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De drie proeven van het mobili-
teitsproject Land van Cuijk zijn
succesvol verlopen. „Maar er zijn
natuurlijk altijd verbeterpunten”,
zei wethouder Jeroen Joon van de
gemeente Grave gisteren bij de
presentatie van het project.
In Vianen is een vrijwillige ver-
voersdienst opgezet, waarmee in-
woners met eigen vervoer dorps-
genoten naar een adres, voorzie-
ning, bus of treinstaton brengen.
„Een uitkomst voor ons dorp”, zei
een van de vrijwilligers. „Maar er
zou nog meer gebruik van ge-
maakt mogen worden.”

In Sint Hubert, een dorp met een
goede busverbinding, zijn ov-con-
sulenten opgeleid. Deze zogehe-
ten mobiliteitsbuddy’s bieden be-
woners lokaal ondersteuning en
begeleiding bij het gebruik van
het openbaar vervoer. Daarvoor is
in Sint Hubert ook een informa-
tiehoek ingericht. Door de pilot
wordt in het dorp vaker gebruik
gemaakt van de bus.
Daarnaast is het openbaar vervoer
van en naar het Maasziekenhuis
in Boxmeer verbeterd. Zo werd de
bushalte van de buurtbus ver-
plaatst, de parkeerplaats heringe-
richt en een wachtruimte met in-
formatiebord gemaakt. Alleen

voor de spreiding van reizigers
werd geen oplossing gevonden.
De invoering van daltarieven
bleek niet te werken.
Adviesbureau Zet ontwikkelde
aan de hand van de pilots een lei-
draad over het opzetten van ver-
voer door vrijwilligers, de inzet
van mobiliteits-consulenten en
het bereikbaar maken van voorzie-
ningen. Brabantse gemeenten
kunnen die gaan gebruiken om
soortgelijke projecten op te zet-
ten. „Het is nog te vroeg om aan
te geven wat we er in de gemeen-
te Grave mee gaan doen”, stelde
Joon. „Maar we gaan er vanzelf-
sprekend mee aan de slag.”

WANROIJ – Succes smaakt naar
meer, ook in Wanroij. Zo’n 350
mensen kwamen er vorig jaar in
drie dagen naar de eerste foto-ex-
positie van KiekOns. Nog nooit
was het zo druk geweest in gale-
rie ’t Aambeeld in Wanroij. Lo-
gisch dat vijf leden van moeder-
vereniging KiekUs met een twee-
de editie komen. Met Pasen.
,,Dat aantal is hartstikke mooi en
de reacties van de bezoekers wa-
ren heel positief. Nogal wat men-
sen vroegen of ze zich bij ons aan
konden sluiten. Maar dat is niet
de bedoeling, want dan zijn we
zelf veel te veel aan het regelen’’,
zegt Herman Peters (61).
De Wanroijnaar is met plaatsgeno-
te Marga Nuijs, Theo Bögels (Sint
Agatha), Rens Hubers (Mill) en
Henk Kempen (Ledeacker) een
van de KiekUs-leden die meer
willen dan een jaarlijkse kerstex-
positie met alle leden van de re-
gionale fotovereniging.
,,Bij KiekUs zijn we aan regels ge-
bonden. Nu kunnen we alles zelf
bepalen en nemen we de ruimte.
Daardoor komen de foto’s beter
tot hun recht. Nu kunnen wij wel
fotoseries laten zien. Foto’s die tot
een reeks behoren, versterken el-
kaar”, aldus Peters.
Hij behoort naar eigen zeggen bij
de KiekUs-fotografen die al wat
verder zijn dan de rest en ‘echt

heel bewust bezig zijn met foto-
grafie.’ Ieder van de vijf heeft een
eigen stijl. Dat zorgt opnieuw
voor diversiteit bij een collectief
dat met nieuw werk komt. Vijftig
foto’s hangen er in ’t Aambeeld.
Nuijs borduurt voort op wat ze

verleden jaar toonde: Wanroijse
kinderen. Peters: ,,Haar nieuwe fo-
to’s gaan een stap verder. Ze laat
een serie met foto’s van negen pu-
bers zien. Die zijn allemaal even
oud. Het is schitterend als je ze
naast elkaar ziet. De ene is al een
man, de ander nog een jochie.
Het gaat niet om een leuk koppie,
wel over de fase waarin ze zitten.
Hun houding maakt veel duide-
lijk. Soms is de blik van het kind
een beetje mystiek, soms wat bru-
taal. Je kunt er van alles uithalen.
Iedereen geeft er zijn eigen inter-

GRAVE – Een 37-jarige man uit Die-
ren en een 46-jarige man uit Cas-
teren moeten drie maanden de
cel in voor onder meer poging tot
diefstal in Grave. Voor een wo-
ningoverval met geweld in die
plaats werden ze vrijgesproken.
In juli 2013 braken ze een raam
van een garage bij de woning
open om naar binnen te klim-
men. Ze maakten niets buit maar
werden korte tijd later door de po-
litie aangehouden.
Uit onderzoek bleek dat het breek-
ijzer dat in de auto lag, bij de in-

braak was gebruikt.
Volgens de officier van justitie
had de 37-jarige man een paar we-
ken eerder in dezelfde woning
een woningoverval gepleegd op
de hoogbejaarde bewoner. Die
liep daarbij een heup- en elleboog-
breuk op. Ook de 46-jarige zou
daarbij betrokken zijn.
De rechter vond dat er onvoldoen-
de bewijs was om de mannen
daarvoor te straffen. Er werden
geen sporen gevonden en de man-
nen werden niet herkend bij een
fotoconfrontatie.

CUIJK – Jaarlijks subsidie van de ge-
meente krijgen omdat dat altijd al
gebeurde? Straks bestaat die van-
zelfsprekendheid niet meer in
Cuijk. De gemeenteraad gaat het
subsidiestelsel veranderen.

B en W werken in opdracht van
de raad aan een ander stelsel. Er
ligt nu een voorstel over die ande-
re manier van subsidiëren van ver-
enigingen en organisaties. Dat
wordt dinsdag voor het eerst be-
sproken door de raadscommissie
Burger. Later dit jaar volgen ses-
sies met de betrokken verenigin-
gen waarna de gemeenteraad in
het najaar de definitieve besluiten
neemt.
Grote verandering is die vanzelf-
sprekendheid, dat automatisme.
Het gemeentebestuur wil subsi-
die gaan inzetten als een ander in-
strument. Het voortbestaan van
de club die gesubsidieerd wordt is
niet meer het hoogste doel. Veel
belangrijker vindt het gemeente-
bestuur het antwoord op de vraag
wat de vereniging zelf bijdraagt
aan de participatiesamenleving.
Toont de club eigen initiatief en
creativiteit? Zijn er vrijwilligers
actief en dragen die een steentje
bij? Uitgangspunt is dat een orga-
nisatie zo veel mogelijk zelfvoor-
zienend is. Dat als de activiteiten
niet uitgevoerd kunnen worden
omdat er geld te kort is, de ge-

meente dán bijspringt. De stel-
ling ‘u bent er dus u krijgt wat’
wordt ingewisseld voor de stel-
ling: ‘u draagt bij dus u krijgt
wat’.
Bezuinigingen zijn niet het doel
van de herziening van het stelsel,
schrijven B en W in hun voorstel
aan de raadscommissie. Het zou
zomaar kunnen dat het bedrag
dat de gemeente jaarlijks aan sub-
sidies verstrekt gelijk blijft. Maar
de onderlinge verdeling zou er
wel heel anders uit kunnen gaan
zien.
Wat wel de reden van de aanpas-
sing is? B en W wijzen naar een
rapport van de rekenkamercom-
missie. Die heeft geconcludeerd
dat de gemeenteraad te weinig
sturing en controle kan uitoefe-
nen op de subsidies. De raad zou
moeten discussiëren over de rol
van subsidie als sturingsmiddel.
Het college voegt daar aan toe dat
de samenleving in snel tempo wij-
zigt in een participatiesamenle-
ving. Het college ziet subsidie als
een instrument om dat proces te
versterken.

In ’t Aambeeld in Wanroij
hangt tijdens de paasdagen
divers werk van vijf
regionale fotografen

Subsidie straks in Cuijk
niet meer automatisch gege-
ven; geld wordt bedoeld om
clubs te stimuleren

Man, jochie en

Door ‘infohoek’ gaan inwoners
van Sint Hubert vaker met de bus

Vijf leden van
fotoclub KiekUs
nemen de tijd en
de ruimte om te
exposeren:
KiekOns.
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Subsidies Cuijk
gaan op de schop

Rene Megens
door

r.megens@gelderlander.nl

Vrijspraak voor geweld,
cel in voor inbraak
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door Roeland Segeren

MOOK – Veiligheid kent geen gren-
zen, stelt burgemeester Willem
Gradisen van de gemeente Mook
en Middelaar. Maar de grens tus-
sen Limburg en Gelderland is voor
de politie keihard. Een gevolg van
de indeling in politieregio’s.

„Agenten van de regio Oost pa-
trouilleren tot aan de grens met
Limburg en omgekeerd.”
De regio’s werken ook met een an-
der computersysteem, waardoor
arrestanten van de buren niet
kunnen worden geregistreerd.
„Wij zijn de politie soms een hele
nacht kwijt voor een rit naar Ven-
lo. Daar moet een arrestant de cel
in, want daar wordt ie voorge-
leid.” De burgemeester vraagt
zich af waarom een arrestant uit
Molenhoek niet gewoon in een
Nijmeegse cel terechtkan.
Vooral omdat Mook op het gebied
van zorg juist in de regio Nijme-
gen samenwerkt. En tussen veilig-
heid en zorg zit een raakvlak, zo
wijst een voorbeeld van wijk-
agent Martien Stoffels uit. „Als ik
iemand op zondag meeneem na
een melding van huiselijk geweld,
brengen we hem naar Venlo. Zijn
psychiater blijkt dan in Nijmegen
te zitten, maar die komt niet naar
Venlo. En ik kan de arrestant niet
kwijt in Nijmegen.”
Bij noodgevallen schieten agen-
ten uit Limburg, Gelderland en
Brabant elkaar overigens wel te
hulp. Gradisen: „En als er in zo’n
situatie iemand wordt opgepakt,
kan die wel weer terecht bij een
buurgemeente. Snap jij het nog?”
Het gaat de burgemeester vooral
om de preventieve werking. Die
valt voor een deel weg als er geen
auto in de dorpen rondrijdt.
„We proberen zoveel mogelijk af-
spraken te maken over manieren
om elkaar toch te helpen, maar
formeel is daar die grens.”

Protesthandtekeningen uit de
buurt en de vraag waarom er
geen nieuwe lantaarnpalen ko-
men, daar kan wethouder Erik
Ronnes van de gemeente Box-
meer vandaag op rekenen. Aan-
wonenden van de Kerkstraat
Noord in Oeffelt komen bij
hem langs om duidelijk te ma-
ken dat ze verbaasd zijn dat de
in hun ogen versleten straatver-
lichting niet wordt aangepast.
Binnenkort wordt een begin ge-
maakt met de reconstructie
van een deel van de weg. Met
de actie willen ze de gemeente
zover krijgen tegelijkertijd de
verlichting aan te pakken.

pretatie aan.”
De foto’s van het kwintet zijn op
diverse plekken gemaakt. Peters
zelf nam foto’s van waterland-
schappen in Westervoort. Bögels
was ’s avonds in de weer op het
station van Nijmegen en Kempen
fotografeerde onder meer in de
Maasduinen. Hubers toont onder
meer een serie foto’s die hij ge-
maakt heeft in het voormalige

concentratiekamp Auschwitz.
,,Hij is heel subtiel te werk ge-
gaan. Op een van de foto’s zie je
niet waar hij geweest is. Maar als
je de vier foto’s samen ziet, lopen
je de rillingen over de rug’’.

Expositie KiekOns, ’t Aambeeld, Wan-
roij, 4/4, 5/4 en 6/4, 13.30-17.00 uur.
Toegang gratis.

De pinautomaat van de Rabobank
in Wanroij komt op het parkeer-
terrein voor de kerk. De gemeen-
te Sint Anthonis wijkt daarmee af
van het advies van de welstands-
commissie.
Burgemeester Marleen Sijbers:
„Het behoud van een pinauto-
maat is belangrijk voor de leef-
baarheid van het dorp. Een pinau-
tomaat in een winkel is geen op-
tie, want die is maar op beperkte
tijden beschikbaar. Zo’n service
hoort in de openbare ruimte.”
De Rabobank heeft haar filiaal in
Wanroij gesloten, maar heeft be-
loofd een pinautomaat in het
dorp te handhaven.

BOXMEER – Kunsthistorica Walda
Bosman-Kok geeft maandag
13 april in De Weijer in Boxmeer
een lezing over de kunstwerken
van de expositie Late Rembrandt.
Voor het eerst toont het Rijksmu-

seum in Amsterdam een over-
zicht van het latere werk van
Rembrandt van Rijn. De lezing
(aanvang 20.00 uur, kosten 6 eu-
ro) kan als voorbereiding op een
bezoek aan het museum dienen.

De mestfabriek aan de Rieter-
dreef in Overloon is met een
vergunningaanvraag een stap
dichterbij gekomen. De stuk-
ken die erbij horen zijn tot en
met 13 mei bij de gemeente
Boxmeer in te zien. Tot die tijd
kan er bezwaar tegen worden
gemaakt. Tot nu toe is er wei-
nig weerstand. Wat de Box-
meerse politiek betreft is al-
leen de SP tegen. Die partij
denkt dat boeren meer dieren
gaan houden als ze makkelij-
ker van hun mest af kunnen ko-
men. De SP ziet het houden
van minder dieren als oplos-
sing van het mestprobleem.

Pinautomaat op
plein voor de kerk

Mestfabriek een
stap dichterbij

Buurt wil nieuwe
straatverlichting

Grens tussen politieregio’s
Gelderland en Limburg zit
efficiënt werken van de
politie soms in de weg

’t concentratiekamp

� Rens Hubers uit Mill toont op de expositie van KiekOns niet alleen foto’s
van concentratiekamp Auschwitz, maar ook werk dat dichter bij huis is ge-
maakt: De Kuilen tussen Mill en Langenboom. foto Rens Hubers

‘Grens
provincie
probleem
politie’
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Lezing ‘Late Rembrandt’ in Weijer

� Uitsnede van een foto die Theo Bögels uit Sint Agatha gemaakt heeft op
het Centraal Station Nijmegen. foto Theo Bögels

� Marga Nuijs schoot foto’s van Wanroijse kinderen onder wie Dirk. foto
Marga Nuijs
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