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Brabant wil weten of Coppens
Diervoeding in Helmond al langer de vergunning over de maximale productie niet naleeft. De
provincie heeft daarom bij het bedrijf opheldering gevraagd over
de productie in de afgelopen vijf
jaar.
Dit blijkt uit antwoorden van Gedeputeerde Staten op vragen die
Statenlid Stijn Smeulders (PvdA)
had gesteld. Aanleiding was het
feit dat bij een controle in februari is vastgesteld dat Coppens in
2014 veel meer produceerde dan
de vergunning toestond. Daardoor dreigt voor het bedrijf een

dwangsom van 100.000 euro. Coppens diende bezwaar in.
Het provinciebestuur schrijft nu
in antwoorden aan Smeulders:
‘Het is waarschijnlijk dat de geuroverlast wordt veroorzaakt door
de hogere productie’. Vooral in de
wijk Brouwhuis wordt al jaren geklaagd over stankoverlast van Coppens en mestverwerker Ferm-oFeed, gevestigd op industrieterrein BZOB.
Om het probleem beter in kaart
te brengen, start de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant binnenkort een geurbelevingsonderzoek
in Brouwhuis. Hiertoe heeft de
wijkraad al medewerking toege-
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PETRA BIES
3,95

Het gespaarde parkeertegoed
na drie uurtje shoppen: 3,95
euro. Aan parkeergeld hoeft er
nog maar 0,55 euro te worden
betaald.

Gratis parkeren voor voller centrum
Helmondse winkeliers betalen
parkeergeld klant. Het is geen
garantie voor voller centrum.
door Chiel Timmermans
e-mail: c.timmermans@ed.nl
HELMOND – Vraag een willekeurige

winkelier in deze financieel penibele tijden wat er moet veranderen om meer volk naar het centrum van Helmond te krijgen en
het antwoord is steevast hetzelfde: schaf het parkeergeld af. Nu
Helmondse ondernemers als alternatief het parkeergeld van hun
klanten gaan betalen, zou dat dus
ook meer mensen naar het stadscentrum moeten lokken. Dat is althans het idee.
„Het is in Nederland in ieder geval een redelijk uniek idee”, zegt
Hillie Talens van Crow, een kennisplatform over verkeer en ver-

Provincie: stank door
overproductie Coppens
DEN BOSCH – De provincie Noord-
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 Officier van justitie vond
dat boeren zich niet achter
adviseurs moeten verschuilen
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DEN BOSCH – Door de economische politierechter in Den Bosch
zijn gisteren forse boetes uitgedeeld aan vier boeren uit Zuidoost-Brabant voor het houden
van meer varkens dan waarvoor
zij varkensrechten hadden.
De hoogste boete was voor een
varkenshouder uit Waalre. Hij
moet 11.000 euro betalen, waarvan 5.000 voorwaardelijk met een
proeftijd van twee jaar. Een boer
uit Best kreeg 10.000 euro opgelegd, waarvan eveneens 5.000
voorwaardelijk. Tot betaling van
datzelfde bedrag werd een Deurnese boerin veroordeeld. Een varkenshouder uit Hulsel kreeg
8.000 euro te slikken waarvan
4.000 voorwaardelijk. Alle vier de
varkenshouders moeten bovendien het wederrechtelijk verkregen voordeel betalen aan de Staat.
Dat ging om bedragen van 4.026,
4.963, 2.900 en 1.589 euro voor respectievelijk de boeren uit Waalre,
Best, Deurne en Hulsel.
Zowel politierechter J. Vos als officier van justitie M. Schenk legde
gisteren tijdens de zittingen uit
waarom de boetes zo hoog zijn.
Het gaat erom dat de uitstoot van
mest binnen de perken wordt gehouden en het milieu wordt beschermd. Ook moeten de regels
oneerlijke concurrentie tegengaan tussen boeren die wel investeren in varkensrechten en degenen die dat onvoldoende doen.
De hoge boetes zijn bedoeld als afschrikmiddel, hield de rechter de
verdachten voor. Volgens de officier staan boeren bovendien bekend als slimme mensen, zodat
de kans bestaat dat ze aan het re-
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door Peter van Vlerken
e-mail: p.vlerken@ed.nl

kenen slaan en het risico betrapt
te worden op het houden van te
veel varkens op de koop toe nemen. Volgens een van de advocaten van de verdachten zijn de regels omtrent mest en varkens echter zo ingewikkeld dat sommigen
er alleen niet uit komen. Dat was
het geval bij de Bestse boer, die
ook nog een bedrijf in Middelharnis had. Bij elkaar opgeteld had
hij zelfs nog varkensrechten over,
die hij via een bemiddelaar had
geleast aan een andere varkenshouder. Een foute keus, bleek achteraf, want nu kwam hij voor zijn
bedrijf in Best rechten te kort.
Officier Schenk vond dat boeren
zich niet achter adviseurs moeten
verschuilen, maar zelf de regels
moeten kennen. Dat gold ook
voor de boer uit Hulsel, die zei
naar eer en geweten te hebben gehandeld, maar zich door een voorlichter van een voederbedrijf had
laten wijsmaken dat hij 10 procent minder rechten nodig had
voor het aantal varkens in zijn
stallen. De voorlichter had hij inmiddels aan de kant gezet. „Van
zijn excuses word ik niet wijzer”,
aldus de varkenshouder.
De hoge boetes kwamen hard aan
bij de boeren. De markt voor varkens is niet rooskleurig, vooral
niet sinds de exportstop naar Rusland. De varkenshoudster uit
Deurne was in de fout gegaan omdat een stal in Oploo – gehuurd
na een brand in haar bedrijf –
niet was verwerkt in het computerprogramma. Ze zei in te teren
op haar vermogen en door de boete nog verder in de problemen te
komen. De boer uit Waalre zei
niet te weten hoe hij de boete zou
kunnen betalen. De varkens die
hij hield waren niet van hemzelf.
Hij was er vanuit gegaan dat de eigenaar de rechten had geregeld.
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Economische politierechter legt hoge boetes op als afschrikmiddel voor boeren die te
veel varkens houden.
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voer: „Je hebt wel individuele winkels die dat doen. Maar dat het op
zo’n grote schaal - veertig winkels
en horecazaken doen er mee – gebeurt, is nieuw voor mij.”
Crow doet geregeld onderzoek
naar de invloed van parkeertarieven op de keuze of mensen naar
het winkelcentrum komen. Volgens Talens is die gering: „Je gaat
ergens winkelen omdat er leuke
winkels zijn en vanwege de sfeer.
Dat speelt een grotere rol dan het
wel of niet hoeven betalen van
parkeergeld. Ik vraag me dan ook
af of je met gratis parkeren meer
mensen lokt.” Neemt niet weg
dat Talens positief is over het initiatief: „Je maakt als ondernemers
natuurlijk wel een mooie geste

naar klanten. En dat draagt bij
aan een positieve uitstraling van
Helmond als stad. Maar niet op e
korte termijn.”
Dat verwacht ook Jildau Schuilenburg van Detailhandel Nederland.
„Het heffen van parkeergeld is
een beleid van jaren. De klanten
die je daarbij bent verloren, heb je
niet ineens terug. Bovendien concurreert Helmond niet alleen met
Deurne of Eindhoven, maar vooral ook met internet.”
Schuilenburg is er daarentegen
wel van overtuigd dat parkeergeld
winkelend publiek afschrikt: „Parkeergeld staat in de top drie van
factoren die meespelen in de keuze voor de locatie waar mensen
gaan winkelen. Ik vind alleen dat
de gemeente de parkeertarieven

 „Je gaat ergens winkelen
omdat er leuke winkels zijn.
Dat speelt een grotere rol
dan betaald parkeren.”

‘Van verbaal geweld staan
we al niet meer te kijken’
vervolg van pagina 29

 Stijn Smeulders, fractievoorzitter

PvdA in de Provinciale Staten.

zegd. Coppens heeft een aanvraag
ingediend voor een forse uitbreiding van de productiecapaciteit.
Dit zal volgens het bedrijf gepaard gaan met diverse maatregelen om stank tegen te gaan.

Naast de zes burgemeesters waren vertegenwoordigers van ziekenhuizen, scholen, NS, woningcorporaties, politie, brandweer en
zorg aanwezig bij de bijeenkomst
in Helmond. Deze organisaties en
instellingen hebben alle met
agressie te maken. Over heel Nederland maken 1,7 miljoen werknemers ongewenst gedrag mee
van klanten, leerlingen et cetera.
Bij de politie heeft 54% van de
mensen daar ervaring mee. In de
zorg is dat 45%, in het openbaar
vervoer 33%, in het onderwijs 30%
en bij gemeenten 25%. Deze lande-

lijke cijfers komen overeen met
de gemiddelden in deze regio.
„Van verbaal geweld staan we al
niet meer te kijken”, schetste burgemeester Hubert Vos van Asten
de verhardende samenleving.
Mensen met een baliefunctie krijgen trainingen hoe om te gaan
met agressie. Hoogleraar bestuurskunde Pieter Tops, spreker op de
bijeenkomst, gaf een praktijkvoorbeeld: „Een conductrice trof in de
trein iemand waarbij iets mis was
gegaan met het kaartje. Ze dacht
even na en zei ‘Ik laat het lopen,
als u vandaag nog een goede daad
verricht’.” Dat was niet uit zelfbescherming, benadrukte hij.

omlaag zou moeten schroeven.
Want van een aantrekkelijk centrum profiteren echt niet alleen
de winkeliers. Toch draaien zij er
nu voor op.”
Die gedachte zal bij de ondernemers in het centrum van Helmond ongetwijfeld door het
hoofd zijn geschoten. Over hun eigen initiatief zijn ze niettemin
unaniem enthousiast. „Maar niemand weet of dit een succes
wordt”, is Mark van Helmond van
Rest-O-Ricus realistisch. „Het is
wel uniek, dit hebben ze zelfs in
Eindhoven niet.”
Juwelier Bram Stockx aan de
Ameidestraat sluit zich daar bij
aan: „Het zal moeten blijken of
hierdoor ook meer mensen naar
de stad komen. Maar klantvriendelijker dan dit ga je het niet krijgen.” Ook overbuurman Roger
Bombeeck van kledingzaak ’t Kelderke weet dat er geen garanties
zijn. „Maar het is heel simpel. Als
je niks doet, weet je zeker dat er
geen extra mensen naar de stad
komen.”

55 cent voor drie uurtjes shoppen
HELMOND – Het klinkt natuurlijk

als de perfecte verkooptruc: de
Helmondse ondernemer die het
parkeergeld van zijn klant betaalt.
Eerst zien, dan geloven. Het ED
nam in het weekend de proef op
de som met een fictief middagje
shoppen in het centrum.
De eerste benodigdheid om van
dit initiatief, Gepast winkelen, te
profiteren is een pasje van het langer bestaande concept Gepast parkeren. Op dat pasje storten ondernemers het parkeertegoed. Aanvragen kan online, kosten: 1,00 euro. Voor onze fictieve shopronde
parkeren we onze al even fictieve
auto in parkeergarage Doorneind.
Met het pasje krijgen we alvast
korting op het uurtarief: 1,50 in
plaats van 2,00 euro.
Eerste pitstop is Telefoonmaken.nl aan de Molenstraat. We laten daar het scherm van onze

smartphone repareren: 1,00 euro
parkeertegoed. Hetzelfde bedrag
keert Stockx Juweliers aan de
Ameidestraat uit nadat we ons
hebben gemeld voor een nieuwe
horlogebatterij. We spieken nog
even bij de prijzige sieraden. Als
we die aanschaffen kunnen we de
rest van de dag gratis parkeren, belooft eigenaar Bram Stockx.
Elke ondernemer bepaalt zelf hoeveel parkeergeld hij uitkeert. Daarbij wordt eerst een basisbedrag ingesteld. Iedere keer als het pasje
van de klant langs het Gepast winkelen-apparaat wordt gezwiept,

 We spieken nog bij de prijzige sieraden. Als we die aanschaffen kunnen we de rest
van de dag gratis parkeren

wordt dat bedrag bijgeschreven.
Bij lunchroom Il Borgo gebeurt
dat in stapjes van 0,25 cent. Eén
zwiep krijgen we na twee koffie
met gebak. Een knipbeurt bij
Team Kapsalon in de Elzaspassage levert daarna 1,00 euro op.
Terwijl we in kledingwinkels
speuren naar een nieuw outfit,
stokt de teller. Veertig ondernemers doen mee aan deze pilot van
Gepast winkelen, maar daar zit
slechts een handvol kledingwinkels tussen. Geen ketens als
H&M, WE of Esprit. Wel ’t Kelderke aan de Ameidestraat. Na de
aankoop van een blouse krijgen
we 0,50 euro. Inclusief de 0,20 euro die we daarna bij Rest-O-Ricus
ontvangen bij een fastfood-menu
levert dat een totaal gespaard tegoed op van 3,95 euro. Voor drie
uurtje parkeren blijft er nog 0,55
euro over om te betalen. Een fooi.

en tikkeltje nerveus.
Met dat gevoel reed ik
in mijn eentje naar
Someren, naar de reünie van mijn oude cluppie. Nerveus omdat ik bang was dat ik
er niemand zou kennen en omdat ik niets had dan mezelf geen kladblokje of journalistiek doel om mezelf een functie te geven en zodoende achter te verschuilen - in het geval
van sociaal onhandige situaties.
Eenmaal gearriveerd in een versierde schuur aan een donker
landweggetje, leek mijn angst
nog waar te worden ook: geen
enkel bekend gezicht. Gelukkig
verloste ene Kees mij snel uit
mijn lijden. „Ach meiske, gij
moet zeker bij de pony’s wezen. Da’s hiernaast.” Een groots
gevierde zestigste verjaardag
en een feestelijke reünie van
een paardensportvereniging tegelijkertijd naast elkaar in de
middle of nowhere: je verzint het
niet.
Een deur verder, bij de ‘pony’s’,
stelde ik al gauw vast dat het
principe reünie toch een beetje
een raar fenomeen is. Zo bleken meisjes die in mijn beleving amper drie turven hoog
waren, inmiddels lang en
breed getrouwd en/of moeder.
Maar afgezien van afgeronde
opleidingen, opgestarte carrières, gestichte gezinnen, een
groeistuip her en der en een
rimpeltje meer of minder was
het een feest der herkenning.
Veel van die oude bekenden
bleken bovendien nog altijd actief lid van de club.
Het was alsof mijn oude pony
Hendrik thuis op stal op mij
stond te wachten, mijn wedstrijdtenue keurig gewassen en
gestreken klaar hing voor een
zondag op concours en ik ’s
avonds gewoon in mijn oude
slaapkamertje vol Pennyposters zou gaan slapen
Kleine meisjes worden groot,
concludeerde ik later op weg
naar huis. Ook als je ze vijftien
jaar niet ziet. Maar verder is
mijn oude cluppie gelukkig vertrouwd hetzelfde gebleven.

Houten Vloeren, PVC en Laminaat Werkzaamheden

Zonvakantie Costa Brava
Aquamarina & Spa****
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√ Halfpension
√ 5 of 8 dagen
√ Waardering 8.0 op Zoover.nl
√ Ideale combinatie Strand & Barcelona
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*Ga voor de voorwaarden
naar Sweetdeal.nl

Bestellen doe je op sweetdeal.nl

info@vanderputten.nl

ma t/m zat 09.00 – 17.00 uur

HELMOND – Het Oostende en de
Uiverlaan in Helmond gaan op de
schop. Op beide wegen wordt een
deel van de rijbaan opnieuw geasfalteerd. De werkzaamheden beginnen maandag en duren bij gunstige weersomstandigheden een
week. Op het Oostende wordt gewerkt tussen de Torenstraat en de
Julianabrug in de rijrichting van
het kanaal. In de andere richting
blijft de weg open. Op de Uiverlaan komt nieuw asfalt richting
Wethouder Ebbenlaan. Daar blijft
de rijbaan richting Oostende
open. De gedeeltes waarop gewerkt wordt, zijn afgesloten voor
gemotoriseerd verkeer.

