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Hein Eikenaar
Boxtel

Jan de Vreede, voorzitter van
Stichting Wijkorgaan Boxtel Oost,
steekt zijn teleurstelling niet on-
der stoelen of banken en haalt er
ter illustratie een wijkkrant van
september 2011 bij. Om te bewij-
zen hoe oud de belofte over de
komst van de oude Boxtelse kiosk
van architect Paul Strik naar het
park in Oost al is. In het artikel
wordt gesproken met toenmalig
wethouder Anton van Aert. ‘Zo’n
initiatief moeten we voluit de
kans geven’, citeert De Vreede de
wethouder. „Architect Paul Strik
was er destijds bij, hij was laaiend
enthousiast. De kiosk is een kunst-
werk. Het zou een mooie eye-
catcher zijn, midden op het gras-
veld aan de Hobbedonkseweg.
Met verlichting erin. De kiosk
moest een ontmoetingsplek zijn,
waar ook kleinschalige activitei-
ten gehouden kunnen worden.”

Hier zet het gemeentebestuur
nu een streep door. De kiosk
komt definitief niet. Want, moti-
veert de huidige wethouder Her-
man van Wanrooij: „Er zijn wijk-
bewoners die al hebben aangege-
ven tot aan de Raad van State te
gaan procederen. Er is verdeeld-
heid in de buurt, die is niet te
overbruggen.”

„Waardeloos”, noemt De Vree-
de deze motivatie. „Men is schijte-
rig. Ze laten hun oren hangen

naar een paar buurtbewoners. De
gemeente is bang de confrontatie
aan te gaan.” De kritiek wordt ge-
deeld door PvdA/GroenLinks, die
het onderwerp bij de gemeente
aankaartte. „Het wijkplatform is
een vertegenwoordiging van de
wijk. Dat moet serieus genomen
worden”, zegt fractievoorzitter An-
ja van den Einden.

Hangplek
De bezwaarmakers vrezen dat de
kiosk een hangplek wordt. In het
park is al een jongerenontmoe-
tingsplaats, die verplaatst wordt.
Ook daartegen is verzet. De Vree-
de: „Hangjeugd? Een dooddoener!
Dat zijn wel gewoon bewoners
van Oost hoor!”

De gemeente heeft geen idee
voor een andere plek, aldus Van
Wanrooij. PvdA/GroenLinks roept
wijkbewoners op zich te melden
met suggesties waar de kiosk vol-
gens hen wél zou kunnen staan.
Het wijkplatform onderneemt
geen actie meer. De Vreede: „Als
je geen procedure wilt aangaan,
laat dan maar zitten.”

De kiosk, waarmee Strik een in-
ternationale architectuurprijs
won, stond van 1989 tot 2009 op
de Markt. Ze werd vooral gebruikt
als overkapping voor de fietsen-
stalling en werd verwijderd voor
de bouw van De Croon. Nu ligt ze
op de gemeentewerf. Strik zelf, in-
middels op leeftijd, kan niet meer
aan de discussie deelnemen.

Woedend
over besluit
kiosk Boxtel

FOTO MARC BOLSIUS

Waardeloos, noemt wijkorgaan
Boxtel Oost de beslissing van de

gemeente de kiosk niet in het park te

zetten. Ze vreest tweespalt in de wijk.
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Kiosk na verzet niet in Oost
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� Simone Verbeek (links) begeleidt werkzoekenden met behulp van een hardloopcursus naar een
baan. Hier loopt ze met Monique van Kessel, die inmiddels weer werk heeft. FOTO MARC BOLSIUS

ECONOMIE HARDLOOPPROJECT▼

Robèrt van Lith
Schijndel

1 Wat heeft de gemeenteraad
van Schijndel donderdag-
avond nu eigenlijk besloten

over een cultuurpodium?
Ten eerste dat er nader onderzoek
moet komen naar twee mogelijke
locaties voor een cultuurpodium:
het City Theater óf cultureel cen-
trum ’t Spectrum. De gemeente-
raad wil van het City Theater
meer weten over onder meer
hoogte en volume van de bouw-
plannen. En van ’t Spectrum moet
meer duidelijkheid komen over
de hoogte van de jaarlijkse exploi-
tatiekosten.

Daarnaast besloot de raad op
voorstel van Hart voor Schijndel
dat er nog dit jaar een kredietvoor-
stel moet komen in de raad van
Schijndel. En dus niet volgend
jaar in de raad van Meierijstad.

2 Waarom heeft de raad van
Schijndel ineens zo’n haast
met het podium?

Een deel van de gemeenteraad is
bang dat er in de fusiegemeente
Meierijstad, die vanaf 2017 ont-
staat na een fusie met Veghel en
Sint-Oedenrode, onvoldoende
draagvlak is voor een cultuurpo-
dium in Schijndel. In Veghel komt
immers al een nieuw theater (De
Blauwe Kei) en Rooi heeft een cul-
tuurpodium in Mariëndael.

Nu Schijndel dit jaar nog zelf-
standig is, wil de politiek na vele
jaren discussie nog een besluit ne-
men over een podium. Het geld,
een investeringsbedrag van onge-
veer twee miljoen euro, is beschik-

baar in de meerjarenbegroting.

3 Kan Schijndel nog wel zelf-
standig beslissen om een
podium te realiseren?

Ja en nee. Schijndel kan nog wel
besluiten om te investeren in een
podium, maar heeft toestemming
nodig van de fusiepartners Veghel
en Sint-Oedenrode én de provin-
cie. Gemeentes die gaan fuseren
staan namelijk onder preventief
toezicht, zo is bepaald in de Wet
Arhi (Algemene regels herinde-
ling).

Dit betekent dat bij elke verho-
ging van de uitgaven van de fusie-
partners door de provincie wordt
getoetst of het onderwerp in het
belang is van Meierijstad én of de
dekking solide is. Dit om te voor-
komen dat Meierijstad straks met
financiële problemen wordt opge-
zadeld. Veghel en Sint-Oedenrode
zullen dus in alle gevallen groen
licht moeten geven voor een po-
dium als Schijndel nog dit jaar het
krediet beschikbaar wil stellen.

4 Is de kans op een podium
in Schijndel groter gewor-
den na het raadsbesluit

van donderdagavond?
Dat moet nog blijken. Niet voor
niets hamerde cultuurwethouder
Menno Roozendaal (PvdA) er don-
derdagavond zo op dat er steun
moet komen van Veghel en Rooi.
Als de gemeenteraden van die
twee fusiepartners vinden dat het
besluit over de komst van een po-
dium genomen dient te worden
door de gemeenteraad van Meierij-
stad, heeft Schijndel een pro-
bleem. In dat geval zal de provin-
cie besluiten dat Meierijstad inder-
daad moet beslissen over een
Schijndels podium.

Heel verstandig lijkt het dus
niet om het podium ‘door te druk-
ken’, zoals het donderdag door en-
kele fractievoorzitters letterlijk
werd gezegd. Als Veghel en Rooi
een podium voor de gemeente
Schijndel op dit moment nog niet
willen steunen, kan het besluit
van donderdagavond wel eens een
lege huls blijken te zijn.

Kentalis toont interesse in het
schoolgebouw aan Putsteeg 2 in
Schijndel.

Robèrt van Lith
Schijndel

Basisschool ’t Talent blijft ko-
mend schooljaar sowieso geves-
tigd in het schoolgebouw aan Put-
steeg 2 in Schijndel. Dat zegt direc-
teur Marcel van den Hoven van
het Samenwerkingsbestuur voor
Katholiek en Openbaar Primair
Onderwijs Schijndel (Skopos) nu
bekend is dat Kentalis zich heeft
gemeld voor dit schoolgebouw.
De zorginstelling voor onder ande-
ren doven en slechthorenden en
leerlingen met taalontwikkelings-

stoornissen is aan het verkennen
of op deze plek een samenwer-
king mogelijk is met het Elde Col-
lege, dat ernaast is gevestigd. Een
deel van het gebouw kwam leeg
nadat het sociaal wijkteam verkas-
te naar cultureel centrum ’t Spec-
trum aan de Steeg. „Wij snappen
best dat Kentalis interesse heeft in
dit buitengewoon mooie gebouw,
maar wij zijn nu als schoolbe-
stuur eerst aan zet. Willen wij dit
wel? Daar gaan wij ons komend
schooljaar over beraden. Eerder
niet”, gaat Van den Hoven verder.

In de gemeenteraad werd on-
langs gesuggereerd dat ’t Talent
zou kunnen verhuizen naar leeg-
staande lokalen van basisschool
De Heijcant. Hier is echter op dit

moment ‘absoluut geen sprake
van’, aldus Van den Hoven. „Mis-
schien in de toekomst ooit, maar
nu zeker niet. Er is nu ook onvol-
doende ruimte voor onze circa 90
leerlingen van ’t Talent.”

Het gebouw aan de Putsteeg is
eigendom van de gemeente,
Skopos is huurder. Een woordvoer-
ster van Kentalis wil weinig kwijt
over de interesse in Putsteeg 2. Zij
geeft aan dat een aantal leerlingen
van het Elde nu al ambulante be-
geleiding krijgt van Kentalis. Voor
de rest verwijst zij naar de ge-
meente. Onderwijswethouder
Menno Roozendaal (PvdA) zegt
dat het alleen om ‘verkennende ge-
sprekken’ gaat. „We zijn nog lang
niet zo ver.”

Is het wel zo
verstandig dat de

gemeenteraad van

Schijndel nog dit jaar

geld beschikbaar wil

stellen voor een

podium?

� Kentalis heeft interesse getoond in het gebouw Putsteeg 2, waar
nu basisschool ’t Talent is gevestigd. FOTO ROBÈRT VAN LITH/BD

Dit jaar nog podium
kiezen in Schijndel
kan lege huls blijken

Kentalis meldt zich voor schoolpand
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BOXTEL

KBO Boxtel gaat op donderdag
4 augustus een dag naar ’t Gooi.
Daar gaat de groep wandelen on-
der begeleiding van een gids.
De deelnemers vertrekken om
09.15 uur bij De Orion, aan Lennis-
heuvel 56. De groep gaat lunchen
in Hilversum en vertrekt hierna
naar Laren voor een wandeling.
Ook volgt er een ritje langs 40 loca-
ties in ’t Gooi, waaronder in Blari-
cum. De trip wordt afgesloten met
een diner.
KBO-leden betalen voor deze
dagreis 66 euro, niet-leden betalen
73,50 euro. Kaarten zijn op donder-
dag 28 juli van 14.00 uur tot 14.30
uur te koop in De Orion.

VEGHEL Het driedaagse evenement Fabriek Magnifique in Veg-
hel is gisteren spetterend van start gegaan met de vertolking
van de beroemde Carmina Burana. FOTO JEROEN APPELS/VAN ASSENDELFT

SCHIJNDEL

De KBO gaat een
dagje naar ’t Gooi

Robèrt van Lith
Schijndel/Sint-Michielsgestel

H
ardlopen heeft een ‘on-
gelooflijk’ goed effect
op werklozen bij het
zoeken naar een nieuwe
baan, zegt Toon Kerk-

hof. De teamleider bij Optimisd (In-
tergemeentelijke Sociale Dienst)
voor de gemeenten Schijndel, Veg-
hel, Sint-Michielsgestel, Boekel en
Bernheze is razend enthousiast over
het hardloopproject dat in septem-
ber aan de derde editie begint. „Het
is echt ongelooflijk wat die mensen
allemaal bereiken. Ik ben ervan over-
tuigd dat als je mensen in beweging
zet, dit een wezenlijke bijdrage le-
vert aan het actief worden in de toe-
komst.”

Kerkhof las vorig jaar in het Bra-
bants Dagblad over een soortgelijk
hardloopproject in de gemeente Gil-
ze en Rijen. Die begon er als eerste
mee. „Ik heb toen Simone Verbeek
gevraagd dit ook bij Optimisd op te
pakken. Zij gaf al 1,5 jaar looptrai-
ning aan collega’s en volgde de oplei-
ding tot zelfstandig looptrainer.”

Simone Verbeek uit Vught, offici-
eel ’poortwachter’ bij Optimisd, be-
geleidt daarom sinds eind vorig jaar
groepen bijstandsgerechtigden bij
het hardlopen en zoeken naar werk.
Het rennen doet zij samen met hard-
looptrainers van Loopgroep Wij-
bosch, die Optimisd inhuurt. Ver-
beek is razend enthousiast over het
project. „Het is echt een enorm suc-
ces. Je ziet mensen een omslag ma-
ken naar actief zijn. Mensen zien

wat ze kunnen. Zij komen veel krach-
tiger in het leven te staan.”

Verbeek heeft nu twee groepen
van twaalf tot vijftien bijstandsge-
rechtigden begeleid bij het het hard-
lopen. Op een totaal aantal van 1.350
bijstandsgerechtigden die staan inge-
schreven bij Optimisd, is dat een be-
scheiden aantal. Verbeek hierover:
„We werken niet met grotere groe-
pen, om iedereen voldoende aan-
dacht te kunnen geven. Ik heb ook
gesprekken met alle deelnemers, om
er zo achter te komen wat iemand
nodig heeft om de volgende stap te
kunnen maken. Om iedereen goed
in beeld te krijgen, kun je met maxi-
maal twaalf tot vijftien man werken.
En lang niet iedereen wil óf kan star-
ten met het project. Ik schat maar
een op de vier ongeveer. Met het sa-
men hardlopen bouw je echt een ver-
trouwensband op.” En het werkt:
„Zeker de helft van de deelnemers
heeft inmiddels een baan”, zegt Kerk-
hof. „Door het hardlopen zien ze in-
eens veel minder belemmeringen.

Mensen gaan in mogelijkheden den-
ken.”

Deelnemen is niet verplicht, maar
vrijwillig. Maar als een bijstandsge-
rechtigde voor het hardloopproject
kiest, is hij of zij wel min of meer
verplicht om de hardloopcursus af te
maken. Kerkhof: „Tenzij het door
blessures niet meer gaat natuurlijk.”

Huilend over finish
De deelnemers werken twaalf we-
ken lang twee trainingen per week
af. Verbeek: „Zij werken toe naar een
wedstrijd van vijf kilometer. In het
begin krijgen ze goede hardloop-
schoenen. Veel deelnemers hebben
vooraf niet of nauwelijks gesport en
denken dat ze nooit van z’n leven
zo’n afstand kunnen rennen. Het is
zó mooi om te zien als het dan wél
lukt. Ik heb al meerdere mensen hui-
lend over de finish zien komen.”

Verbeek heeft zo veel plezier in
het hardlopen met werklozen, dat zij
het als zelfstandig ondernemer gaat
oppikken. Vanaf oktober gaat zij met
haar bureau Hartlopenwerkt! verder
als zzp’er. „Ik ben al met meerdere
sociale diensten en UWV’s in de he-
le regio in gesprek over dit soort
hardloopprojecten. Ik denk dat hard-
lopen echt kan bijdragen aan het ver-
minderen van het aantal bijstandsge-
rechtigden.”

Bij het Gasthuis in Schijndel kan
in de maand augustus elke dins-
dag worden gekiend en elke
woensdag worden gegeten.
Het kienen is ’s middags van
13.30 tot ongeveer 16.00 uur. Er
zijn diverse prijzen te winnen. De
toegang bedraagt 3 euro per
persoon. De maaltijd op woens-
dag en bestaat uit drie gangen.
Deze worden vanaf 12.00 uur ge-
serveerd. De kosten bedragen
6,95 euro.
Aanmelden voor het kienen of
eten kan op maandag telefo-
nisch voor 15.00 uur. Het Gast-
huis ligt aan het Lidwinahof 70 in
Schijndel.

■ Uitkeringsgerechtigden via een
hardloopproject aan aan baan hel-
pen: de gemeente Gilze en Rijen
was in 2012 de eerste gemeente
die hiermee startte.
■ Het project is vooral bedacht
om mensen actiever te maken en
om zelfvertrouwen te tanken.
■ Inmiddels zijn veel meer ge-
meenten begonnen met het acti-
veren van bijstandsgerechtigden,

waaronder Den Bosch, Werken-
dam en gemeenten als Schijndel,
Sint-Michielsgestel en Veghel die
(nu nog) zijn aangesloten bij de
sociale dienst Optimisd.
■ Optimisd startte in 2015 met
het hardloopproject. Projectleid-
ster Simone Verbeek gaat na de
opheffing van Optimisd, als ge-
volg van de herindeling, als zelf-
standige verder met cursussen.

Robèrt van Lith
Schijndel

Je krijgt er ook zo’n goed gevoel
van
Als je weet wat je in deze wereld
aan kan.

Dit zijn twee zinnen uit het
liedje D’n Opstap, geschreven
door Monique van Kessel (37)
uit Schijndel. Ze schreef het
om sociale dienst Optimisd te
bedanken voor het hardloop-
project waar ze vorig jaar aan
deelnam in Wijbosch. „Het
heeft me héél veel gebracht.
Door de hardloopcursus zag
ik alles niet meer zo moeilijk.
Eerder zag ik bijna overal te-
genop. Door het rennen ben
ik veel actiever geworden.”

Toen Van Kessel vorig jaar
begon met het hardlooppro-

ject zat ze al bijna een jaar zon-
der baan. „Mijn laatste job
was als kwaliteitsmedewerker
bij Van Oers Snacks in Boxtel.
Mijn baan daar hield helaas op
te bestaan.” Wat volgde was
een lastige tijd. „Ik heb ik
weet niet hoeveel afwijzingen
gehad op mijn sollicitaties.
Daar word je niet vrolijk van.”

Sinds begin mei heeft de al-
leenstaande moeder weer een
baan, als kwaliteitscontroller
bij Pieters Kaas in Zeewolde.
„Iedere dag zeker een uur rij-
den, soms wel bijna twee uur
door files. Eerder zou ik daar
gigantisch tegenop hebben ge-
zien. Maar door het hardloop-
project dacht ik eerder in kan-
sen.” Van Kessel houdt nu
zicht op de kwaliteit op de
werkvloer. „Ik heb het gevoel
dat ik véél meer aan kan.”

Eten en kienen
bij het Gasthuis

RENNEND UIT DE BIJSTAND▼

� Monique van Kessel rijdt nu vlot twee uur naar haar nieu-
we werkgever, zonder daar tegenop te zien. FOTO MARC BOLSIUS

MAGNIFIQUE▼

Hardlopen richting
een baan, het werkt
Rennen helpt werklozen bij het
vinden van baan. Simone Verbeek

uit Vught maakt er haar werk van.

‘Ik heb het gevoel dat
ik nu véél meer aankan’


