
Welkom bij 
BN DeStem

We wensen u heel veel leesplezier. 
Met deze brochure ontdekt u hoe u optimaal kunt genieten van BN DeStem.

Want er zit meer in uw abonnement dan u denkt.



Onderdeel van

✓  Altijd het laatste nieuws via bndestem.nl 
Als abonnee heeft u altijd en overal 
toegang.

✓  Diep geworteld in de regio met een 
uitgebreid netwerk.

✓  Elke dag landelijk en internationaal sport-
nieuws, maar ook bij u uit de regio: uitslagen, 
reportages en achtergronden.

✓  Elk weekend het extra dikke 
&Magazine.

✓  Topics: alles uit de 13 beste kranten 
in één overzicht.

✓  24 uur per dag en 7 dagen in de week 
online service via bndestem.nl/service.

✓  Korting op boeken en tickets in 
de Webwinkel. 

✓  Bijzondere uitstapjes maken met 
BN DeStem Club.

✓  Ook de digitale krant lezen. Op computer, 
tablet of smartphone.

✓ Gratis redactionele nieuwsbrieven.

Uw BN DeStem in het kort

http://bndestem.nl
http://bndestem.nl/service


Welkom bij BN DeStem
Fijn dat wij u voortaan het belangrijkste nieuws uit uw gemeente en regio mogen brengen. 
In de krant en digitaal houden we u elke dag op de hoogte van wat er speelt in uw omgeving. 
Natuurlijk is er ook veel aandacht voor binnen- en buitenlandse actualiteiten. En daarnaast 
ontvangt u van dinsdag tot en met vrijdag het &katern met onderwerpen die u persoonlijk raken.

Op zaterdag wordt uw krant aangevuld met een sportkatern en een cadeautje voor het weekend: 
&Magazine. Wekelijks een boeiende mix van cultuur, media, wonen, eten, lifestyle en een 
uitgebreid interview met een bekende Nederlander die op dat moment in de actualiteit is.

In deze brochure treft u meer informatie aan over BN DeStem. Wij laten u zien hoe de krant 
gemaakt wordt en geven u praktische informatie over uw abonnement, digitale mogelijkheden,
onze service en contactgegevens.

Wij wensen u alvast veel leesplezier!

Hille van der Kaa
Hoofdredacteur BN DeStem



Dinsdag 19 juli 2016

bndestem.nl
Ook voor het laatste

regionale nieuws290C

Toch nog eenToch nog een
zomer metzomer met

Geen krant
ontvangen? Bel
088-0561520

Volop zon

Russen niet naar Rio?

Met temperaturen van rond
de 30 graden is er nu alsnog
echt zomerweer. Dus wordt
er lekker gespetterd bij
camping Liesbos. Wie zijn
eigenlijk de toeristen in
deze regio?

P3

Overheid betrokken
bij dopingfraude,
deelname aan
Spelen
op de
tocht P5&25

Goede cijfers voor de misdaad-
bestrijding in West-Brabant:
veel minder moorden, een afne-
mend aantal inbraken en veel
meer zaken die worden opge-
lost. Gaat het plots heel goed, of
komt die conclusie te snel?

Hessel de Ree
Breda/Tilburg

Is West-Brabant nu wel of niet
een van de misdadigste gebieden
van Nederland? Vorig jaar lag de
regio in het brandpunt van de lan-
delijke (media)belangstelling door
het recordaantal moorden: vijf-
tien, waarvan de helft in crimine-
le sfeer.

Dit jaar lijkt het werkgebied van
de politie-eenheid Zeeland-West-
Brabant op een nieuw hoogtepunt
af te steven, maar dan in positieve
zin. Er vonden in het eerste half
jaar ‘slechts’ drie moorden plaats,

waarvan twee in het misdaadmi-
lieu. Daarbij kwam de eenheid on-
langs met de beste misdaadscijfers
in jaren. Zo vonden in de eerste
zes maanden van 2016 minder in-
braken en straatroven plaats, ter-
wijl de oplossingsprecentages fors
oplopen. Ook landelijk troeft de re-
gio de meeste andere af. Amster-
dam zucht bijvoorbeeld weer on-
der oplopende misdaadcijfers.

Is Midden- en West-Brabant
van het stoutste jongetje in de
klas, ineens het braafste gewor-
den? Zo simpel ligt het volgens
deskundigen ook weer niet. Poli-
tiechef Hans Vissers is dolblij met
de positieve ontwikkelingen,
maar staart er zich niet blind op.
„Nog steeds is er bijvoorbeeld veel
geweld in de criminele wereld, al-
leen ontaardt het nu niet zo vaak
meer in liquidaties.”

Criminoloog Cyrille Fijnaut
waarschuwt voor de macht van cij-
fertjes en statistieken: „Geloof er
niet meteen in, trek geen over-
haast conclusies, maar onderzoek
diepgravend wat er aan de hand.”
De hoogleraar pleit voor een
‘ouderwets’ criminografisch on-
derzoek in West-Brabant: „Op ba-
sis daarvan kun je maatregelen ne-
men.”

■ Stad en Streek 12: ‘Die moord-
golf was niet gelijk een trend’

zwemweerzwemweer

WÜRZBURG Een man heeft gister-
avond in de trein van Treuchtlin-
gen naar Würzburg, in de Duitse
deelstaat Beieren, een bloedbad aan-
gericht. Hij viel passagiers aan met
een bijl. Drie inzittenden zijn er
ernstig aan toe, een ander raakte
lichtgewond. De overige veertien
reizigers in de coupé kwamen met
de schrik vrij. De dader, die ook
een mes bij zich zou hebben gehad,
is doodgeschoten, bevestigde justi-
tie in Beieren gisteravond laat.

■ P5: Man valt willekeurige
treinpassagiers aan in Duitsland

Manmet bijl
in Duitse trein

West-Brabant
lijkt nu alweer
moordregio af

Er is nog steeds veel
geweld, maar dat
ontaardt niet meer zo
vaak in liquidaties

--- Hans Vissers, politiechef

* Deze actie is alleen geldig op boekbestellingen in Nederland en België t/m 31 augustus 2016.

Boeken bestellen via www.blz.nl 
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Bergen op Zoom

Jan van de Kasteele
Bergen op Zoom

Bedrijventerrein Noordland is uit-
verkocht nu de gemeente de laat-
ste grote kavel heeft verkocht aan
DHG, de David Hart Group. Dat
heeft wethouder Ad Coppens van
economische zaken gisteren ge-
zegd. DHG bouwt aan de Blan-
kenweg op een terrein naast Ri-
coh een distributiecentrum van
20.000 vierkante meter. Er is al

een huurder, een bedrijf dat
straks 250 à 300 mensen werk
biedt, zegt Coppens. De naam
van dat bedrijf kan hij nu nog
niet bekendmaken. „We zijn erg
blij met deze investeerder.”

Kanaal
DHG kiest Bergen op Zoom van-
wege de ligging tussen Rotter-
dam en Antwerpen, aan de A4 en
langs het Schelde-Rijnkanaal,
zegt directeur Willem Slager. Met

name dat kanaal biedt kansen,
vindt hij. Op de acht hectare
volgt later nog de bouw van een
tweede distributiecentrum.

Nu de gemeente op Noordland
geen grond meer in de aanbie-
ding heeft, verlegt Coppens zijn
koers. „We hebben in de totale ge-
meente nog iets van 26 à 27 klei-
nere kavels. Onder meer op Oude
Molen in Halsteren.” Maar er ligt
ook nog grond braak op Noord-
land. „Die is van investeerders
die er nog niks mee hebben ge-
daan.” Hij gaat deze eigenaren
pushen om in actie te komen, zo-
dat ook deze kavels worden be-
bouwd. „Verder zijn we bezig
met de invulling van lege plek-
ken op de bestaande bedrijventer-
reinen.” Die zijn er nog steeds, zo-
als op Lage Meren, het bedrijven-
terrein aan de oostkant van de
stad. Daarnaast gaat Coppens in
gesprek met bedrijven die aan de
Theodorushaven liggen, maar
geen gebruikmaken van de lig-
ging aan het water. „Misschien is
het interessant voor deze bedrij-
ven om zich te verplaatsen. Zodat
op die plek bedrijven kunnen ko-
men die wel de ligging aan het
water willen benutten.”

Dat Noordland is uitverkocht
en Bergen op Zoom het moet stel-
len zonder grootschalig bedrijven-
terrein, is volgens Coppens geen
probleem. „Als er in Moerdijk
een logistiek park komt en daar
heeft het nu wel veel van weg,
dan is dat ook goed voor Bergen

op Zoom”, is zijn overtuiging.
Zijn collega Patrick van der Vel-
den wijst op de regionale samen-
werking, ook met buurgemeente
Roosendaal. „We moeten elkaar
in West-Brabant versterken”,
klinkt het uit zijn mond.

Auvergnepolder
Bergen op Zoom is in het verle-
den bezig geweest met plannen
om van de Auvergnepolder ten
westen van Halsteren een groot-
schalig bedrijventerrein te ma-
ken. Maar in de onderhandelin-
gen na verkiezingen voor de vor-

ming van een nieuw college is
dat steeds gestrand op verzet van
GBWP. Dat is de grootste partij
in de gemeente en levert twee
wethouders. De partij heeft een
grote achterban in Halsteren. Die
zit niet op bedrijven naast de
deur te wachten en wil de polder
houden zoals ze nu is: open. Daar-
om is ook voor deze raadsperiode
die tot 2018 loopt, afgesproken
dat Auvergnepolder met rust
wordt gelaten.

BN DeStem volgt de West-Brabantse
wandelaars in de Nijmeegse vierdaag-
se op de voet. Ook op een tropische
dag als gisteren. Stad en Streek 11

Muziek zetMuziek zet
de toon voorde toon voor
kunstenaarskunstenaars

Noordland uitverkocht

Gerard Huisintveld is een van de zeven kunstenaars die meedoen aan ‘Music of
the Spheres’, met onder anderen ook Wibi Soerjadi. Stad en Streek 4

De warmste dag van de
Nijmeegse vierdaagse

Als in Moerdijk een
logistiek park komt
is dat ook goed voor
Bergen op Zoom

--- Ad Coppens, wethouder

Gemeente heeft nog dertig kleinere bedrijfskavels
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Bergen op Zoom verkoopt laatste grote kavel
op bedrijventerrein aan David Hart Group. Die
bouwt op Noordland distributiecentrum, goed
voor 250 à 300 arbeidsplaatsen. Deal
levert gemeente 6,5 miljoen euro op.
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Bergen op Zoom
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Bedrijventerrein Noordland
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Breda

BN DeStem volgt de West-Brabantse
wandelaars in de Nijmeegse vierdaag-
se op de voet. Ook op een tropische
dag als gisteren. Stad en Streek 11

� Een voorgerechtje van rauwe zeebaars, daarna een com-
binatie van tongfilet en runderstoof en als toetje een aard-
beienmousse. Dat stond op het menu van het mini-restau-
rant (met mini-porties) dat Chocolat gistermiddag eenma-
lig opende in de vestiging van Albert Heijn aan het Valke-
niersplein in Breda. Een (gratis) diner duurde ongeveer

een kwartier. Deelnemers moesten van te voren reserve-
ren. Met het initiatief wil Albert Heijn de restaurantactie
van de supermarkt onder de aandacht brengen. In Breda
vond de pilot plaats met restaurant Chocolat. Op tien ande-
re plekken in het land voert AH dezelfde actie, ook met lo-
kale restaurants. FOTO RENÉ SCHOTANUS/PIX4PROFS

Stad en Streek 2-3

ETENTJE▼

Peter Ullenbroeck
Breda

De Nieuwe Veste, het Centrum
voor de Kunsten en de biblio-
theek in Breda, gaat volgend jaar
ingrijpend op de schop.

Zo’n beetje alles in het gebouw
aan de Molenstraat wordt onder
handen genomen. Meest in het
oog springend is de grote leeszaal
waar de kasten met uitleenboe-
ken nu nog rij aan rij staan. Over-
zichtelijk, maar tegelijkertijd ook
saai en eigenlijk niet meer van de-
ze tijd.

Vindt ook directeur Gertjan En-
dedijk van de stichting Nieuwe
Veste. „Mensen komen hier niet
meer om de kasten langs te gaan,
op zoek naar een boek. Ze heb-
ben thuis al voorwerk verricht,
weten precies wat ze willen heb-
ben. Daar willen we veel meer op
gaan inspelen.”

Het boekenaanbod wordt daar-
om rond thema’s gegroepeerd.
„Dat moeten pleinen worden
over gezondheid, sport, Breda, li-
teratuur, lifestyle, noem allemaal
maar op. Pleinen waar je kunt stu-
deren, waar je elkaar kunt ont-
moeten.

Dat laatste is waar de Nieuwe
Veste naar toe wil: een ontmoe-
tingscentrum waar je ook nog
een boek kunt lenen. Om die re-
den krijgt ook de horeca in de
Nieuwe Veste een veel promi-
nentere plek.

Aan de buitenkant van het ge-
bouw gaat er ook het nodige ver-
anderen. Zo wordt de entree on-
der handen genomen en - min-
der zichtbaar - krijgt de Nieuwe
Veste flink wat zonnepanelen op
het dak, 900 stuks met een totale
oppervlakte van 1.500 vierkante
meter.

De verbouwing van het pand

dat eigendom is van de gemeente
Breda, gaat begin volgend jaar
van start. Het werk zal, zoals het
er nu naar uitziet, een jaar in be-
slag gaan nemen. De bibliotheek
blijft tijdens de werkzaamheden
voor het publiek geopend.

Plan is bovendien om de ope-
ningstijden te verruimen. Nu is
de Nieuwe Veste nog van dinsdag
tot zaterdag geopend. Dit jaar
wordt er al geëxperimenteerd
met een aantal zondagopenstelli-
gen. Endedijk: „Maar uiteindelijk
willen we iedere dag geopend
zijn.”

Over de renovatie van de Nieu-
we Veste wordt al jarenlang ge-
sproken. Veel andere bibliothe-
ken in de regio gingen Breda de

afgelopen jaren al voor, weet ook
Endedijk. „Maar dit is dan ook
een ingewikkeld gebouw. Daar
komt veel bij kijken, zo’n plan
maken doe je niet in een half jaar-
tje.”

Parallel aan de renovatie van
het gebouw aan de Molenstraat
slaat de Nieuwe Veste ook een an-
dere weg in. Mede door het ge-
staag dalende aantal biebleden en
het eerdere besluit om 7 van de
10 bibliotheekvestigingen in de
gemeente Breda te sluiten, gaat
de Nieuwe Veste de komende ja-
ren veel meer de boer op.

Of beter gezegd de klaslokalen
in. Medewerkers van de Nieuwe
Veste worden momenteel omge-
schoold om over pakweg twee
jaar op de vijftig basisscholen die
de gemeente telt, leerlingen
warm te maken voor het lezen en
in de klas muziekonderwijs aan
te bieden.

Endedijk: „Natuurlijk gebeurt
dat nu ook al op veel scholen.
Maar wij kunnen daar met onze
expertise een aanvulling op zijn.
Ons idee - én dat van de gemeen-
te - is dat we op deze manier veel
meer kinderen dan voorheen kun-
nen laten kennismaken met le-
zen en muziek.”

Facelift voor de
NieuweVeste

De warmste dag van de
Nijmeegse vierdaagse

Medewerkers cultureel centrum gaan de klaslokalen in

Het gezicht van de bibliotheek
aan de Molenstraat gaat veranderen.
Met een nieuwe entree en boeken-
kasten die grotendeels verdwijnen.

Dorpswinkeliers houden
PostNL-punten
overeind

Wilhelminastraat 5-7 Breda
Tel: 076 - 522 96 06

www.vanlange-mode.nl  

VANAVOND 
KOOPAVOND

NIEUWE
NAJAARSCOLLECTIE 

IS BINNEN!

DAMES
TOT 60% KORTING 

OP ALLE ZOMER-ARTIKELEN

HEREN
TOT 50% KORTING 

OP ALLE ZOMER-ARTIKELEN

PAUL & SHARK,   STONE ISLAND
JACOB COHEN & DSQUARED2 

40% KORTING

Happen tussen de schappen

Uiteindelijk
willen we over
een paar jaar
iedere dag
geopend zijn
--- Gertjan Endedijk, Nieuwe Veste
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Etten-Leur & Moerdijk

BN DeStem volgt de West-Brabantse wandelaars in de
Nijmeegse vierdaagse op de voet. Ook op een tropische
dag als gisteren. Stad en Streek 11

Sanne Schelfaut
Etten-Leur

Oranjestichting, H. Mariaparo-
chie en heemkundekring Jan
uten Houte hebben de handen in-
een geslagen om op zaterdag 29
oktober het herdenkingsconcert
Annelies mogelijk te maken.

Eind oktober is het 72 jaar gele-
den dat Etten-Leur werd bevrijd
van de Duitse bezetter. „Ik zag
twee jaar geleden in Bergen op
Zoom de uitvoering van Annelies
door Hét Concertkoor. Ik was
zeer onder de indruk van het op-
treden. In Annelies wordt aan de
hand van veertien citaten uit het
dagboek van Anne Frank het le-
ven geschetst van de jonge Anne
tijdens haar opgesloten verblijf
in het Achterhuis in Amsterdam.
Het is een muzikale schets van
Annes angst, onzekerheid, wan-
hoop, verdriet, maar ook hoop op
een beter leven. Erg indrukwek-

kend”, aldus Piet Paantjens na-
mens de organisatie. Voor hem
was het klip en klaar: Annelies
moest naar Etten-Leur komen.
Naar de Lambertuskerk op de
Markt. „Hét Concertkoor wordt
ondersteund door acht professio-
nele solisten en het Trio Carino.
Het is een professionele uitvoe-
ring, dus dat kost geld. Om dit
mogelijk te maken, zoeken we
sponsors en het concert zal niet
gratis zijn. In Bergen op Zoom
kostte een kaartje 25 euro, maar
wij proberen onder die prijs te

gaan zitten. Het is niet voor niets
dat we met drie organisaties dit
op poten willen zetten”, vult Bas-
tiaan Anink, de kersverse voorzit-
ter van de Oranjestichting aan.

Er is plaats voor maximaal vijf-
honderd bezoekers. „En die zul-
len er in oktober comfortabel bij-
zitten”, belooft Piet Paantjens.
„We mogen vijfhonderd kussen-
tjes lenen van orkest Gastels Fan-
fare uit Oud Gastel.” Voordat het
concert begint, verzorgt de heem-
kundekring een lezing over ‘De
Vergeten V1’. Hierin wordt stilge-
staan bij de inslag van een V1-ra-
ket die in 1945, dus na de bevrij-
ding, dood en verderf zaaide op
de Leur. Ook de scouting heeft al
haar medewerking toegezegd.

Annelies is in 2005 geschreven
door de Britse componist James
Whitbourn en staat onder lei-
ding van André Telderman. So-
praansoliste Elise Caluwaerts
speelt de rol van Anne Frank.

Voor de brandweer

Lambertuskerk decor van ‘Annelies’ De warmste dag van
de Nijmeegse vierdaagse

De partners van de brandweerlui van
Moerdijk poseren voor een speciale kalender.

Stad en Streek 6

Muzikale ode
aan Anne Frank

Wilhelminastraat 5-7 Breda
Tel: 076 - 522 96 06

www.vanlange-mode.nl  

VANAVOND 
KOOPAVOND

NIEUWE
NAJAARSCOLLECTIE 

IS BINNEN!

DAMES
TOT 60% KORTING 

OP ALLE ZOMER-ARTIKELEN

HEREN
TOT 50% KORTING 

OP ALLE ZOMER-ARTIKELEN

PAUL & SHARK,   STONE ISLAND
JACOB COHEN & DSQUARED2 

40% KORTING

Wilhelminastraat 26 Breda 
Open op ma, wo, do, vr & za

Pal Zileri, Corneliani, Caruso, 
Armani, Hugo Boss, Canali, 

Paul Smith, Fugato, Dressler

= € 399,-

STIPPENACTIE

= € 599,-

= € 699,-+
= € 849,-+
= € 999,-+

KOSTUUMS

VANAVOND KOOPAVOND

Etten-Leur staat met een bijzonder concert stil bij
de bevrijding, in oktober 72 jaar geleden. Een muzikale
geschiedenis over het leven van Anne Frank.

Het concert is
opgebouwd uit
dagboekfragmenten
van Anne Frank
--- Piet Paantjes, heemkundekring
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Oosterhout

BN DeStem volgt de West-Brabantse wandelaars in de
Nijmeegse vierdaagse op de voet. Ook op een tropische
dag als gisteren. Stad en Streek 11

Stad en Streek 2-3 Laatste maal

Jamaica Vink
Oosterhout

Alle 1.500 Oosterhouters die het
afgelopen anderhalf jaar onte-
recht geen hulp in het huishou-
den hebben ontvangen, krijgen
een financiële compensatie. Mits
ze de hulp die ze zelf hebben in-
geschakeld, kunnen aantonen
met nota’s en betalingsbewijzen.

Dat heeft een ruime meerder-
heid van de gemeenteraad gistera-
vond besloten, na een motie van
de partijen GroenLinks, Gemeen-
tebelangen, SP, PvdA, Groen Bra-
bant en Gezond Burger Verstand.

Het besluit kost de gemeente
Oosterhout naar schatting zo’n 3
miljoen euro.

Het gemeentebestuur bepaalde
eerder dat alleen de vierhonderd
inwoners die in beroep zijn ge-
gaan tegen het stoppen van de
hulp een vergoeding krijgen voor

de zelf ingeschakelde schoon-
maakhulp. „Wij willen als indie-
ners dat die groep van 1.100 inwo-
ners net zo behandeld wordt als
die van 400”, aldus Clemens Pie-
na (Gemeentebelangen).

Wethouder Marian Janse
(Wmo, Gemeentebelangen) pro-
beerde de raad nog over te halen
om tegen de motie te stemmen.
Ze legde uit dat de keuze, alleen
die 400 inwoners, is gemaakt na
een financiële en juridische afwe-

ging. „Daarbij: als je die 1.100
mensen ook compenseert, ben je
achteraf geld aan het uitgeven.
Terwijl je terugwerkend niets op-
lost voor deze mensen”, aldus Jan-
se. „Ik wil graag vooruitkijken.
Daar het geld voor inzetten.”

Zo wees ze op het feit dat oude-
ren steeds langer thuis wonen.
„Dat betekent dat wij als de wie-
deweerga moeten zorgen dat we
voorzieningen hebben voor deze
mensen.” Ook benadrukte ze dat
er voor het opzetten van het nieu-
we beleid waarschijnlijk nog één
à twee jaar extra geld nodig is.

VVD, CDA en D66 schaarden
zich achter de wethouder. D66
vindt het beter om het geld be-
schikbaar te houden voor zorgpro-
blemen in de toekomst. VVD
noemt de motie ‘te voorbarig’ en
CDA vraagt het college om met
nog een ander scenario voor een
compensatieregeling te komen.

In het najaar komt het Ooster-
houtse college terug naar de ge-
meenteraad met een voorstel
voor de vergoeding. Daarin is dan
onder meer opgenomen uit wel-
ke pot(jes) Oosterhout die 3 mil-
joen gaat bekostigen. De betref-
fende 1.100 inwoners zullen daar-
na geïnformeerd worden.

Compensatie
voor iedereen
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www.vanlange-mode.nl  

VANAVOND 
KOOPAVOND

NIEUWE
NAJAARSCOLLECTIE 

IS BINNEN!

DAMES
TOT 60% KORTING 

OP ALLE ZOMER-ARTIKELEN

HEREN
TOT 50% KORTING 

OP ALLE ZOMER-ARTIKELEN

PAUL & SHARK,   STONE ISLAND
JACOB COHEN & DSQUARED2 

40% KORTING

Wilhelminastraat 26 Breda 
Open op ma, wo, do, vr & za

Pal Zileri, Corneliani, Caruso, 
Armani, Hugo Boss, Canali, 

Paul Smith, Fugato, Dressler

= € 399,-

STIPPENACTIE

= € 599,-

= € 699,-+
= € 849,-+
= € 999,-+

KOSTUUMS

VANAVOND KOOPAVOND

De warmste dag van de
Nijmeegse vierdaagse

Basisschool ’t Klaverblad in
Drimmelen ging gisteren
voorgoed dicht. Er was een
barbecue als afscheidsmaal.

Stad en Streek 5

FOTO RON MAGIELSE/PIX4PROFS

Dorpswinkeliers houden
PostNL-punten overeind

Oosterhouts college wilde alleen de
bezwaarmakers compenseren voor
misgelopen schoonmaakhulp. De
raad steekt daar een stokje voor.

In oktober komt het
Oosterhoutse college
bij de raad terug
met een voorstel
voor de vergoeding

Besluit kan gemeente 3 miljoen kosten

■ donderdag 21 juli 2016 ■ www.bndestem.nl ■ redactie.roosendaal@bndestem.nl

Roosendaal

Elly van Meekel neemt afscheid van Marti-
nusschool in Rucphen Stad en Streek 7

Frank Timmers
Roosendaal

Met bestaande rapporten wordt
alsnog een milieueffectrapportage
(mer) gemaakt over de biominera-
lenfabriek in Roosendaal. Daar-
mee heeft wethouder Cees Lok
een oplossing gevonden die zowel
de gemeenteraad als Biominera-
len BV tevreden moet stellen. De
laatste wees de gemeente op de
vertraging die een mer veroor-
zaakt, met tonnen schade tot ge-
volg. Omdat eerder was bepaald
dat zo’n rapportage niet nodig is,
vond Biomineralen BV het niet
juist dat de gemeenteraad daar als-
nog voor koos. „Gezien de onrust
in een deel van de stad wil de
raad toch een mer”, zegt wethou-
der Lok. Omwonenden zijn be-

zorgd over eventuele gezondheids-
risico’s door de uitstoot van micro-
stoffen door de mestverwerkings-
fabriek, maar vrezen ook stank en
veiligheidsproblemen. Een onaf-
hankelijk bureau bekijkt of er hia-
ten in de informatie zitten en of
de aannames correct zijn. Het rap-
port kan er vrij snel zijn. Direc-
teur Lodewijk Burghout van Bio-
mineralen BV kan leven met een
vertraging tot september. „Als we
zo de onrust kunnen wegnemen.
Alle rapporten zijn in orde en als
dat niet zo is, ben ik blij dat we
nog verbeteringen kunnen aan-
brengen. Ik wil geen fabriek bou-
wen op basis van een rapport dat
niet deugt.” Tegelijkertijd onder-
zoekt de GGD de effecten op de
gezondheid van omwonenden. De
werkgroep Biomineralen, die te-
gen de komst van de fabriek is,
was deze week afwezig bij overleg
over dit onderzoek. „Omdat eerst
een mer moet starten en pas daar-
na dit onderzoek”, zegt woord-
voerder Will Vermeulen. Hij ver-
wacht dat de mer niet in septem-
ber klaar is. „Omdat naar ons idee
een deel van de rapporten op-
nieuw gemaakt moet worden. Nu
wordt uitgegaan van aannames.”

BN DeStem volgt de West-Brabantse
wandelaars in de Nijmeegse vierdaag-
se op de voet. Ook op een tropische
dag als gisteren. Stad en Streek 11

Angel uit
discussie
rond rapport

Wilhelminastraat 5-7 Breda
Tel: 076 - 522 96 06

www.vanlange-mode.nl  
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Voor de tiende keer wordt
zondag Blommenkinders

gehouden. Het festival dat
niet alleen verstokte

hippies aantrekt, is
uitgegroeid tot een

fenomeen. Het begon met
een tentoonstelling van

platenhoezen, precies
veertig jaar na de Summer

of Love van 1967.
Stad en Streek 4

Ik wil geen fabriek
bouwen op basis
van een rapport dat
niet deugt

--- Lodewijk Burghout, directeur

Wilhelminastraat 26 Breda 
Open op ma, wo, do, vr & za

Pal Zileri, Corneliani, Caruso, 
Armani, Hugo Boss, Canali, 

Paul Smith, Fugato, Dressler

= € 399,-

STIPPENACTIE

= € 599,-

= € 699,-+
= € 849,-+
= € 999,-+

KOSTUUMS

VANAVOND KOOPAVOND

Summer of Love

FOTO ARCHIEF BN DESTEM

De warmste dag van de
Nijmeegse vierdaagse

Biomineralenfabriek

Raad Roosendaal wil en krijgt een milieueffect-
rapportage. Dat kan snel, want er komen geen
nieuwe onderzoeken, maar enkel een toetsing
van bestaande rapporten. Wel onderzoekt de
GGD de gevolgen voor de gezondheid.

Juf Elly getrakteerd op
snikgedichten
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ZEELAND

Geen ingrijpende wijzigingen,
maar bewoners protesteren
voor het geval dat. P6

Felle protesten tegen
het parkeerbeleid in bin-
nenstad Terneuzen

Jeffrey Kutterink
Den Haag

Minister Henk Kamp van Econo-
mische Zaken wijst ook de laatste
nieuwe alternatieven voor een
nieuwe hoogspanningsleiding
door Zeeland af. Ze zijn te duur
en komen te laat.

De minister heeft dat de provin-
cie en de Tweede Kamer laten we-
ten. Wel doet hij één handreiking.
Als de nieuwe leiding van Borsse-

le tot aan Tilburg in zijn geheel is
aangelegd (na 2020), wil hij sa-
men met beheerder Tennet onder-
zoeken of een deel van de bestaan-
de 380kV-lijn bij Krabbendijke on-
dergronds kan worden aangelegd.

De nieuwe hoogspanningslei-
ding tussen Borssele en Rilland
zorgt al jaren voor onrust. Bewo-
ners, milieuorganisaties en lokale
overheden twijfelen aan nut en
noodzaak. Nadat eerder aangedra-
gen alternatieven door Kamp wa-

ren afgeserveerd, schakelde de pro-
vincie adviesbureau D-Cision in.
Dat bevestigde half april nut en
noodzaak van een nieuwe stroom-
leiding. Toch vindt het bureau dat
die anders kan worden aangelegd.
Het presenteerde twee alternatie-
ven. Die moeten voorkomen dat
er (deels) een dubbele snelweg
voor stroom door de provincie
komt. Maar ook die alternatieven
wijst Kamp af. Uitwerken van een
nieuw tracé kost 2,5 jaar. Die tijd
is er volgens Kamp niet, omdat de
verbinding dan niet op tijd klaar
is voor de aansluiting van de wind-
parken voor de monding van de
Westerschelde.

Daar komt bovenop dat een al-
ternatief tracé tot wel 311 miljoen
euro duurder is, stelt Kamp. De
minister rekent voor dat het Rijk

tot wel 100 miljoen euro moet
dokken als de windparken hun
stroom niet kwijt kunnen.

De minister benadrukt in zijn
brief dat hij tussen 2011 en 2016
veel heeft overlegd met bewoners,
organisaties en bestuurders in Zee-
land. Daaruit zijn vele kleine en
een aantal grotere aanpassingen
gedaan aan de plannen. Zo wordt

een mast in de Oosterschelde ge-
plaatst om te voorkomen dat de
bestaande leiding dichter bij Krab-
bendijke zou moeten komen.

Het definitieve plan voor de
nieuwe hoogspanningsleiding
wordt in het najaar ter inzage ge-
legd. Gedeputeerde Carla Schön-
knecht is blij met de toezegging
van Kamp om op termijn te onder-
zoeken of een deel van de lijn bij
Krabbendijke ondergronds kan
worden aangelegd. „Dat kan niet
eerder en dat heeft een technische
reden. Toch ben ik hier blij mee.
Doe je niets dan heb je niets. Er
waren drie varianten: een gouden,
zilveren en een bronzen, waarbij
het voorstel van Kamp de bronzen
was. Met deze toezegging krijgen
we de zilveren variant. Dat is
winst.”

Kampwijst alternatieven
hoogspanningsleiding af
Andere tracés voor een nieuwe
hoogspanningsleiding door Zeeland
zijn te duur en komen te laat, zegt
minister Kamp.

Met deze toezegging
krijgen we de
zilveren variant.
Dat is winst

--- Carla Schönknecht, gedeputeer-
de

Gedeputeerde blij met toezegging over ondergrondse lijn bij Krabbendijke

Aan tafel!
De Katholieke Bond van Ouderen (KBO) Hulst had ’t voor de vijfde 
keer op rij voor elkaar: het organiseren van de ‘Langste Tafel’. Voor 
110 ouderen was gisteren de ruim dertig meter lange tafel gedekt aan 
de Bierkaai. Daar konden ze genieten van een zonovergoten lunch. 
„En dan te bedenken dat het pijpen-
stelen regende toen we dit voor het 
eerst deden”, zegt Yvonne Hoefnagels
 van KBO Hulst. Gelukkig kunnen 
we nu lekker buiten zitten.”
FOTO CAMILE SCHELSTRAETE

Stripclub:
wel naakt,
geen seks

P4

BN DeStem brengt al het nieuws dichtbij

BN DeStem verschijnt in regionale edities om het nieuws nog dichterbij te brengen.



Elke dag bij uw krant BN DeStem Sport. Met 
niet alleen de landelijke en internationale 
sportgebeurtenissen, maar ook die van de 
vereniging bij u om de hoek. Behalve veel 
sportnieuws krijgt u ook veel leesplezier door 
de uitgebreide reportages en interviews met 
grote namen uit de sportwereld of juist die uit 
uw regio.

Elk weekend bij uw krant: &Magazine.
Een dikke bijlage met alles wat het leven leuk 
maakt. Zoals reizen, muziek, film, boeken, mode 
en interieur. &Magazine vult uw hele weekend 
met boeiende reportages en interviews.

magazine
zaterdag 14 en zondag 15mei 2016 BN DeStem

Pakaan!
Het badpak
maakt z’n
comeback

■ maandag 18 juli 2016 ■ www.bndestem.nl ■ redactie.sport@bndestem.nl

Sport
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ORANJE-DAG
INDEBERGEN

Bertens gesloopt
na lange regendagen

FOTO’S AFP, ANP, COR VOS, BELGA

Dumoulin
valt aan

Poelsmeesterlijk voor
zijn kopman Froome

Mollema blijft stevig
op tweede plek

bndestem.nl
De site en apps hebben een moderne lay out en 
passen goed bij de looks van de krant. De focus 
ligt op nieuws uit binnen- en buitenland, op het 
laatste nieuws uit uw regio, op topsport en we 
vertellen wat er gebeurt in de wereld van de 
showbizz. Via pushberichten blijft u realtime op 
de hoogte van het belangrijkste nieuws.

BN DeStem brengt al het nieuws dichtbij Extra veel sport en extra veel weekend

http://bndestem.nl


Ontdek BN DeStem Digitaal
Uw BN DeStem is meer dan alleen de krant. Maak kennis met bndestem.nl

Op de nieuwssite van de Gelderlander kunt u natuurlijk altijd het laatste nieuws lezen. Maar u vindt er ook 
actuele fotoreportages en live updates van sportwedstrijden. En met de gratis BN DeStem Nieuws App kunt 

u dit ook heel makkelijk volgen op uw smartphone of tablet. 

De digitale versie van uw krant

Als abonnee van BN DeStem heeft u gratis toegang tot de digitale krant. Van alle edities kunt u een digitale 
versie lezen. Van maandag tot en met vrijdag vanaf 6 uur ’s morgens en zaterdag vanaf 7 uur

’s morgens staat de nieuwe digitale krant voor u klaar voor gebruik op pc/mac, tablet en smartphone.  

De digitale krant is te vinden op krant.bndestem.nl
 

Wilt u uw digitale krant lezen op tablet of smartphone? Maak dan gebruik van de gratis 
BN DeStem Krant App. Deze is te downloaden in de App Store of via Google Play. 

Gedownloade kranten kunt u bovendien op een later moment offline lezen. 

Onderdeel van

http://bndestem.nl
http://krant.bndestem.nl


Aanmelden voor nog meer nieuws, gratis bij uw abonnement

Digitaal lezen: toegang tot digitale krant en Topics
 

Met een abonnement heeft u de mogelijkheid de hele week de krant ook digitaal te lezen.
Dit kan met uw computer (PC of Mac), uw tablet (iPad, Android en Windows 8)

en uw smartphone (iPhone en Android). 
Met een Persgroep profiel kunt u eenvoudig inloggen op de websites en apps van alle 
krantmerken van de Persgroep. AD, Trouw, Volkskrant, Het Parool, Brabants Dagblad,

Eindhovens Dagblad, de Gelderlander, de Stentor, Tubantia, BN DeStem en PZC.
Met slechts één gebruikersnaam (uw e-mailadres) en wachtwoord kunt u op alle

websites en apps van de Persgroep inloggen. 

Er zijn 2 opties:
1.   U heeft al eerder een profiel aangemaakt bij één van onze kranten en u dient deze opnieuw te gebruiken.       

Een profiel bestaat uit een emailadres en een door u zelf al eerder aangemaakt wachtwoord. 
2.  Uw huidige emailadres is nog niet bij ons bekend.

1.  U heeft al eerder een profiel aangemaakt bij één van onze kranten: u dient 
deze opnieuw te gebruiken. 

Stap 1:  U kunt met uw emailadres inloggen via bndestem.nl/inloggen. Weet u 
uw wachtwoord niet meer? Vraag dan een nieuw wachtwoord aan via    
bndestem.nl/wachtwoordvergeten.

Stap 2:  Let op: de link die u via email ontvangt in uw emailbox dient binnen een 
uur geactiveerd te worden. U kunt direct zelf een nieuw wachtwoord 
instellen en bevestigen.

Stap 3:  Nadat u bent ingelogd, kunt u direct de digitale krant lezen en heeft 
u direct toegang tot Topics of download de BN DeStem-app. Het kan 
voorkomen dat u uw abonnement eerst nog eenmalig moet  koppelen 
via ‘abonnement’ bij uw profiel. Dit doet u met uw abonneenummer.         
Deze heeft u ontvangen bij uw welkombrief en wordt ook bij iedere 
afschrijving vermeld.

2. Uw huidige emailadres is nog niet bij ons bekend. 

Stap 1:  U kunt zelf eenmalig een profiel aanmaken via bndestem.nl/registreren 
door uw emailadres en zelf te kiezen wachtwoord in te vullen.

Stap 2:  U ontvangt een email om uw profiel te activeren, klik op de link in deze 
email.

Stap 3:  Voordat u digitaal kunt gaan lezen, dient u uw abonnement eenmalig 
te koppelen via ‘abonnement’ bij uw profiel. Dit doet u met uw 
abonneenummer. Deze heeft u ontvangen bij uw welkombrief en wordt 
ook bij iedere afschrijving vermeld.

Stap 4:  U kunt nu inloggen via bndestem.nl/inloggen in combinatie met het 
door u aangemaakte wachtwoord. Indien u deze niet meer weet, kunt 
u via dg.nl/wachtwoordvergeten een nieuw wachtwoord aanvragen.               
Nu kunt u de digitale krant lezen via bndestem.nl/krant, de BN DeStem-
app downloaden en u heeft direct toegang tot Topics.

BN DeStem wenst u veel plezier met het digitale nieuws! 

Ontdek BN DeStem Digitaal

http://bndestem.nl/inloggen
http://bndestem.nl/wachtwoordvergeten
http://bndestem.nl/registreren
http://bndestem.nl/inloggen
http://bndestem.nl/krant


UNIEKE ACTIVITEITEN
VOOR ABONNEES

Lekker op pad met BN DeStem Club. In uw eigen regio of daarbuiten. Zo zit u de ene dag vooraan bij een 
geweldig concert en loopt u de andere dag rond in een bijzonder museum. Met BN DeStem Club vindt u 

steeds nieuwe voordeeltjes en winacties voor unieke activiteiten en leuke evenementen.
Reserveer uw kaartjes op bndestem.nl/club

in samenwerking met:
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RETOURRIT BREDA- 
ROOSENDAAL MET 
DE STOOMTREIN!

HET GAAT OM BELEVING: 
HET GELUID, 
DE STOOMWOLKEN 
EN DE AMBIANCE.  
Zaterdag 10 september komt BN DeStem Club 
letterlijk op stoom. In het openingsweekend 
van het vernieuwde Station Breda, zijn er 
diverse feestelijke activiteiten voor een leuke 
dag uit. Als kers op de taart rijdt de BN DeStem 
Expres – een stoomtrein uit 1940 met tien 
rijtuigen en twee locomotieven – retourritten 
van Breda naar Roosendaal v.v. 

Deze stoomtrein is eigendom van 
Stoomstichting Nederland en in samenwerking 
met BelcrumSpoort haalt BN DeStem deze 
naar West-Brabant. Exclusief voor abonnees. 
Fascinerend voor liefhebbers, jong en oud om 
te zien hoe die kolossale machines werken. 
Gewoon op de rails van Prorail/NS, uniek! 

• Zaterdag 10 september 2016
•  Dienstregeling: vertrektijden 10.30u, 12.30u, 

13.30u, 14.30u, 16.30u (o.v.)
•  Retourtickets voor het traject Breda-

Roosendaal
•  Op deze dag zijn vele feestelijke activiteiten 

rondom de opening van Station Breda

Prijs:    Volwassenen € 15,- en kinderen 
t/m 12 jaar slechts € 10,-

EXCLUSIEF VOOR ABONNEES

RESERVEER OP BNDESTEM.NL/CLUB

KOOP SNEL
UW (TREIN)

TICKET! 

HISTORISCHE 
WO II-TOCHT DOOR 
BIESBOSCH

RESERVEER OP BNDESTEM.NL/CLUB
EXCLUSIEF VOOR ABONNEES

VAAR EN WANDEL OP 
BEVRIJDINGSDAG LANGS 
MARKANTE PUNTEN  
Met vele kreken, rietvelden en bossen was 
het prachtige natuurgebied in de oorlog een 
belangrijke schuilplaats voor onderduikers 
en verzetsstrijders. ‘Het was rustig tot Dolle 
Dinsdag, 5 september 1944’, vertelt Rinus 
Rasenberg, auteur van het boek ‘Biesbosch 
onder Vuur’. Drimmelen werd uiteindelijk op 
6 november 1944 bevrijd. 

Het boek van Rasenberg vormt de leidraad 
voor onze route. De tocht met een 
fl uisterboot gaat langs diverse markante 
punten uit de oorlog. Daarnaast maken we 
een wandeling met een gids in de polder 
Jannezand. Vanzelfsprekend is er onderweg 
tijd voor koffi e en een drankje. 

✓   Donderdag 5 mei, 
19.00 – 22.00 uur

✓    Opstapplaatsen: 
Natuurpoort Vissershang 2, 
Hank & De Zilvermeeuw 
Biesboschweg 2, Drimmelen

✓   Inclusief kopje koffie en 
een drankje

✓   Maximaal aantal personen: 
50 per boot 

Prijs:  19,95 euro   

IN HET SPOOR VAN 
LINIECROSSERS

Korting in de BN DeStem Webwinkel

Neem eens een kijkje in de BN DeStem Webwinkel. Met boeken, dvd’s en tickets die helemaal zijn 
afgestemd op u als abonnee. Uiteraard kunt u hierbij regelmatig rekenen op leuke abonneekortingen. 

http://bndestem.nl/club


De digitale 
extra’s

Als abonnee van het BN DeStem krijgt u meer 
krant. Zo kunt u elke dag de digitale versie 
van de krant lezen via uw computer. Of lees 
BN DeStem op uw tablet en smartphone met 
de gratis app. Bovendien houden we u op 
de hoogte van het laatste nieuws met onze 
redactionele nieuwsbrieven. 

Geef 
2 weken 

AD cadeau!

Op zoek naar een leuk cadeau? 

Ga naar 

ad.nl/2wekencadeau

Geef twee weken 
BN DeStem cadeau

Op zoek naar een leuk cadeau? 
Ga naar bndestem.nl/verzilver en geef 

iemand twee weken lang 
BN DeStem cadeau. 

Uw voordelen
op een rij:

• Uw vertrouwde krant digitaal
• Altijd en overal beschikbaar  

• Toegang tot alle regio-edities 
• Ook tijdens de vakantie op 
de hoogte van al het nieuws

• U hoeft zich slechts 
eenmalig aan te melden 

• Topics: alles uit de 13 beste 
kranten in één overzicht

http://bndestem.nl/verzilver


Bij meer krant hoort ook  
meer service

Contact

Klantenservice 
Postbus 90 
5680 AB Best
Online: bndestem.nl/service
Telefoon: 088 - 013 99 20
Openingstijden:  maandag t/m vrijdag  

08.00- 17.00 uur

Bezorging

Online: bndestem.nl/geenkrant   
  (24 uur per dag online 

bezorgmelding doorgeven)
Telefoon: 088 056 15 20 
Openingstijden:  maandag t/m vrijdag  

07.00-17.00 uur
 zaterdag 8.00 – 13.00

24 uur per dag en 7 dagen in de week online service 
Via onze site bndestem.nl/service kunt u zelf uw abonnement aanpassen of bijvoorbeeld een 

adreswijziging doorgeven en uw betalingen bekijken. Verder kunt u ook de bezorging van uw krant tijdens 
uw vakantie stopzetten of de krant tijdelijk op een ander adres laten bezorgen. 

Ga nu naar bndestem.nl/service

http://bndestem.nl/service
http://bndestem.nl/geenkrant
http://bndestem.nl/service
http://bndestem.nl/service


1. Webshop 2. AD Gift

0. Welkom

3. Wijn�es / glas 4. blije advertentie

1. Bronnen leveren 
ruw materiaal aan

5. Waarna Chef-uit de
 pagina indeling maakt

10. De platen worden op de rollen 
van de drukpers geplaatst. 13. Waarna de krant bij u 

wordt thuisbezorgd

2. Alles komt samen
op de redactie

3. We bepalen 
de zwaartepunten

4. De chef-in stelt de 
ideale nieuwslijst samen

6. En met eindredacteuren en 
vormgevers de krant in elkaar zet

7. Als alles klaar is wordt de krant 
digitaal naar de drukker gestuurd

8. En tegelijkertijd klaargezet
voor digitaal gebruik

11. Voor kleur zijn vierdrukgangen 
nodig, waarna alles gesneden 
en gevouwen wordt

12. Vrachtwagens brengen 
de kranten naar distributiecentra 
door heel Nederland
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 Zo wordt uw BN DeStem gemaakt
Van onze journalisten, correspondenten, fotografen en persbureaus ontvangen we basismateriaal. 

Al het nieuws brengen we vervolgens samen op de redactie. 

09.00 uur De redactie 
brainstormt over nieuws of 
onderwerpen en bepaalt de 
zwaartepunten.

11.00 – 14.00 uur De Chef In 
spoort de redactie aan en stelt 
de ideale nieuwslijst samen.

14.00 – 16.00 uur De Chef Uit 
maakt vervolgens een selectie 
en een indeling van de pagina’s.

16.00 – 23.00 uur 
Samen met de 
eindredacteuren en de 
vormgevers zet de Chef Uit de 
krant in elkaar.

18.00 – 23.00 uur De krant 
wordt nu in elektronische vorm 
naar de drukker gestuurd.

21.00 – 23.15 uur De drukker 
maakt van het drukbestand 
platen en plaatst deze op de 
drukpers.

23.30 – 04.00 uur Na het 
drukken wordt de krant 
gesneden en gevouwen. 

00.00 – 05.00 uur De 
kranten worden nu naar 
distributiecentra door het hele 
verspreidingsgebied gebracht. 

05.00 – 07.00 uur De 
bezorgers staan vroeg op 
om uw krant keurig op tijd 
te bezorgen. Vanaf 6.00 uur 
(zaterdag vanaf 7 uur) staat de 
digitale krant voor u klaar om 
te lezen. 



Ga nu naar topics.nl

Topics, vanaf nu
bij uw abonnement!

Alles uit de 13 beste kranten in één duidelijk overzicht
Met trots lanceren we Topics; een gloednieuwe service voor alle abonnees van BN DeStem.
Met Topics kunt u eenvoudig alles lezen over die onderwerpen die u het meest interesseren. 

✓ Uw persoonlijke nieuwssite
✓ Een extra service naast uw huidige abonnement

✓ Kies uw favoriete onderwerpen en volg elke dag uw topics
✓ Eenvoudig gebruik op pc, tablet en smartphone

Al het 
nieuws dat u 
interesseert,
op één plek!

http://topics.nl

