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2,2 miljoen
voor deal
Vijverterrein

Reuvers vertrekt 

Menno Provoost
Tiel  

De gemeente Tiel en provincie Gel-
derland trekken zo’n 2,2 miljoen
euro uit voor de verplaatsing van
het sloopbedrijf Reuvers van het
Vijverterrein in Tiel.

Dat is gisteren bekendgemaakt
tijdens de ondertekening van een
nieuwe overeenkomst over de ont-
wikkeling van het terrein door
Reuvers, de gemeente Tiel en ont-
wikkelaar de Groene Weerd. 

In plaats van de eerder geplande
22 kunnen er nu 42 extra woningen
gebouwd worden, bovenop de circa
125 die op het naastgelegen deel al
waren toegestaan. Daarnaast dra-
gen de provincie Gelderland en de
gemeente Tiel bij in de kosten voor
de verplaatsing van het sloopbe-
drijf. Het gaat om 5 ton provinciaal
geld en 5,5 ton van de gemeente.
Bovendien schrapt Tiel een vorde-
ring van 680.000 euro op Reuvers
voor het afvoeren van verontrei-
nigde grond. Die bestreed dat hij
deze kosten moest dragen. Provin-
ciale Staten en de gemeenteraad
van Tiel moeten formeel nog wel
instemmen met de deal.

In 2005 hadden de drie partijen al
een overeenkomst voor het bou-
wen van woningen op het Vijver-
terrein. Dit ging niet door omdat
plots aan het licht kwam dat er eerst
allerlei watermaatregelen genomen
moesten worden. Er volgden tal van
rechtszaken over betalingen en de
al dan niet toegestane activiteiten

op het terrein. Pogingen om de zaak
vlot te trekken mislukten.  Vier
maanden geleden nam Marinus
van Binsbergen namens de omwo-
nenden en aangrenzende bedrijven
het initiatief voor het huidige plan.
,,Eindelijk krijgen we de omgeving
die we twaalf jaar beoogd hebben”,
reageert hij. ,,Mijn woz-waarde gaat
waarschijnlijk omhoog maar daar
zijn we erg blij mee.”

Voor wethouder Ben Brink was
het een van de eerste zaken die op
zijn bureau kwam. ,,We bemerkten
dat alle partijen de wil hadden om
eruit te komen. Gaandeweg is het

vertrouwen gegroeid. Iedereen
heeft er voordeel bij. Reuvers kan
zich richten op een andere locatie,
de omwonenden krijgen de omge-
ving die ze verwacht hadden en
Tiel een mooie nieuwe wijk.”

,,Iets later dan we gehoopt had-
den”, zegt Wim Reuvers. ,,Maar dat
iets, dat zo spaak gelopen is, toch op
deze manier opgelost wordt, geeft
een goed gevoel.”  Het is nog niet
duidelijk waar het sloopbedrijf
naartoe gaat. Er zijn drie locaties in
beeld, twee in Tiel en een erbuiten.

Eindelijk krijgen
we de omgeving 
die we twaalf jaar
beoogd hebben
– Marinus van Binsbergen

Sadhna
danst de
Bharata
Natyam
Culemborgse treedt op met
Indiase dans in De Pluk P2
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Omwonende neemt initiatief voor plan dat de
eindstreep haalt. Sloopbedrijf vertrekt en er komt
ruimte voor de bouw van 42 extra woningen. 
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Het was geen topzomer,
maar toch staken 132.191
mensen over. P4

Rivierpontjes
breken records

In de Achterhoek wordt
de perfecte versie ge-
maakt. 14

Het ideale 
theezaktouwtje
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Studenten van de mbo-
instelling van ROC Rivor
presenteren tijdens de
herfstlezing op 16 novem-
ber de resultaten van hun
onderzoek hoe jongeren
in Rivierenland willen
wonen. Ze hebben dit on-
derzoek in opdracht van
de gemeente Tiel ge-
daan. 
Thom Verheggen (foto)
spreekt dan over bestu-
ren met minder managen
en meer resultaat. 
rocrivor.nl

TIEl

Hoe wil jongere 
in de regio wonen?

Ruim 80 leerlingen van
zes basisscholen uit de
gemeenten Gelder -
malsen en Neerijnen
doen mee aan een
Schoolkorenslag. Dit
wordt op 23 november
gehouden bij De Linge-
borgh in Geldermalsen.
Het is een initiatief van
school Op ’t Hof in Tricht.
Iedere school heeft een
koor geformeerd met
leerlingen uit de boven-
bouw. Ieder koor zingt
drie liedjes voor een jury. 

GElDErMAlSEn

Korenslag voor
basisscholen 

Op basisschool de Klep-
per in Zoelmond is deze
week een kippenhok ont-
huld, waar nu vijf kippen
in rondscharrelen. Vanuit
een schoolproject ‘het ei’
ontstond het idee kippen
op school te gaan hou-
den. Een aantal enthousi-
aste (groot)ouders heeft
hard gewerkt om het kip-
penhok te maken. De kin-
deren van alle groepen
leren er nu voor de kip-
pen te zorgen. 

ZoElMonD

De Klepper krijgt
een kippenhok 

Chef: Albert Heller
Verslaggevers: Arnold
Winkel, Erika van Gils,
Pouw Jongbloed (sport)
Margreet Terpstra, Menno
Provoost, Rinke den Os,
Jaap Rademaker, Harold
Schuil, Eric Wijnacker en
Danny van den Broek.
Adres: Frederik van de
Paltshof 44
3911 LB Rhenen
redactie.vallei@gelderlan-
der.nl
redactie.rivierenland@gel-
derlander.nl
 088-0130154
dg.nl/vallei
dg.nl/rivierenland

De Tielse politie heeft geen
spoor van een man die woens-
dagmiddag gewond raakte bij
een schietpartij aan de Eduard
Pielsstraat. 

Harold Schuil
Tiel

Dat er geschoten is en dat daarbij ie-
mand gewond is geraakt, is voor de
politie een uitgemaakte zaak. In een
deur van een  omwonenden zat een
kogelgat. Op de plek van het inci-
dent zijn sporen gevonden waaruit
blijkt dat er daadwerkelijk gescho-
ten is. Vermoedelijk zijn er pa-
troonhulzen gevonden.

Zou het slachtoffer van de schiet-
partij in de Tielse Eduard Pielsstraat
zich melden bij een ziekenhuis, dan
wordt de politie niet ingeschakeld. 

Dat zeggen woordvoerders van
zowel ziekenhuis Gelderse Vallei in
Ede als het Rijnstate ziekenhuis in

Arnhem. Door de geheimhou-
dingsplicht, het medisch beroeps-
geheim, kan iemand zich laten be-
handelen zonder angst voor aan-
gifte. ,,Als iemand zich met schot-
wonden meldt, zullen wij niet de
politie bellen’’, zegt Joke Erasmus
van het Edese ziekenhuis. 

De politie heeft geen idee wie en
waar het slachtoffer is. De man is er
vermoedelijk te voet vandoor ge-
gaan. De politie heeft informatie
dat de man is geraakt bij de schiet-
partij. Ook getuigen hebben bloed-
sporen gezien. Ook zagen ze dat de
man een bebloed gezicht had. Dat
zou ook kunnen komen doordat hij
geschopt en geslagen is.

Na de schietpartij gingen de
schutter er vandoor in een BMW.
Getuigen gaven een goede beschrij-
ving van de vluchtauto. Diverse
wagens gingen naar de auto op
zoek. Vanuit de lucht zocht een he-
likopter mee. De auto werd gevon-
den op ‘t Achterveld in Tiel.

Een arrestatieteam van de politie
heeft de verdachte uit een woning
gehaald. Het gaat om een 18-jarige
man uit Tiel. Hij is aangehouden op
verdenking van betrokkenheid bij
het incident. De auto is in beslag
genomen. Of bij de Tielenaar een
wapen is aangetroffen, wil of kan de
politie niet zeggen.

Politie: slachtoffer
schietpartij nog zoek

‘Voor mij is er geen verschil
tussen mannen- en vrou-
wenwerk. Ik ben bijna 80

en heb mijn leven lang meege-
werkt op ons fruitbedrijf. Buiten is
elke dag genoeg te doen”, zegt
Miny van de Westeringh uit Zen-
newijnen. Ook dochter Henny is

niet anders gewend. ,,Het stof bin-
nen is niet zo belangrijk. We ver-
poten struiken, ruimen noten en
blad en maaien het gras.” De da-
mes weten wel wat ze nog eens
willen. Miny: ,,Een cruise naar de
fjorden. Zo stil en zó mooi.”
Henny: ,,Een concert van U2.”

‘Buiten is genoeg te doen’

RIVIERENLANDERS

� Hennie (59) en Miny (79) van de Westeringh. FOTO RAPHAËL DRENT
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Als iemand zich met
schotwonden meldt
zullen we niet de
politie bellen
— Joke Erasmus, ziekenhuis Ede

In Suriname bakte ze
niks van tempeldans
Bram van Schaik
Geldermalsen

Indiase tempeldans: exotische
kost voor de Betuwe, maar niet
voor Sadhna Meijer-Gopalrai

uit Culemborg. Zij is al bijna een
kwart eeuw in de ban van dit eeu-
wenoude ritueel en inmiddels een
ervaren danseres en docent. Gis-
teravond trad ze op in De Pluk in
Geldermalsen, begeleid door sitar-
speler Tammo Heikens.

Het is theater dat ze brengt,
maar ingetogen. Geen spetterende
Bollywood-achtige taferelen. Toe-
schouwers steken, als ze dat wil-
len, er bovendien wat van op, be-
looft Meijer. ,,Het repertoire loopt
uiteen van meditatief-rustig tot
temperamentvol en dynamisch.
En omdat bij elke dans een verhaal
hoort, leg ik van tevoren uit wat de
mensen te zien krijgen.’’

De Indiase dans, Bharata Na-
tyam, is 2.000 tot 3.000 jaar gele-
den ontstaan. De van oorsprong
Surinaams-Hindoestaanse Meijer
(1967) kent de rituelen van vroe-
ger. ,,In Suriname aapte ik alles na,
maar toen leek het nog nergens op.
Toen ik in 1978 in Nederland aan-
kwam en in een Limburgs dorp
ging wonen, was Indiase dans ver
weg. Waar het in India gebruike-
lijk is dat je er op je 4de mee be-
gint, werd het voor mij pas op
mijn 24ste serieus. Dat was bij de
Efteling, waar ik toen werkte. Daar

leerde ik een Russische danseres
kennen, die klassieke Indiase dans
had gestudeerd. Toen ging het bal-
letje aan het rollen.’’

Sadhna Meijer volgde jarenlang
een traditionele opleiding, afge-
sloten met een officieel examen.
Voor haar dansstudie reisde ze ze-
ker zes keer naar Sri Lanka, waar
haar leraar woonde. Later kwam
die ook naar Nederland. De reden
voor deze intensieve benadering:
,,Ik ben perfectionist en bovendien
wil ik serieus worden genomen in
de danswereld.’’

Ze is ook opgeleid als dansthe-
rapeut en studeerde bewegings-
expressie. Daarnaast heeft ze al
vijftien jaar sitarles van Tammo
Heikens, die haar bij optredens
begeleidt.  Dat haar aanpak ook
door ingewijden in de Indiase

spirituele wereld wordt gewaar-
deerd, streelt haar. ,,Mijn yogado-
cent zegt: als je Sadhna hebt zien
dansen, hoef je niet meer naar In-
dia. Zij brengt India dichterbij.
Dat is fijn om te horen.’’

Bij elke dans hoort
een verhaal, dus ik leg
van tevoren uit wat
publiek te zien krijgt
—Sadhna Meijer-Gopalrai

� Sadhna Meijer-Gopalrai FOTO WILLIAM HOOGTEYLING

Kesteren krijgt een educatieve
natuurspeeltuin. In de tuin in de
wijk Groenendaal komen niet
alleen speeltoestellen van na-
tuurlijke materialen, maar ook
een ontmoetingsruimte voor
ouderen.  

Margreet Terpstra
Kesteren

Het plan komt uit de koker van Pa-
tricia van Dijk en Jantine de Krie-
ger uit Kesteren en werd uitgeko-
zen als beste inzending voor het
Landschapsfonds Neder-Betuwe
van K3Delta. Deze gebiedsontwik-
kelaar en ontzander stelt 10.000
euro per jaar beschikbaar voor
plannen die de omgeving in Ne-
der-Betuwe verbeteren. 

Voor de kinderen in Groenen-
daal zijn er straks slingertouwen

en hangbruggen. Ook komen er
picknickplekken en het is de be-
doeling dat er knutselmiddagen en
jongerenavonden gehouden kun-
nen worden. 

Het plan is uitgekozen door een
comité van aanbeveling, waarin
naast K3Delta ook de gemeente en
de stichting Geldersch Landschap
& Kasteelen zitten. Nu wordt be-
keken hoe en wanneer het idee
wordt uitgevoerd.  Binnenkort
kunnen weer nieuwe ideeën wor-
den ingediend. Eerder werden al
onder meer wandelpaden in Op-
heusden en Dodewaard aangelegd
met geld uit het fonds van de
zandwinner. 

K3Delta is al jaren in Neder-Be-
tuwe actief om er zand, grond en
klei te winnen. Met het Land-
schapsfonds investeert het bedrijf
ook in de gemeente.

Natuurspeeltuin in Kesteren


