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‘Het is vooral
belangrijk dat
je een beetje
creatief bent’

5

Roermond zit omhoog, nu
nieuwe wijk er niet komt
INGE DEKKERS (49)
begint een cateringbedrijf
na zes jaar in de bijstand

Vooral chili con carne bereidt ze
graag voor groepen. “Maar
eigenlijk ben ik wel thuis in
elke keuken, ik kan bijna alles
klaarmaken”, zegt Inge Dekkers uit Breda. Binnenkort
begint ze vanuit de bijstand met
een eigen cateringbedrijfje.
Koken voor groepen van dertig
man, aan die aantallen moet je
denken. Ze heeft er alle vertrouwen in: “Ik heb eerder in de
horeca gewerkt. Het is vooral
belangrijk dat je een beetje creatief bent, lekkere hapjes in elkaar kunt zetten.” Zo verdient
ze als het ware haar eigen bijstand bij elkaar.
Voor iemand als zij is dit deeltijd ondernemen een uitkomst,
legt ze uit. Dat komt doordat ze
zelf haar werktijden kan bepalen. “Als ik nu in loondienst zou
moeten voor twintig uur per
week, zou ik direct weer een
burn-out krijgen. Dat is eerder
misgegaan en ook de reden dat
ik zes jaar geleden in de bijstand
belandde. Ik kan niet wachten
om weer te beginnen.”
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Roermond
voorziet problemen in het
woningaanbod, als gevolg
van de stikstofregels.
BOUWSTOP

Barbara Vollebregt
REDACTIE BINNENLAND

De gemeente Roermond reageert geschrokken op de uitspraak die de
Raad van State woensdag deed. Vanwege nieuwe stikstofregels trekt zij
een streep door de bouwplannen
voor een nieuwbouwwijk in de Limburgse gemeente.
In natuurgebied Melickerveld in
Roermond zouden 468 nieuwe woningen komen te staan. Daarmee
zou in het groene gebied een gemêleerde wijk met rijtjeshuizen en villa’s verrijzen. Maar door de bouw zou
te veel stikstof vrijkomen en daarom
is het project verboden. De gemeente baalt: “We hebben echt een probleem, want naar die woningen is
wel vraag”, aldus een woordvoerder
van de gemeente. “Melickerveld is de
enige plek waar op deze schaal kan
worden bijgebouwd.”
Roermond heeft veel werk, zegt
hij. Dus er is vraag naar woningen
van mensen die nu al in Roermond
werken maar er nog niet wonen.
Daarnaast heeft Roermond veel
voorzieningen voor ouderen. De gemeente zegt dat er ook vanuit die
doelgroep vraag is naar een woning.
De nieuwbouwwijk in Melickerveld moest uitkomst bieden. Al is de
nieuwbouw in het natuurgebied
nooit onomstreden geweest. In 2014
sloot de gemeente Roermond een

overeenkomst met projectontwikkelaar Leigraaf Midden-Limburg
over de bouw van maar liefst 468
woningen. Twee jaar later wilde een
deel van de coalitie toch liever de
stekker eruit trekken, maar daar zou
de ontwikkelaar een stokje voor hebben gestoken door te dreigen met
een miljoenenclaim. Onder druk
stemde oppositiepartij LVR toch in.
Zo ontstond een meerderheid en kon
het plan doorgaan. Omwonenden en
natuurorganisaties roerden zich, de

MILIEUORGANISATIES
BLIJ MET BESLUIT
Natuurorganisaties zijn blij
dat de nieuwbouw niet doorgaat. “Op de plek waar de
woonwijk zou komen, broedt
een torenvalk en leven knoflook- en rugstreeppadden”,
zegt Grietje Lenstra van Natuur en Milieufederatie Limburg. “Ook ligt er midden in
het gebied een dassenburcht,
met de komst van deze woningen zou een das daar echt
niet blijven zitten.”
Vlakbij de geplande woonwijk
liggen drie beschermde natuurgebieden: Roerdal,
Swalmdal en De Meinweg.
“Alleen bij de eerste twee is
gekeken naar wat de komst
van een woonwijk met dat gebied zou doen, wat het effect
zou zijn op de Meinweg weten
we niet. Verder zouden veel
omwonenden door de bouw
hun wandel-of fietsroutes
door de natuur zien verdwijnen”, aldus Lenstra.

‘Melickerveld is de enige
plek waar op deze
schaal kan worden
bijgebouwd’
nieuwbouw zou het landschap verpesten en de biodiversiteit verstoren.
Tot vreugde van die organisaties
komt er nu dus geen woonwijk.
De wijk zou tachtig sociale huurwoningen tellen, naast een mix van
huur- en koopwoningen in de vrije
sector, zegt Marita Muller van Wonen Limburg, een van de betrokken
woningcorporaties. De nieuwbouwwijk zou voorzien in de vraag van
een gemengd gezelschap. “Er zouden
rijtjeshuizen, villa’s, patiowoningen
en twee-onder-een kap-woningen
komen. “Voor iedere portemonnee
iets”, zegt Muller. “We wilden net
gaan kijken naar de infrastructuur en
het bestemmingsplan vertalen naar
technische tekeningen.”
Volgens de gemeentewoordvoerder heeft wethouder volkshuisvesting Angely Waajen-Crins (CDA)
contact gezocht met de provincie
Limburg en met Den Haag. “We hebben geen idee wat we nu moeten
doen. We hebben die huizen nodig
maar er is te veel onduidelijkheid om
een nieuw project te kunnen starten.
We willen zo snel mogelijk weten
wat onze opties zijn, dan kunnen we
toekomstplannen maken.” De gemeente voelt zich niet alleen staan
in deze kwestie. “De stikstofregels
zijn voor alle gemeenten nieuw dus
we zijn ook benieuwd hoe het zal
uitpakken voor andere projecten die
ook op deze regelgeving stuitten.”

Theatermaker Ivo van Hove
krijgt Johannes Vermeerprijs
Vanwege zijn
‘duizelingwekkende
oeuvre’ ontvangt Vlaming
Van Hove de prestigieuze
prijs.
KUNST

Peter van der Lint
REDACTIE CULTUUR & MEDIA

De Johannes Vermeerprijs, de hoogste staatsprijs voor de kunsten, gaat
dit jaar naar de Vlaamse theater- en
operaregisseur Ivo van Hove. Van
Hove, oud-Holland Festivaldirecteur
en sinds 2001 leider van Toneelgroep
Amsterdam (nu Internationaal Theater Amsterdam), krijgt de 100.000
euro op 25 september uitgereikt door
cultuurminister Ingrid van Engelshoven in de Haagse Ridderzaal. Het
geldbedrag is bedoeld voor een toekomstig project dat Van Hove zelf
mag bepalen.
De prestigieuze prijs werd in
2009 voor het eerst uitgereikt (aan
Pierre Audi) en was bedoeld als culturele tegenhanger van de Spinozaprijs voor wetenschappers. In de tien

De Vermeerprijs is de
culturele tegenhanger
van de Spinozaprijs
voor wetenschappers
jaar daarna behoorden onder anderen Rem Koolhaas, Janine Jansen, Erwin Olaf, Marlene Dumas en Michel
van der Aa tot de gelukkigen.
Volgens het juryrapport heeft Van
Hove ‘een duizelingwekkend oeuvre
aan theaterproductie tot stand gebracht dat uniek is binnen het Neder-

landse taalgebied maar ook ver daarbuiten’. Volgens de jury, onder voorzitterschap van Els van der Plas,
heeft hij Internationaal Theater Amsterdam (ITA) naar de internationale
wereldtop gebracht waarbij de schitterende decors en belichting van zijn
partner Jan Versweyveld aparte vermelding verdienen. Naast Versweyveld werkt Van Hove meestal met
een vast team waarin Tal Yarden voor
de video’s zorgt, An D’huys voor de
kostuums en Jan Vandenhouwe voor
de dramaturgie.
Met dit team maakte hij voor de
Parijse Opéra afgelopen juni een
nieuwe productie van Mozarts ‘Don
Giovanni’, een maand later gevolgd
door Weills ‘Aufstieg und Fall der
Stadt Mahagonny’ voor het Festival
d’Aix-en-Provence. Dit najaar is in
Nederland de musical ‘Lazarus’ te
zien, het laatste project van David
Bowie. De zanger had expliciet om
Van Hove als regisseur gevraagd. Bij
De Nationale Opera regisseerde hij in
2017 een succesvolle productie van
Strauss’ ‘Salome’ met het Koninklijk
Concertgebouworkest en met hetzelfde orkest en ITA realiseerde hij
dit voorjaar de grote productie ‘Dood
in Venetië’ in theater Carré.

