken. Ze onder-
strepen allemaal hoe belangrlik
het is een oplossing te vinden.
Het is ook een morele plicht om
die am te reiken Wmt heù æ-
bestprobleem is niet sexy, maar
de kwestie is te belangrijk om
voorje uit te schuiven."

Reageren?
petér.bruüns@mgl,nl
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ROERM O N D Voorwaarde burgemeester en wethouders

Bomen bliiven
Bij het realiseren van het hotel
en appartementen oP de loca'
tie Loesbleik noei de bomenrij
aan de Roer behoudenblijven-

Dat is een voorwaarde die bur-
gemeester en wethouders heeft
gesteld bij het afgeven van een

omgevingsvergunning die het bou-
wen van het hotel en aPPartemen-
ten mogelijk maakt, waartegen
39 zienswijzen waren ingediend.
Onderzoek wijst uit dat de bomen
behouden kunnen blijven, mits de

bomen gekandelaard worden' Het
handhaven van de bomen was een

van de belangrljkste gesprekspun-
ten tussen de initiatiefiremer en de

omwonenden: Dit heeft geleid tot
intrelilking van het oorspronkelijke
plan en verschuiving van het hotel.
Bovendien.is het aantal hotelka-
mers teruggebracht en is het dak'
terras komen te vervallen. Het ter-
ras voor het hotel is verplaatst naar
de Roerkade zijde. Om onafhan-
kelijk vast te kunnen stellen of en
hoe de bomen behouden kunnen
blijven, heeft de' initiatiefrtemer
een zogenaamde bomeneffectana-
lyse laten uitvoeren. De gemeente
heeft daarnaast een second oPini-

on laten uitvoeren. Beide analyses
wijzen uit dat de bomen behouden
kunnen blijven onder de voorwaar-
de dat ze gekandelaard worden' Dit
betekent dat de boomkroon met
circa 75o/o moet worden ingeno-
men. Als aanvullende voorwaarde
is gesteld dat de initiatiefrremer een
nieuwe plataan op dezelfde locatie
terugplant, mocht er binnen vijf
jaar onverhoopt een boom afster-
ven. Ook moeten de bomen tijdens
de bouwwerkzaamheden worden
beschermd. Hotel en aPPartemen-
ten maken onderdeel uit van het
plan Roerdelta fase 1.
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ROERMOND

CUYPER$Íi EEKEND ¡ Het Cuy-
pershuis, gevestigd aan de Pierre
Cuypersstraat 1 in Roermond houdt '

op zaterdag 11 en zondag 12 juni 
'

een Cuypersweekend, met diverse
activiteiten als speciale rondlei'
dingen, wandel- en fietsroutes en
presentaties. Het publiek kan dan
op verschillende locaties in Lim-
burg kennismaken met architect,
ambachtsman en vormgever Pier-
re Cuypers. Het Cuypershuis is dat
weekend gtatis toegankelijk. Meer
informatie over het- programma is
te vinden op www.olypershuisroer-
mond.nl



Weekvan de
Begraafplaats

ROERMOND/HERTEN Rondleidingen op oude Kerkhof en Brummeberg

Het monumentale Oude Kerkhof.

fiJdens de Week van de Be.
graãSlaats, van 28 mel Um 5
Juni, worden op veel begraaf-
plaatsen in Nederland activi-
teiten georganiseerd. In dit
kader houdt de Stichting Oude
Kerkhofop zondag Sjuni een
gratis rondleiding over de uit
1785 stammende monumenta-
le algemene begraafrlaats .Na-
bij Kapel ¡n't Za¡rd', het Oude
Kerkhof aan de Weg langs het
Kerkhof in de wijk Kapel in 't
Za¡d.

Gedurende de twee uur durende
rondleiding zullen alle vijf geloofs-
gedeelten en daarmee mãrkante
laatste rusþlaatsen en locaties
van dit Rijksmonument worden
bezocht. De duidelijke zichtbare.
indeling in religieuze gedeelten,
de begraaf,klassen, het relatief gro-
te aantal grafkelders (54), het vele
smeed-en gietijzea de talrijke mo-

numentale gxaven en de bijzoqdere
flora maken'den Aje Kirkhaof' èen
monumentale dodenakker van fo¡-
maat. In een tijd waarin crematie
nog geen rol van betekenis speelde
en vrijwel elke Roermondenaar die
overleed er werd begraven was de
begraaþlaats de ultieme uitdruk-
king van de sociale verhoudingen
in de stad Roermond. Het is niet
alleen ccn plek waar een enorme
hoeveelheid genealogische infor-
matie zichtbaar is, maar ook het
tastbare ovêrbhjßel van een ver-
dwenen sarnenleving. Hier liggen
in de meèst letterlijke zin van het
woord de Roermondenaren die tus-
sen 1750 en 1950 de historie van de
stad mede bepaald hebben.

Voorafgaand aan de rondleiding op
zondag 5 juni is er om 13.00 uui
een korte inleiding met fotopresen-
tatie in caft-zaal Aad Remunj aan
de Herkenbosschenøeg 10, schuin

Eveneens in het kader van de Week
van de Begraaþlaats vindt er op
zaterdag 4 juni een themarondlei- - c\
ding plaats over de begráaþlaats È
Brummeberg aan de Veestraat in \-
Herten.

tegenover de begraaþlaats. Reser-
veren is niet nodig, tijdig aanwezig
zijn gewenst. Info: www.oudekerk
hofroermond.nl

De bijzondere flora op deze do-
denakker zal vanaf 14.00 uur tij-
dens een rondleiding van een uur
door beheerder Hans Moors belicht
worden. Ook kinderen zijn van
harte welkom. Jongere deelnemers
kunnen die middag met zoekkaar-
ten ontdekken wat er zoal zoemt
en vliegt in deze verborgen tuin.

Voor deze eveneens gratis rondlei-
ding dient men zich aan te melden
via natuur@roenrrond.nl.
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Uitspraakva¡Reylzjuu had gelegd. Ook de advocaat vm
voomalig WD-wethouder Tilm-

De Rotterdåmse rechtbank oD- an Schreuls uoeg vorige week om
der voorzitteschap van mr. Jacco
Janssen spreekt op dinsdag 12 of
woensdag 13 juli het vonnis uit
in de zaak tegen politims Jos van
Rey die verdacht wordt van comrp
tie, verkiezingstraude en witwas-
sen. Ook Tilrúan Schreurs en Piet
van Pol kdjgen dan te horen hoe
de ¡echtbank over de eisen denkl
Vodge week was het de beurt aan
de verdediging van Van Rey die
alle door het Openbail Minisrcrie
geuite beschuldigingen naar de
prullenmand verwees. Van Reys
¡aadsvrouw benoemde de door de
ofificier van justitie aangedragen
bewijslast als 'flinteiduri' en zei dat
het Openbau Ministerie 'een rook-
gordijn aan verdachtmakiûgen'

Mr. Jacco Janssen.

Op Koningsdag is 'de ROER-
mond' ofñcieel onthuld door
wethouder *Angely Wæjen. Na
de voorjaaískerrris wordt het
kunstwerk teruggePlætst op
het Statioûsplein en om dat te
vieren staJt Citjmmagement
Roermond¡ ln smenwerking
met de binnenstadonderne-
m€rs een selfie.acde. De hele
ma¿.ut(l Jruu en JUll aJn moore
Ba'i¡zen tê wimen door origi-
nele selfies te maken met de
ROER¡nond.

ledereen wordt uitgedaagd om een
originele foto van zichzelfte (laten)
maken met, op, in, naast, voor of
achter het kunstwerk. Door de foto
te plaåtsen op de Facebookpagina
City Roemond en deze pagina te
liken óf te plaatsen op InstagÞm
met #roemond, kan er kans ge
maakt worden op mooie prijzen die
ter beschikking zijn gesteld door de
ondernemers in de binnenståd.

Iedere week gedurende de actiepe
riode worden de origineelste foto's
beloond met een prijs. De Cultuu-
burgemeester van Roemond, Lu-
cas f,ejeune, heeft iede¡e week de
eer om een keuze te maken uit alle
inzendingen. De winnaaß krijgen
persoonlijk b€richt van Cityma-
nagement én worden vemeld op
d.e Facebookpagina City Roemond.
De winnaaÌs ltunnen de prijzen
daama ophalen bij de ondenemer
die de pújs ter beschikking heeft
gesteld.

rrijspraak voor zijn cliënt. Sch¡eum
wordt eruan verdacht zich te heb-
ben laten omkopen door project-
ontwikkelaar Piet van Pol. Hij zou
voor 15.000 euro aan etentjes en
bezoeken aan voetbalwedstrijden
van het Nederlmdse elÍtal heb-
ben gelregeu In ruil hiervoor had
Sch¡eu¡s de prcjectontwikkelaæ,
aldus het Openbaar Ministerie, ma-
jeure projecten in Roemond toege-
schoven, Tegen Sch¡eum was een
taakstraf van 180 uur geëist. Ook
de advocaal van Van Pol uoeg wij-
spraak. Tegen hem is, net als tegen
Van Rey, twee jaar cel geëist.

'Toplocatie' drikelt
iI[ lijst Elsevier

De Liberale Volkspartij Roemond
(LVR) vraagt zich af hoe het komt
dat Roemond in het meest r€cente
onderzoek van weekblad Elsevier
uit de top-10 van Nederlandse Top-
locaties is gekukeld en is afgedaald
naar de 17e plek. De LVR ¡icht zich
rechtsheeks tot het college van bur-
gemeester en wethouders van Roer-
mond en wil van B en W weten wat
de oorzaak is en of zij maâhegelen
hebben genomen om weer ¡ich-
ting top-10 op te stomen en zo ja,
hoeve€l tijd de gemeent€ daaryoor
heeft uitgebokken,
Hetjaulijkse ondezoek nail toplo-
caties in Nederland moet antwoord
geven op de waag welke gemeen-
ten de beste eco¡omische prcstaties
leveren en in welke plaatsen het
juist minder gaåt. In 2014 stond
Roemond nog op de 8e plaats in de

top-10 van Nederlandse toplocaties.
Ook Venlo maakt geen goede beurt
in het door Bureau Louter in op-
dracht van Elsevier uitgevoerde on-
derzoek. Venlo stond vorig jaar nog
op de 44e ?iaats en is nu hekken-
sluiter in de top-50 vân gemeenten
met minstens 10.000 inwoneß. De
derde Limburgse gemeente il de
lijst doet het wel goed. Sittard-Ge-
leen steeg van de 37e naar de 24e
plaats.

GroeDlinks wil stellingñme
'lihmge'

Hoewel de raadsfractie van Groen-
Linls vindt dat de gemeente Roe¡-
mond zich ondubbelzinnig achter
de zestig gemeenten moet scha-
ren die een juddische procedure
tegen de kencentrale in Thange
zijn begomen, willen B eD W van
Roemond niet zo hard van sta-
pel lopen. Burgemeester Donders
(CDA) liet voúge week in comis-
sieverband weten dat zowel de Ne-
derlandse, Ddtse als de Belgisch
betrokkenen wel weten hoe de vlag
er in Roermond bij hangt. Er werd
ook gerefereerd aan uitlatingen van
Eurocommissaries FËns Timme¡-
mans die liet weten dat alle wette-
lüke conûoles il Tihange worden
uitgevoerd en dat de resultaten
hieruan geen aanleiding zijn om in
te grljpen. Veel Limburgse, Duirse
en Belgische gemeenten hebben de
handen ineen geslagen en willen
via de rechter bereiken dat 'Tihåtr-
ge' wordt gesloten. Een incident in
de centrale kan volgens hen ver-
strekkende gevöþn hebben voor
honderdduizenden bewonem in
de grensstreek. Maar volgens Belgi-

De kerncentrale in lihange.

sche autodteiten is een gang naar
de rechte¡ volst¡elf zinioos omdat
ambtelijke molens in Belgiè erg
langzaam werken en de centrâle
eerder dicht is dan de rechter uit-
spraak heeft gedaan.

Internationale samenwerking
Roumond

Door als enþ Nederlandse ge-
meente.in het intemâtionale prG
ject Resolve te stappen, hoopt de
gemeente Roerrnond zich landelijk
en intemationåal beter op de kaåú
te zetten. Met het Italiaanse Reg-
gio-Ernilia, het Engelse Manchester,
Maribor in Slov€nië, het Pofiugese
Almada, het Poolse Warschau en
de provincies lfuonoberg in Zweden
en Moravië-Silezië in Tsjechië zùn
de gemeente Roemond en de Eras-
musunivêßiteit Rotterdam een sa-
menwerkingsverband aangegaan.
Het komt erop neer dat kennis en
eruadng worden gebundeld om de
betrokkenheid van de retailsector
bü het opstellen van een Gemeen-

hoeft niet perse een selfie te zijn
en kan dus ook door iemand an-
den worden gemaakt. De volledige
voorwaarden zijn terug te Yinden
op de website w.cityroemond.
nl.

Meerweten over de actie en de prij-
zen die zijn te wimen? Kijk op de
website ww.cityroernond.nl.

telijk Verkeers- en Vewoersplan
(GW?)te vergoten. De steden gaan
eruaringen uitwisselen en bij elkaar
in de keuken kijken. Het project-
managemenl van Resolve koml in
handen van Roemond. B en w van
Roermond zeggen hoge verwach-
tingen te hebben van deelname.

Breugelmans treld
kar in Roerdalen

Marc Breugelmans, ftactievoor-
zitter vm het CDA ir Roemond,
heeft mede het initiatief.genomen
om ondememers in Roerdalen be-
ter en intensiever met elkaar te
laten samenwerken. Samen met
de in Montfort, Wåssenberg, Pos-
terholt en Roerdalen gevestigde
ondernemers belegt Breugelrnans,
die voorzitter is van de Bedrijven
Investedngszone op het induslde-
tenein Roerstreek, op 22 juni in
kast€el AeMinkel in Posterhólt een
avond waa¡ gebrainstormd wordt
onder leiding van 'reatief denker'
Sjra Puts.

Uit em enquête die deze week-
krant i.s.m. bureau Toponderzoek
onlangs heeft gehouden ondel
deelnemers am het lRoernond
panel (lRoermondpanel.rù) blijkt
dat het niguwe kuns¡trerk door het
overgrote d€el vaD de respondenten
wordt gezien ds een aanwinst voor
de stad. Slechts een zeer klein per-
centage ís niet te,spreken over de
ve.4)laatsbare ROERmond en vindt
het een verkwisting Ym gemeen-
schapsgeld. Hieronder enkele reac-
ties:

"Op het Stationsplein is het kunst-
wert op zijn plaats. Een mooie blik-
vanger wanneer je vmuit het stati-
on de stad in loopt."

"De ROERmond benadrukt de char-
ne en gastwijheid van Roe¡mond.
Grcot en klein voelt zich åângèÍok-
ken en gaat er graag mee op.de foto.
l€uk!'

"Een echte tftkpleister. Ik lteb ¿l

A
.¿',

ROERMOND Initiatief van Ciqrmanagement en binnenstadonderrtemers, lRoermond-panel overwegend positief over kunstwþrk

LPAüLI¡uøuC t16

ROERmond selfie-actie

Maâk een orig¡nele selfie b¡¡ de ROERmond en maak kans op leuke prijzen.

heel veel toeristen
ken. Hopelllk blult
van vandalisrne.'

foto's zien ma-
het gewijwaud

Het kunstwerk, dat is te bewonde
ren op het Stationsplein irr Roer-
mond, bestaat uit de letters ROËR
en een grote rode mond. De mond
doet tevens dienst als bank en het
kunstwerk is ook daadwerkelijtrt
bedoeld om op te zitten, liggen en
klimen. Het kunstwerk is vet-
plaatsbaar en zal op verschillende
plekken in de stad mogen pron-

ken, maa¡ de komende
ku$twerk nog te zien
Stationsplein.

tijd
zijn

zal het
op het

"Ik ken het kunstwe¡k slechts van
foto's. Ca snel eens een kij$e ne-
men. Ben nieuwsgierig hoe er er in
het echt uitziet."

om de selfie-actie eerlijk en goeit te
laten verlopen is er een amtal al-
gemene vooruaarden opgesteld. De
inzender en de ROERmond moeten
bijvoorbeeld zichtbaar op de foto
staan, maar de ingezonden foto

Te reinste kitschl Weggegooid geld"
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Vrijdag 27 meivond op het
Oude Kerkhof in Roerrnond
de traditionele jaarlijkse
herdenking plaats van ge-
sneuvelde Britse en Canadese
vliegtuþbemanningsleden,
verzetsstrijders en oorlogs-
slachtoffers.
Deze'Act of Remembrance'
geschiedt onder auspicien
van de BondvanWapen-
broeders afd. Roerrnond in
nauwe sarnenwerking met
Allied Joint Force Command
Headquarters Brunssum en
de Stichting Oude Kerkhof.
In aanwezigheid van burge-
meester Rianne Donders-De
Leest en de jeugdcultuurbur'
gemeester werden gedurende
een processie door leerlingen
van de Alfonsusschool en
diverse instanties bij 22 aan
de lweede Wereldoorlog
gerelateerde graven kransen
en bloemen felegd.

(Foto René Roosjen)

EQó'L'ùatte

bu.rgemeisler
Rernunl
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provincie limburg

VETERANEN
MAKEN DE DAG
Veteranenstad Roermond vormt zaterdag'18
jun¡ weer het prachtige decor voor de jaar-
l¡jkse Limburgse Veteranendag. Het is goed
dat we éen dag ¡n het ¡aai bewust stil staan
bij het werk van onze veteranen. Mannen en
vrouwen. Jong en oud. D¡e zich allen heb-
ben ingezet ¡n dienst van de vrede. Van de
Tweede Wereldoorlog tot nu. W¡j willen hen
op deze prachtige zaterdag in juni de erken-
ning en waarder¡ng geven die ze verdienen.
Vooihun inzet overal ter wereld, toen én nu.

Daarnaðt biedt de Veteranendag de L¡m-
burgse veteranen volop gelegenheid tot
ontmoeting en het aanhalen van vriend-
schapsbanden. De gõtvrijheid van stad en
prov¡nc¡e staat daaryoor garant, naðt een
afw¡sse¡end en inhoudsvo¡ programma.

E¡genl¡jk zoudcn wc onzc vctcrancn clke
dag moeten eren. Maar omdatvrijheid en
democrat¡e voor ons al decennialang een 8e-
lukkige vanzelfsprekendheid is, ßæn we daar
soms (te) achteloos mee om.
Êeìl vanzelfsprekendheid die, juist nu de

wereld op scherp staat, we meer dan ooit
moeten koesteren. Het laat z¡en dat d¡e

vr¡jheid zo sterk is a¡s we mens zün.

onze veteranen, jong en oud, geven onze
geschiedenis, maar ook het heden een
gezicht Dærom roep ¡k iedereen, maar
zeker alle in Limburg en Éuregio wonende
'veteranen' op om 18 juni naar Roermond te
komen. Want gedenken, eren en vieren kun-
nen we alleen samen.

drs. ThJ.F.M. oheo) Bovens
Commissar¡s van de Xoning ¡n
de Pfovinc¡e Limburg

¡n actieve en ¡¡et-actieve d¡enst. De stad Ro-
ermond vindt het belangrik dat er voor de
vele veteranen en hun naðten plaats is om 1e

herdenken, te ontmoeten en te v¡eren. Daarom
wordt al s¡nds 2005 in onze stad de L¡mburgse
Veteranendag georganiseerd. Op deze dag
gæt de aandacht vooral uit naar de waarder-
ing en het respect voo. het risicovolle werk dat
veteranen hebben venichten voor de bescherm-
ing van de veiligheid overal in de wereld en de
bevordering van de iñternationale rechtsorde
en stabiliteit. ln Limburg wonen ruim 5.500
veteranen. Op de Límburgse Veterânendâg
in Roermond kunnen wi laten z¡en dat wi de
¡nzet van de vetêrânen wærderen. Zekef in
deze tijd waarin vrede en veili8heid in de wereld
n¡et voor ¡edereen vanzelfsprekend is. Je ìedere
dag inzetten voor democratieen vrihe¡d is echt
geen thema u¡t het ver¡eden. Sterker, het i5

vandaag de dag nog steeds actueel. Vriihe¡d is

een kadootje dat we moeten koesteren alsof het
ons kostbaarle bez¡t ¡s. Samen zin we verant-
woordelijk om de vr¡jhe¡d in stand te houden en
door te geven.
De Límburgse Veteranendag beg¡nt om 1'1.00
uur met een plechtige herdenking bü het
Monument voor Vredesoperaties ¡n het Natio-
naal Herdenk¡ngspark Hattem ¡n Roermond,
gevolgd door een parade door de binnenstad
met muzikale begeleiding. T¡jdent de herdenk-
¡ngsplechtighe¡d worden niet alleen veteranen
uit de Tweede Wereldoorlog en de naoorlogse
periode ¡n lndones¡ë en Nieuw-Cuinea heÊ
dacht, maar ¡s er ook ændacht vôor de jonge
veteranen, d¡e werden u¡tgezonden naar dive6e
vredesmissies waar ook terwereld. En ook
tüdens d¡e miss¡es werden en worden grote
r¡sico's gelopen. N¡et zelden wordt daarbi het
hoogle offer gebracht in het belang van de
vrede in de wereld.
De gemeente Roemond ¡s de St¡chting L¡m-
burgse Veteranendag dankbaar en erkentelik
dat z¡j ook d¡tjaar de L¡mburgse Veteranendag
org¿niseêrt. lk hoop dat velen hierbij enwezig
z¡jn. U bent van harte welkomln de Veteranen-
stad Roermond.

Burgemeester van Roemond
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WELKOM OP DE
TWAALFDE LIMBURGSE
VETERANENDAG
Op zaterdag 18 runi a.5. vindt voor de
twülfde kær de Limburgse Veteranendag
(LvD) itr Roemond plæts. Het pÞB¡amma
vÐ de dag treft u eldeE op dqe pag¡na
aÐ. lljdens de he.denklng. wâ¡nee de
LVD cÞrq w¡lle¡ wii sti¡stail bi de ln de
loop der tijden omgekomen collega's en
d¡enstkmeraden. Mi$chien wi¡len w¡j ¡n

stilte nog even terugdenk$ æ degenen
met wie wiJ ffin op uitrendrng ziJn ve-
trokken, maar d¡e hdæ niet meer levend.
zijn teruggekærd of kort îa terugkær an
hu¡ veeondingen zin overled¡n. .re kunt
rmmeß nict le€stviercn zonder eerd ret
eerb¡ed hen te gedenken, die hún leven heb-
ben gelatien tijders ol ten gevolge vÐ de
veÉhillende ope€ties en missies.
lk hôop dat ook d¡tjær vele vete¡men, iong
en oudere, aan de jaarlilkse Veterilêndag in
Roemond zullen dednemen. Een opkomst
van veel jongee veteênen (actiet d¡enende

' mil¡tairen en oud-mlllf¿¡ren) iu¡ch ¡k ve
har¡e toe. Voor de jongere ki¡deren (4-'12
jær) Ì5 opv8ng in de mlddåg op de plæù
vÐ hetgeelligtrmziin gereg€ld. Neem
ook deel @ de pðrade en toon hiemee

vil samhorighdd en kamer-

Al5 is hebbeò alle in L¡mburg

¡nsötuùt geregistreerd z¡Jn, een peßoonl¡ike
ultnodlg¡ng ontvangen wærop vóór'l juni
gereagærd dient te worden, Helæ z¡in nog
niet alle actief dienendc mil¡ta¡ren met een
vetenneostatus v¡a het Veteraæninstiturrt
te bere¡ken. Hopelijk z{llen in de toekomst
ñeer actiefdienende collega's bqe¡d zijn om
ook via het VeteraneninstJtuut een peßæn-
lljke uitnodlging te ontvangen.
,k e¡ndig graag met æn opræp æn alle

. ¡¡ L¡mburg en in de Eurcglowonende
Nedelånd* veterilen e¡ hun event{¡ele
partneß om op zaterdag f8 iuni ð. deel

. te nemen @ onze provinc¡alc Umburgs
veteñnendag, würbij ik spec¡ale ændæht
waag voo¡ de pa¿de met deîlé. Alle leden
væ de amgerchreven veren¡g¡ngen ln Lim-
burg kunnen deelneren ün de Limburgse
Vete¡anendag en met neme de püade,
gevolgd door het gezell¡g smenzijnl Zij die
door otrEtand¡gheden nlet vóór 'l juni kun-
nen reageren, kunnen zlch alsnog tiot l0iuni
onlloe visde webslte ììw.lir¡burgsevet
ffinendagrl aa¡melden. Ook ¿ile anderen
zlin vai hsrto wdkom om op 1g lurJl a.s.
onze veterde¡ te leren kennen en men
met hun VeteMendas te viqen. Kom
ge¡ustù¡rår de'itirerc actMtelte¡ op die
dag. De Limburgs VeteærÌdag i! imne6
toegmkel¡ik voor lederæn.

m de Vbdd b.d. Vøtrltt€rstlótlng
Llmburg5e veÞñ¡endag

VRI€NDVAN DE
STICHTING LIMBURGSE
VETERANENDAG

Het doel van "De vr¡enden van de St¡cht¡ng
Limburgse Veteranendag (SLVD)" ¡s jaarlik
een extrafinanc¡éle ¡mpuls te geven aan de
SLVD voor de organisatje en aankleding van de
Veteranendag. Draagt u de in L¡mburg en ¡n de
Euregio woonacht¡ge veteranen een warm hart
toe? Wilt u het st¡cht¡ngsbeluur helpen de
Veùeranenda8 jn Limburg op een goede wijze
neerte zetten? Wordt dan VRI€NDll

Aanmelden bij het secretar¡æt en maak
tenminste €.15,00 per pe6oon perjaar over
nær bankreken¡ngnummer (IBAN)
NL56RÁ8O01 14083754 van de Stichting
Limburgse Veteranendag te Roemond
o.v.v. "V¡¡end van de SLVD 2016" .

Voor nadere ¡nformatie of ünmeld¡ng voor
deelname æn "De vdenden van de SLVÞ"
kunl u contact opnemen met de heHr Edwin
tacobsz (fel: 0475 341'187, e-mail: e.jäcobsz@
kpnplanet.nl) of Ron van Muijen ltel: o43
3671670/ 06-21A67043 (08.00-19.00 uur), e-
ma¡l: ¡nfo.l¡mburgseveteranendag@gma¡l.coml.

TIMBURGS E VETERANENDAG 2AT6
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gemeente Roermond

IEDEREEN IS VAN
HARTE WELKOM .

Op zaterdag 1B jun¡ 2016 staat de stad Roer-
mond in het teken van de L¡mburgse Veteran-
endag 2u16. Dé veteranenstad Roemond
venivelkomt op deze dag honderden veteranen

P noc Ra¡n¡,u Lt¡¿sI JRc s r
VrrEneNENDAc zATERDAc 18 IUNI
De Limburtse Veteranendag (LVD) wordt
dit jær voor de twalfde kær in Roemond
gehouden. Het progÞmma bestaat u¡t dr¡e ele-
menten, te weteni een plecht¡ge herdenkl¡g b¡j
het National Monument voor V¡edesopent¡es
¡n het Nationæl Herdênkingspark Roemond
@ de Maætr¡chteMeg, æn korte paade
door de binnenstad van Roemond met æn
detllé, gevolgd door een gezellig en ,eestellrk
samenz¡in op het Pr¡nsenholvan Prote¡o¡ RCG
en in de ængrenzende zalen van 't Paadies
nabii het Munsterpleitr. Het ís voot de z6de
kæ¡ dat æn pa€de, bestaande uit æn lopend
gedælte en een gemotor¡seerd element, deel
u¡tmækt van de L¡mburgse veteEnendat,
De Stìcht¡ngL¡mburgse Vete@endag (S|-VD)

lioôÞt vâñ herte dât er væl oud-mll¡tålrên en
actlef d¡enende milita¡len z¡ch annelden voor
dæl¡ame æn de pande.

09.30-10.45 uur Ontvangl ve alle dælne-
mers ¡n het Nationæl Herdenk¡ngspark Roer-
mond met een gratis kopje koffie/ thee en een
plak cake. ¡ederæn ¡s van harte welkoml
1 1.00-f2.00 uur Plecht¡ge herdenk¡ng b¡j het
Natìonaal Monument voor Vredesoperatres,
muz¡kaal opgelu¡sterd door het Reün¡eOrkest
L¡mburgse Jagers. Eregasten, wæronder: de
Commissaris van de Kon¡ng in L¡mburg (gnze
Couverneur). de burgemeester van Roemond
en de vertegenwoordiger van de lnspecteur
ceneraal der Krijgsmacht tevens lnspecteur
der Veteranen. Degenen d¡e met de e¡gen
auto komen en na de herdenking deel w¡llen
nemen aan de parade en het gezell¡g samenz¡in,
kunnen de auto op de parkeerplæts b¡.¡ het
monument ¡aten staan. Aan het e¡nd van de
Veteranendag r¡iden pendelbusjes tussen het
Pr¡nsenhof en de eerdergenoemde pa¡keer- ^
plaats.
12.15-12.30 uur Verplæts¡ng deelneme6

aan de paade en belangstellenden met bus-
sen en h¡storische m¡llta¡re voertu¡gen van het
Nationæl Herdenk¡ngspark Roermond naar de
h¡eruoor ¡ngerichte halteplaats aan de Mind-
erbroederssingel nabij de Brandweerkaerne;
de deelnemers æn het lopend gedeelte van
de parade stel¡en zich op het voorterein van
de Brandweerkaerne op, de deelnemeß in de
h¡stor¡sche militaire voertuigen blûven h¡erin z¡t-
ten en de belangstellenden gaan te voet ¡ær de
Neergtræt of de ilde¡e straten waar dq parade
lilgs komt.
'13.00-13.45 uun Korte parade (@. 1.50O m)
doorde binnenstad [route: Brüdwee*¿eme
(ænvangspunt) - rechtsaf M¡nderbroeder'ss¡ngel

- l¡nkaf Zwartbroekstraat - Neerstraat - recht-
saf Paredlsstræt- Munsterpleln - het Prlnsen-
hof æn het Munsterple¡n - kruispunt na ¡ngang
Prinsenhof (eindpunt)l. Defilee¡punt: ln de
Neerstraat. Muz¡kale begeleiding: de Koninklijke
Milita¡re KapelJohan Wi¡lem Friso (KMKJWF)
u¡t Assen en hetJachthoornkorps Sint Urbanus
Mæn¡el (JSUM).

14.00.17.00 uur: C,ezellig samenzün op het
Pr¡nsenhof en ¡n de ængrenzende zalen van
't Parad¡es bù het Munsterple¡n. De PR- en
andere stands staan ¡n 't Paradies opgesteld.
ln de Muziekkiosk op het Munsterple¡n treedt
vil 11.30 uurtot 16.00 uur het Sen¡orenorkest
Linne e.o. op. Om 14.00 uur zal de Couver-
neur op het Prinsenhof het m¡ddagprogramma
openen met een welkomstwoord en een korte
toespræk. Vil 14,45 uur tot 15.15 uur zullen
de KMK,WF en het JSUM op het Munsterplein
een muz¡kale b¡jdrage æn de feestvreugde ver
zorgeñ. De op het Pr¡nsenhof en ¡n 't Paradies
¡ngerichte punten voor consumÞties en snacks,
de stands van een æntal verenig¡ngen, de nð¡
maaitijd en levende muz¡ek van veEch¡llend
genre zijn de ¡ngrediénten voor een feestel¡jke
bûeenkomst.

WITTEANIERSPELD
De witte anier staat symbool voor de erken-
n¡ng van en waarder¡ng voor velemnen vduit
de samenlev¡ng.. Hêt ¡s daarmee een uite¡l¡Jk
kenme¡k dat staat voor respect van de burger-
bevolklng voor de lnzet van veten¡en onde¡
moell¡jle omsÞnd¡gheden en hu loyallte¡t
æn ons land. De symboliek van de wltte anjer
víndt z¡jn ooreprong in de Tweede Wereldoor-
lot'

De St¡cht¡ng L¡mburgse Veteranendag (SLVD)

heeft al ¡n een vroeg stad¡um de wit¡e an-
jerspeld ontw¡kkeld en z¡et deze, naðt de
eerder aangegeven symboliek. ook als een
teken van onderlinge verbondenheid tussen de
Neder¡andse bevolk¡n8 en haar veteranen en
onderstreept nogmaals dat de an¡erspeld door
iedereen gedragen mag worden. Op hel m¡llta¡r
uniform wordt de w¡tte anjer op de l¡nkerborst
boven de ondersche¡d¡ngstekens gedragen. Op
alle andere kleding wordt deze op de rechter
revers gedragen.

De anieEpe¡d wordt gedragen binnen een
bepaalde periode n.l. vanaf één week vooraf-
gaande aan de Nederlandse Veteranendag, op
de Veteranendag ze¡f en tijdens een provinciale
dan wel reg¡onale of lokale v¡er¡ng van Vetetr
anendag die buiten voornoemde periode wordt
gehouden.

De speld ¡s te verkriigen â €.'1,00 per stuk v¡a
het secretariaat SLVD, e-ma¡l:
ânje/spêldèn(øgñâll.con of v¡â of,ze websltê:
ww.limbuÍgseveteranendag.nl en natuurl¡jk op
de LVD zelf. Bi bestel¡¡ng van grotere Øtallen
wordt reduct¡e in pris ver¡eend.

ù E

illÉ


