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Beslissing
rotonde bij
De Klep
volgt later
De beslissing over de rotonde bij
sportpark De Klep in Middelbeers valt pas in september.
Eerst wordt goed bekeken wat
de gevolgen zijn voor de velden
van Beerse Boys.
Frank van den Heuvel
f.vdheuvel@ed.nl
Middelbeers
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Wethouder Stan van der Heijden (staand) op bezoek bij de taalles voor statushouders in Best. FOTO JEAN PIERRE REIJNEN/FOTOMEULENHOF

Sneller zelfstandig met taalles
In Best is een pilot
gestart met statushouders
die niet het standaard
inburgeringstraject konden
doorlopen.
onze correspondente
Wilma Vervoort
Best

Via het TaalDoen-project leren
statushouders in Best op de werkvloer èn in de klas alsnog Nederlands. Het eerste succes is al binnen: één van de deelnemers kan
al kiezen uit twee ‘gewone’ banen.
In 2021 wordt het nieuwe inburgeringsstelsel in Nederland
van kracht, waarbij de regie terug
gaat naar de gemeente. Best ging,

vooruitlopend daarop, een samenwerking aan met WSD, Stercollege en Vluchtelingenwerk.
Tijdens een informatiebijeenkomst werden analfabete statushouders uitgenodigd deel te nemen aan het TaalDoen-project.
Elf van hen meldden zich vervolgens aan. Zij krijgen niet alleen
taalles in de klas, maar lopen ook
stage bij bedrijven onder begeleiding van een taalbuddy. Deze
leert hen in de praktijk de specifieke ‘vaktaal’, naast het gewone
Nederlands. Ze zijn grondig getraind in het begeleiden van hun
‘taalmaatjes’.
Mahmoud, één van de deelnemers aan het TaalDoen-project,
kan zich al goed verstaanbaar maken. Hij loopt stage bij ’t Goed. ,,Ik
wilde heel graag Nederlands leren
want ik wil graag werken. Het

helpt als ik veel oefen. Als ik met
mijn buddy in de bus rondrijd
leert hij me allerlei woorden”,
vertelt Mahmoud.
Ook de andere deelnemers vertellen dat hun zelfstandigheid is
toegenomen sinds ze beter Nederlands spreken. Naast taalles en
stage worden ook allerlei workshops en excursies aangeboden.
Zo is de groep al op bezoek geweest bij een statushouder die inmiddels zijn eigen bedrijf is ge-

Als ik met mijn buddy
in de bus rondrijd
leert hij me allerlei
woorden
—Mahmoud, cursist TaalDoen

start. Een soortgelijk project in
Meierijstad liep op een teleurstelling uit. ,,Dat kwam met name
omdat de doelen niet helder genoeg gesteld waren”, aldus Edith
Bakker, zij is directeur Participatie bij de WSD-groep. ,,In de samenwerking met de gemeente
Best is dat juist wèl het geval.
Daarom kunnen we nu al van een
succes spreken.”
Stan van der Heijden, wethouder in Best, wil graag dat de gemeente de kar gaat trekken in de
samenwerking met andere gemeentes op het gebied van inburgeringsinitiatieven. ,,Dit project
zorgt ervoor dat mensen die anders tussen wal en schip terecht
dreigen te komen omdat de reguliere inburgering niet lukt, toch
een kans krijgen om een zelfstandig bestaan op te bouwen.”

Komende dinsdag beslist de gemeenteraad over de gemeentelijke
bijdrage aan de reconstructie van
de provinciale N395, de weg tussen
Hilvarenbeek en Oirschot, via de
Beerzen. Daarbij gaat het onder
meer over nieuwe verkeerslichtinstallaties, vervanging van openbare verlichting, de aansluiting op
lokale wegen en ook de aanleg van
twee nieuwe rotondes, bij de
nieuwbouwwijk Haagakkers in
Oostelbeers en ter hoogte van
sportpark De Klep.
Die laatste rotonde grijpt in op
één veld van Beerse Boys op sportpark De Klep. Het overleg over een
passende oplossing is nog in volle
gang. Daarom heeft de gemeente
aan de provincie gevraagd of het
mogelijk is om pas later over dit onderdeel te beslissen. Die toestemming is er.

Kunstgras
Onderdeel van het overleg met
Beerse Boys is een onafhankelijke
analyse van de (toekomstige)
ledenaantallen en de daaruit
voortvloeiende behoefte aan velden. Beerse Boys heeft in principe
een voorkeur voor natuurgras. Maar
als er dan onvoldoende velden ingepast kunnen worden, is een
tweede kunstgrasveld noodzakelijk, aldus de vereniging. Over die
investering of een andere oplossing
zal de raad in september een besluit
nemen.

De geplande
rotonde grijpt ook
in op één veld van
Beerse Boys

Roken aan banden in Son en Breugel
De gemeente gaat de mogelijkheden onderzoeken om een
rookverbod rondom speeltuintjes in te stellen. Ook de rookplek met asbak voor de ingang
van het gemeentehuis verdwijnt.
Lukas van der Storm
l.vdstorm@ed.nl
Son en Breugel

Roken in de openbare ruimte
wordt in Son en Breugel weer iets
verder aan banden gelegd. Een
voorstel van D66 om de sigaret in
de ban te doen op plekken waar veel
kinderen komen, nam de gemeenteraad gisteravond unaniem aan.
Het gaat daarbij met name om
speeltuintjes. Voor schoolpleinen,

waar de motie ook aan refereerde,
geldt vanaf augustus volgend jaar al
een landelijk rookverbod.
,,Ik heb zelf 35 jaar gerookt”, motiveerde Monique van Zwieten
(D66). ,,Dan werd ik om vijf uur ’s
ochtends wakker, en ging ik in alle
vroegte naar het tankstation omdat
ik nog maar één sigaret had. Het
heeft gevolgen voor mijn eigen gezondheid gehad. En als ik dan met
de leden van de jeugdgemeenteraad langs een asbak moet lopen
om het gemeentehuis binnen te komen, kan ik dat voor mezelf niet
uitleggen. We hebben als gemeente
een voorbeeldfunctie.”
Die hartenkreet kreeg direct veel
bijval. ,,Voor die asbak kunnen we
gewoon een schroevendraaier pak-

ken en hem van de muur halen.
Desnoods vanavond nog”, aldus
Camille Limpens (CDA).
Zo’n vaart liep het nog niet, al beloofde burgemeester Hans Gaillard
het ding binnenkort te ontmantelen. Jelle de Jong (Dorpsvisie) benadrukte nog wel dat het geen heksenjacht moest worden. ,,We hebben ook ambtenaren die roken. Die
mogen dat natuurlijk al niet binnen

doen. We zullen toch ergens een faciliteit als een rookzone moeten
hebben. Maar liefst inderdaad niet
voor de deur.”
Gaillard wees er daarbij overigens
op dat medewerkers praktisch
nooit bij de gewraakte asbak staan
te roken. ,,Die wordt eigenlijk
alleen gebruikt – ook door mij – tijdens en na raadsvergaderingen.”
Wat speeltuintjes betreft ligt het

We hebben als gemeente
een voorbeeldfunctie
—Monique van Zwieten (D66)

verhaal wel wat complexer. Er zal
dan immers ook, bijvoorbeeld met
verbodsborden, duidelijk moeten
worden gemaakt dat er niet meer
gerookt mag worden. ,,En is er al
nagedacht over de handhaving van
een verbod?”, vroeg Elly Brocken
(Dorpsbelang) zich af. Kees Vortman (VVD) bracht daar tegenin dat
het de vraag is of streng controleren
überhaupt nodig is. ,,De vraag is of
het zo’n probleem is als je het regeltje niet telkens handhaaft. Het feit
dat het regeltje er is, heeft al effect.
Mensen spreken elkaar erop aan.”
Wethouder Jos de Bruin (Dorpsvisie) gaat nu onderzoeken hoe het
rookverbod rond speeltuinen en
gemeentegebouwen precies vorm
kan krijgen.

