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38 OPINIE

Eerst de lachwekkende heisa rond Zwarte Piet en nu ligt het carbid-
schieten onder vuur. Gaat de Achterhoek nu landelijk bekendheid
zoeken en in talkshows op TV zeuren over knalpotten? Wie bedenkt
toch steeds die flauwekul waar heel veel mensen zich dan ineens
druk om maken? We worden een land van zeurpieten. Pure verspil-
ling van geld, tijd en energie. Het ambtelijk apparaat wordt nu opge-
tuigd om nieuwe regeltjes te bedenken en te handhaven bij traditio-
neel volksvermaak. Wat komt er hierna: klompendansen, boeren-
golf, paasvuur, midwinterhoornblazen? Skei toch oet!

Met deze oude traditie geven de kanonniers en toeschouwers hun ei-
gen gevoel van vrijheid weer. Mits er geen dieren en huizen in de
buurt zijn moet dat kunnen. Maar geen grotere bussen, daar gaat het
niet om. De gezelligheid staat voorop voor de vriendengroepen of
naobers. Natuurlijk staat de veiligheid bovenaan. Dat daar enkele
voorschriften bij horen is normaal. ’t Bolderen, vake oldejaorsdag, ’t ge-
schut van de teggenparti’je in de wiete, mot beantwoord worden, da’s toch
mooi man! Wee’t neet wil heur’n, oren dichte. Oh jao, ’t hölp ok teggen
weul’n.

Carbidschieten is een oude traditie die nu zelfs is toegevoegd op de
nationale erfgoedlijst. Ieder jaar weer een heel spektakel en leuk om
mee te maken. Wanneer je het op de juiste manier uitvoert, is
het zelfs ongevaarlijk. Wanneer je op internet de filmpjes bekijkt
hoe mensen omgaan met carbidschieten dan schrik je wel. Je kunt er
op wachten dat het een keer vreselijk mis gaat. Het risico dat het
daarna in zijn geheel wordt verboden is groot. Daarom is het goed
dat er nu afspraken worden gemaakt, zodat er geen ongelukken ge-
beuren en we nog lang door mogen gaan met deze mooie traditie.

Ik herinner mij nog goed hoezeer ik als kind genoot als bij ons in de
straat, tijdens de jaarwisseling, met carbid werd geschoten: levensge-
vaarlijk natuurlijk, maar vooral bloedstollend spannend. Jarenlang
meende ik dat dit folkloristisch fenomeen verdwenen was. Gelukkig
blijkt deze traditie, vooral in het buitengebied, nog springlevend te
zijn, maar wel in een merkwaardig aangepaste vorm: er mag alleen
met zachte ballen worden geschoten. Hoe Hollands wil je het heb-
ben?! Welke halfgare ambtenaar bedenkt zo iets!? Zachte ballen! En
straks in plaats van vuurwerk zeker proppenschieters!

Land van zeurpieten

Da’s toch mooi man!

Goede afspraken

Wie bedenkt zoiets?
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door Miriam Szalata

DIDAM – De gemeenteraadsverga-
dering van Montferland: rondom
de tafel van de raadsleden staan
de gebruikers van zwembad De
Hoevert. Ze zijn massaal van Di-
dam naar ’s-Heerenberg gekomen
om de raadsleden ervan te over-
tuigen dat de gemeente het zwem-
bad niet moet sluiten.
Met succes: het CDA (11 van de 23
zetels) pleit als eerste voor het
schrappen van deze bezuiniging.
Andere partijen volgen: de raad
wil het bad open houden.
Een verrassende uitkomst? Ergens
wel, want aan de vergadering is
een kerntakendiscussie over 2,6
miljoen euro aan bezuinigingen
van een half jaar voorafgegaan. De
bevolking is om ideeën gevraagd
en de politiek had werkbijeen-
komsten. Daar kwam uit dat de
raadsleden liever een grote klap-
per maken, dan de kaasschaaf han-
teren ‘Onderzoek de gevolgen als

de zwembaden dicht gaan’, was
de opdracht aan burgemeester en
wethouders. Om vervolgens toch
maar niet die grote klapper te wil-
len maken.
Tegelijkertijd was het voorspel-
baar. Onder het mom ‘wij kiezen
voor leefbaarheid’ laat deze raad
zich nogal makkelijk beïnvloeden
door protesterende inwoners. Die
neiging om de oren te laten han-
gen naar de bevolking speelt het
meest bij het CDA. Die partij
won met de campagne ‘de groot-
ste lokale partij van Montferland’
de gemeenteraadsverkiezingen en
dat schept kennelijk verplichtin-
gen om het de inwoner naar de
zin te maken.
Zo bezien is het jammer te noe-
men dat de bejaarde inwoners,
die per 1 januari hun huishoudelij-

� Lucia Beerten (68), ex-zakenvrouw,
’s-Heerenberg

Bladblazer
Tom Rooks, eigenaar van De Lan-
ge Gang in Groenlo wilde afgelo-
pen dinsdagmiddag de entree
naar zijn horecaetablissement
bladvrij hebben, want de gemeen-
telijke medewerkers kwamen zo-
als gebruikelijk naar zijn achter-
zaal tijdens de pauze van de jaar-
lijkse begrotingsvergadering.
Tom stond er met de handen in
de jaszakken bij te kijken, toen de
bladblazer op gang werd ‘getrok-
ken’ door.... zijn vrouw Brigitte!
Vervolgens ging Tom ook niet
met de bladblazer aan de gang,
maar veegde hij nog wel de blade-
ren tot op een hoop bij elkaar.
„Moet wel”, reageerde de lachen-
de horecabaas met een kwink-
slag. „De ambtenaren lopen zo
langzaam dat de bladeren aan de

zolen blijven plakken. Ik wil de
bladeren niet in de zaak hebben.”
Zijn broer Marcel - gemeentebode
in Oost Gelre - keek er niet van
op dat zijn schoonzus de bladbla-
zer in gang zette. „Tom heeft
twee linkerhanden.” DE

Veilig
De Achterhoek krimpt, blijkt uit
alle prognoses. Maar of dat daad-
werkelijk gaat gebeuren, is nog
maar de vraag. De redactie van
het populair-wetenschappelijke
magazine Quest weet het zo net
nog niet. Wat blijkt namelijk? De
Achterhoek is de veiligste regio in
Nederland als het gaat om natuur-
rampen. De eerste angsthazen
schijnen al in het wild te zijn ge-
signaleerd. GM

� Jan van der Lende (54), taxichauffeur,
Winterswijk

Minder geld jeugd?

Uw artikel van 4 november wekt
de indruk dat er in 2015 in de Ach-
terhoek minder geld voor zorg
voor de jeugd beschikbaar komt
dan elders. Dit is niet zo. Iedere
gemeente zet 100 procent van de
(gekorte) rijksbijdrage in voor on-
ze jeugd. Ze willen dit geld vooral
besteden aan daadwerkelijke hulp
door goed opgeleide medewer-
kers en niet aan managers, gebou-
wen of administratie. Daarom
gaat in 2015 niet meer dan 70 pro-
cent van het geld naar contracten
met bestaande instellingen. De an-
dere 30 procent blijft beschikbaar
voor zorg binnen gebiedsteams
en zorgtrajecten door gekwalifi-
ceerde professionals aan jongeren
die dit nodig hebben. De profes-
sionals die bij instellingen voor
jeugdhulp worden ontslagen hoe-
ven dus niet te wanhopen. Vorm
samen per regio een coöperatie
en laat deze coöperatie haar dien-
sten aanbieden aan de gemeen-
ten. De komende jaren zal de con-
tractering van jeugdhulp verder
verschuiven van instellingen naar
dergelijke innovatieve vormen.

Max Noordhoek
Laag-Keppel

Rolcontainer

(Nieuw Achterhoeks peil 1 novem-
ber)
Mensen die werken gaan vaak
vóór 7 uur ’s morgens de deur uit
en komen pas ’s avonds weer
thuis. Ouderen staan niet zo
vroeg op, dus zetten zij de rolcon-
tainer ’s avonds al buiten. Wat
een drama! De gemeente Doetin-
chem en het Graafschap College
moeten zich diep schamen voor
het bedenken van dit soort onbe-
nulligheden als het handhaven
van zinloze regeltjes aangaande
het op tijd buiten en binnen zet-
ten van de rolcontainer. Ga uw
tijd (betaald door de burger) be-
ter besteden! Als dit prioriteit
heeft in Doetinchem, vrees ik
voor het hele beleid.

Sophie van Dijk

Fietsstraat

(Onderzoek naar fietsstraat, 1 novem-
ber)
In dit artikel zegt wethouder Lui-
ten: „Automobilisten hebben niet
in de gaten dat fietsers voorrang
hebben”. Nee, dat hebben de auto-
mobilisten niet in de gaten omdat
het niet waar is. Er staat in de
fietsstraat alleen een uiterst ver-
warrend verkeersbord met: ‘fiets-
straat, auto’s te gast’. In Neder-
land hebben fietsstraten geen juri-
dische status. Hierdoor hebben
wegbeheerders zelf verkeersbor-
den bedacht; dit komt de begrijpe-
lijkheid bij de weggebruikers ech-
ter niet ten goede. Om deze fiets-
straat voor fietsers echt veilig te
maken pleit ik ervoor om de hele
fietsstraat verboden voor andere
weggebruikers te maken; alleen
direct-aanwonenden zijn uitge-
zonderd. Dan pas is de fietstraat
een echte straat voor fietsers!

J. M. Rexwinkel
Dinxperlo

Gemeenteraad heeft nog te
weinig oog voor de groep
die onder de hoede van de
gemeente komt

� Wim Legters (51), zelfstandig onderne-
mer, Aalten

� Bart Iking (62), docent Engels, Winters-
wijk

Brieven van maximaal 150 woor-
den richten aan: redactie.
achterhoek@gelderlander.nl De re-
dactie behoudt zich het recht voor
brieven in te korten of te weige-
ren.

Gemeenten in de Achterhoek willen het traditionele carbidschieten aan
banden leggen.
Goed idee of moeten ze ervan afblijven?
Wat vindt het lezerspanel?

Raad moet meer opkomen voor
kwetsbare inwoner die niet naar
vergadering komt om te protesteren.

@redactie
NIEUW ACHTERHOEKS PEIL

�

Carbid in Achterhoek
aan banden

Roer moet

� Nou ja, de Achterhoek krimpt dus en wordt grijzer. In 2030 wonen er nog
slechts zo’n 285.000 mensen in de regio, zo is de prognose, minder dan in
de stad Utrecht. ‘Elk nadeel hep se voordeel’, zoals Johan Cruijff al zei. Er
zijn minder auto’s en dus ook minder parkeerplaatsen nodig. Een bewo-
ner(ster) van woonzorgcentrum De Bettekamp in Varsseveld nam daar de-
ze week al vast een voorschot op. Nu alleen nog het bordje ‘gereserveerd
voor rollators’ nog. EvdH foto Theo Kock

LEZERSPANEL
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E
r zijn inmiddels zó-
veel onderzoeken ge-
daan naar de staat
van de (regionale)
journalistiek, dat ik

me soms een bedreigde dier-
soort begin te voelen. Niet ten
onrechte, want die onderzoe-
ken schetsen geen rooskleurig
beeld van met name de regio-
nale journalistiek. Van uw
krant en van mij en mijn colle-

ga’s dus.
De laatste loot aan de stam is
‘Regiojournalistiek in spagaat’,
een 225 pagina’s tellend boek-
werk naar de staat van ons, zal
ik maar zeggen. Oud-collega
Kees Buijs is erop gepromo-
veerd aan de Radbouduniversi-
teit in Nijmegen. Je kunt niet
zeggen dat hij lief is voor zijn
oud-collega’s want zijn conclu-
sies zijn hard: wij journalisten
willen heel graag meer verdie-
ping en duiding in de krant,
maar in de praktijk doen we

van alles wat, waardoor we aan
de oppervlakte blijven. Verder
zéggen wij de lezer centraal te
stellen, maar zijn onze bron-
nen voornamelijk institutio-
neel (denk: overheid, politie,
onderwijs). O ja, nog een
‘slik’-moment: buiten woedt
een ‘mediastorm’, maar wij
werken nog net zo als 25 jaar ge-
leden. Buijs komt tot zijn con-
clusie na veldonderzoek op
drie redacties van de kranten
van uitgever Wegener. Dat le-
verde hem kritiek op, want
sommige collega’s vinden die
basis voor vérgaande conclu-
sies te smal. De auteur zelf zegt
dat ze niet zomaar gelden voor
andere editieredacties. Ander
minnetje: het veldonderzoek is
vier jaar oud.
Die kritiek is terecht, maar er
staat veel herkenbaars in het
boek van Buijs. Alle argumen-
ten, discussies, afwegingen,
werkwijzen en ergernissen die
Buijs en zijn onderzoekers no-
teerden op de drie redacties
ken ik, inclusief onze institutio-
nele verankering. Niet iedere
collega is blij met het boek,
maar ik denk ook we in de spie-
gel moeten kijken. Van journa-
listen die gewend zijn alles en
iedereen de maat te nemen,
mág je dat eenvoudigweg ver-
wachten. Zie het als een inspi-
ratiebron.

Winterswijks Belang blaast de boel op. Na-
tuurlijk, Winterswijk heeft een paar hef-
tige maanden achter de rug. En er zullen
vast mensen zijn die zich sinds de over-
vallen op Te Selle en de Lidl zorgen ma-

ken over hun veiligheid. En ja, uiteraard staan mensen te
vloeken als ze de schuur opendoen en alle fietsen zijn ver-
dwenen. Maar camerabewaking op de uitvalswegen?
Laten we de gebeurtenissen in Winterswijk in het juiste per-
spectief zetten. De overval op Te Selle was een gruwelijk inci-

dent. Eén overval met dodelijke
afloop is echter nog geen trend.
De overval op de Lidl stond
daar los van en is ook een inci-
dent. De diefstal van fietsen en
grasmaaiers zijn wel een repete-
rend probleem, maar hoe be-
roerd de schuurroven ook zijn,
ze rechtvaardigen cameratoe-

zicht op iedereen die Winterswijk in- of uitrijdt niet.
Cameratoezicht in de openbare ruimte is een serieuze in-
breuk op de privacy. Het is een middel voor het uiterste ge-
val. En zo nijpend is de situatie in Winterswijk niet.
Dat Winterswijks Belang toch voor cameratoezicht pleit,
toont dat de partij zich laat leiden door sentiment. De stel-
ling dat de burgemeester desnoods maar de randen van de
wet moet opzoeken, is helemaal absurd. Alsof er sprake is
van een noodtoestand! Deze houding past niet bij een partij
die de coalitie aanvoert en een belangrijk stempel op Win-
terswijk drukt.

ke hulp kwijtraken, zich niet mas-
saal hebben kunnen organiseren.
Met z’n allen met rollator om de
vergadertafel om de raad te over-
tuigen dat ze tijd nodig hebben
om aan het idee te wennen. Die
‘zachte landing’ was hen ook be-
loofd.
Maar helaas, ze waren er niet,
oudere mensen komen niet zo
massaal in actie. Bovendien wa-
ren ze veelal nog niet op de hoog-
te van de plannen toen de raad er-
over vergaderde. Met als gevolg
dat het schrappen van de huishou-
delijke hulp nauwelijks een punt
van discussie was.
Deze gang van zaken is slecht.
Het moet niet uitmaken of er pro-
testen komen of niet. Zeker nu
niet, nu de gemeente voor nieu-
we (zorg)taken staat. Vanaf vol-
gend jaar komen er nieuwe kwets-
bare groepen onder de hoede van
de gemeente. Die moeten er op
kunnen vertrouwen dat de ge-
meenteraad voor hen opkomt,
ook als ze niet in staat zijn om de
raadzaal te protesteren.
De gemeenteraad heeft nog te
weinig oog gehad voor de belan-
gen van deze groep. Zo heeft
Montferland, in tegenstelling tot
veel andere gemeenten, in de afge-
lopen jaren geen geld gereser-
veerd om de rijkskortingen op de
nieuwe taken op te vangen.
De raad bleef wel geld uitgeven

aan ‘leefbaarheid’. Zo werd begin
dit jaar het verzoek van voetbal-
clubs voor kunstgrasvelden geho-
noreerd. Alleen de PvdA stemde
niet in. Vanuit de gedachte dat
het geld wel eens nodig zou kun-
nen zijn voor de nieuwe taken. In-
middels is voor 6 ton aan kunst-
grasvelden aangelegd. Dat geld
had inderdaad veel beter in dat re-
servepotje voor zorg gekund.
Het wordt volgend jaar een hele
toer om geen hulpbehoevende in-
woner niet tussen wal en schip te

laten vallen. De raad is inmiddels
er ook niet van overtuigd dat het
gaat lukken. Des te meer reden
om het roer om te gooien en de fo-
cus te verleggen: van ‘wij gaan
voor leefbaarheid’ naar ‘zorgen
doen we met elkaar’, (kop van het
beleidsplan Wmo). Maar dat
vraagt om moed: raadsleden moe-
ten met een ander verhaal naar
hun inwoners.

Miriam Szalata is verslaggever van De
Gelderlander
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� Zwembadgebruikers protesteren in de raadzaal tegen de sluiting van De
Hoevert. foto DG
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Eelco van den Heuvel

Bedreigde diersoort

Camerabewaking
is een serieuze
inbreuk op de
privacy
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