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internet
WEST MAAS EN WAAL – De eerste

䡵 Testbelichting voor

de driedimensionale projectie van de kerk. foto Lauwe

on Light ART

stap naar het aanleggen van breedbandinternet in de hele regio Rivierenland is deze week gepresenteerd in Tiel. De Gelderse gedeputeerde Jan Jacob van Dijk kreeg er
een rapport over overhandigd, in
het bijzijn van wethouders uit de
streek.
„De basis is er nu om het project
verder uit te werken, zowel financieel-technisch als juridisch”,
zegt Kees Zondag, wethouder van
Zaltbommel en namens de tien regiogemeenten (waaronder West
Maas en Waal) belast met het
plan. Het idee is om als gemeenten samen breedbandinternet in
alle woningen in de regio te kunnen aanbieden. „Als een soort
nutsvoorziening, net zoals we als
gemeenten zorgen voor de aanleg
van wegen, riolering of gasleidingen.”
Volgens wethouder Zondag is er
nog wel wat huiswerk te doen.
„In april kunnen gemeenten een
keus maken uit een paar mogelijkheden. Maar eerst moeten we nog
wat hobbels nemen, internetproviders en eigenaars van bestaande
glasvezelnetten zijn niet blij met
ons idee. Het kan zijn dat er een
juridisch steekspel volgt, maar dat
zou ik heel treurig vinden.”

Varkenshouderij
mag uitbreiden

䡵 Organisatoren Rinie van Haren (links) en Toon van Gelder richten de spot-

light dit jaar op kunst. foto Eveline van Elk
Hak, bekend van de groente, stelde 1.200 potten ter beschikking,
die door de kinderen beschilderd
worden en langs de route komen
te staan.
Van Gelder, zelf kunstenaar, is enthousiast: „Geweldig dat zoveel
mensen mee willen doen, we blijven aanmeldingen krijgen. Het
groeit nog steeds.” Hij is bovendien trots dat veel professionele
kunstenaars als Ed van Heck hun
werken tentoonstellen. „De Rembrandt van Maas en Waal”, glundert Van Gelder. Hij toont zelf
zijn schilderijen in de etalage van

kantoorshop de Rijk.
Natuurlijk is ‘Beneden-Leeuwen
on Light Classic’ ook dit jaar weer
de basis. Leeuwenaren versieren
zelf hun huizen, tuinen en eventueel huisdieren met lampjes.
Lauwe on Light had de afgelopen
jaren stevige concurrentie van het
evenement Ravenstein bij Kaarslicht. De editie 2014 van het lichtfeest gaat daar echter niet door.
De organisatie heeft te weinig vrijwilligers en een brand vernietigde een deel van het materiaal.
In Lauwe echter niets van dit alles: lights on.

䡵 De Vicariehof in Beneden-Leeuwen maakt traditiegetrouw veel werk van

Lauwe on Light. foto Eveline van Elk

MILJOEN LAMPJES EN SPECIAAL ART-WEEKEND
䢇

䢇

Tijdens de manifestatie Lauwe on
Light baadt het centrum van Beneden-Leeuwen van 8 tot en met 28
december in een lichtzee van
meer dan een miljoen lampjes.
Ruim vijftig kunstenaars uit de wijde regio exposeren hun werk tijdens de feestmaand in de etalages
van tientallen winkels in Bene-
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den-Leeuwen.
Tijdens het Lauwe on Light
ART-weekend (20 en 21 december) zijn de ‘big five’ de grootste
trekkers. Op de Alphonsuskerk
wordt bijvoorbeeld een driedimensionale video geprojecteerd.
Kijk voor het activiteitenprogramma op lauweonlight.nl.

ALPHEN- Een varkenshouderij aan
de Bering in Alphen mag uitbreiden. Dat heeft de provincie Gelderland besloten. Eigenaar Jaspers
heeft groen licht gekregen om
1.584 gespeende biggen, 608 dragende zeugen en 2.880 vleesvarkens toe te voegen aan zijn bedrijf. Er komen geen kraamzeugen en dekberen bij. Dat brengt
het totaal aantal varkens straks op
ruim 11.000 dieren.
De stallen worden voor een groot
deel voorzien van een chemisch
luchtwassysteem, dat de uitstoot
van schadelijk ammoniak vermindert.

Jongeren gaan leeftijdgenoten
Regels voor uitbreiden
helpen om leven op de rit te krijgen woning versoepeld
WEST MAAS EN WAAL – Projecten

om de jeugdwerkloosheid in de regio Rivierenland terug te dringen,
kunnen iets leren van het succesvolle Arnhemse project 2GetThere. Regionale onderwijsambtenaren gaan daarom met de initiatiefnemers in gesprek om te zien of
de aanpak toegepast kan worden
in Rivierenlandse projecten.
Met 2GetThere worden jongeren
tussen 16 en 27 jaar, die zijn uitgevallen of dreigen uit te vallen op
school of werk, geholpen.
De essentie van de werkwijze is
dat de jongeren gecoacht worden
door andere jongeren die vaak
ook een moeilijke start van hun

maatschappelijke carrière hebben
gehad. Bijna 80 procent van de
jongeren die het traject in Arnhem doorlopen hebben, gaan
weer naar school of hebben inmiddels een baan.
Dat succes trok de aandacht van
de Tielse PvdA-fractie, die het college van burgemeester en wethouders met een motie opdracht gaf
te onderzoeken of het project ook
in Tiel en de regio, waaronder
West Maas en Waal, gestart kan
worden. Conclusie: regionaal voldoende zijn er vergelijkbare projecten, maar die kunnen mogelijk
wel elementen van de aanpak van
2GetThere overnemen.

Ambtenaren van het Regionaal
Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaters (RMC) gaan
met de mensen van 2GetThere in
gesprek om te bekijken wat beide
organisaties van elkaar kunnen leren. Mogelijk kunnen met de Arnhemse methode jongeren die nu
buiten de boot vallen worden bereikt, zo is het idee.
Het project Coach en jij! lijkt veel
op de Arnhemse variant, alleen
wordt hier gebruikgemaakt van
oudere coaches met veel levenservaring. RMC en leerplichtambtenaren houden spreekuren op scholen, om de doelgroep snel in
beeld te krijgen.

MAAS EN WAAL – De regels voor

vergunningvrij bouwen zijn
sinds begin deze maand een stuk
soepeler geworden in de gemeente West Maas en Waal en andere
delen van de regio Rivierenland.
Voorheen mocht een huiseigenaar zijn woning met 2,5 meter
uitbreiden zonder een bouwvergunning. De maximale lengte van
de uitbouw is sinds kort 4 meter,
zonder dat de gemeente toestemming hoeft te geven.
Ook wordt het mogelijk om op
een erf of in een achtertuin een
zogenoemde zorgwoning te plaatsen.
Bewoners van de hoofdwoning

kunnen dan dichtbij zorg of
steun aan hun ouders verlenen.
Verder is de wijze van vergunningverlening veranderd. Gewoonlijk duurde het zo’n zes
maanden voor er een vergunning
kwam wanneer een afwijking
van het bestemmingsplan werd
gevraagd. Die periode is nu bekort tot hooguit acht weken, daar
waar het gaat om tijdelijke bouwwerken die er tot tien jaar kunnen blijven staan: noodwinkels of
noodscholen.
Ook kantoren in de regio Rivierenland kunnen voortaan eenvoudiger van functie veranderen en
worden omgebouwd tot woning.

