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jan van Beurden is uit de ver-
trouwenscommissie gestapt
voor de selectie van een nieuwe
burgemeester van Tilburg. ,,Ik
wil niet het risico lopen om als
‘potentiële lekkert’ aangewezen
te worden”, schrijft hij in een
brief aan de commissie. 

Stephan jongerius
Tilburg

De behandeling van het Bossche
raadslid Sjef van Creij is voor zijn
Tilburgse evenknie Jan van Beur-
den aanleiding om uit de vertrou-
wenscommissie te stappen. Van
Creij werd dinsdagochtend aange-
houden door de rijksrecherche
vanwege zijn mogelijke betrokken-
heid bij het lekken van informatie
uit de vertrouwenscommissie bij
de benoeming van de burgemees-
ter van Den Bosch. Van Beurden
spreekt van stigmatisering. ,,Op
basis van verdenking van lekken is
hij nota bene van zijn bed gelicht
en buiten medeweten van zijn
echtgenote ergens vastgehouden.”

Van Beurden is fractievoorzitter
en enig raadslid van Optimistisch

Politiek Actief. Hij acht zichzelf
goed in staat om de uiterste ge-
heimhouding te betrachten,
schrijft hij in een brief aan de ver-
trouwenscommissie. Maar hij wil
niet het risico lopen dat hem het-
zelfde overkomt ‘mocht het ook in
Tilburg tot een onbedoeld, onge-
wild en ongewenst lekkende situ-
atie komen.’    

Van Beurden verwijst naar de be-
richten dat Jan Hamming zich op
het laatste moment terugtrok voor
de burgemeesterspost in Den
Bosch. Volgens hem wordt met
twee maten gemeten. ,,Het feit dat
een burgemeesterskandidaat op
twee paarden wedt en vervolgens
een eerste keus links laat liggen ‘op
de dag des oordeels’, schijnt minder
ernstig te zijn, dan dat die twijfel-
achtige gang van zaken aan het
licht komt.”

Als ‘democraat en liefhebber van
open en eerlijke processen’ kan Van
Beurden zich moeilijk vinden in de
zwaarte die wordt toegeschreven
aan de vertrouwelijkheid in deze
procedure. ,,Er wordt een soort
mantel van mist gedrapeerd rond
het hele proces.” 

Twijfels
Het raadslid twijfelde al langer over
zijn deelname in de commissie. Het
kost hem als ‘eenpitter en onderne-
mer’ te veel tijd, hij zet vraagtekens
bij de zin van de speciale cursus
van 1,5 dag en stoorde zich aan het
feit dat bij de volkspeiling over het
burgemeesterprofiel ‘zijn’ wijk – de
Reeshof – was vergeten. Van Beur-
den sluit zich in de brief aan de res-
terende elf leden volmondig aan bij
de campagne van een aantal stads-
genoten dat graag een Tilburgse
burgemeester benoemd ziet wor-
den. Tilburgs laatste burgemeester
van Brabantse origine was Gerrit
Brokx.

WAALWIjk

Hond gered uit
brandend huis 
De brandweer in Waalwijk
heeft gistermiddag een
hond gered uit een bran-
dend huis aan het Willem
Pijperpark. De bewoners
waren niet thuis, dus
werd de deur opengebro-
ken met een ram. Bij aan-
komst van de brandweer
stond het hele huis al vol
rook. Omstanders vertel-
den dat er nog een hond
binnen was, zodat de
brandweer actie kon 
ondernemen. 

BReDA

Langzaam over A58
met auto vol koper
Een 26-jarige vrouw uit
Rijsbergen en een 27-ja-
rige man zonder vaste
woon- of verblijfplaats
zijn gisteren opgepakt in
Breda omdat in hun auto
koperen kabels lagen die
vermoedelijk zijn gesto-
len. Agenten zagen de
auto rijden op de A58.
Het voertuig viel op
omdat het maar 60 kilo-
meter per uur reed. Bij
controle zagen ze dat de
achterbank en kofferbak
vol koperen kabels lag.

ARnheM

Geitenstop in
Gelderland
Er mogen geen geiten
meer bijkomen in Gelder-
land. De provincie heeft
woensdagochtend in een
geheime spoedvergade-
ring uitbreiding van alle
geitenhouderijen per 
direct op slot gezet. Hier-
toe is overgegaan omdat
is gebleken dat rondom
geitenhouderijen meer
longontstekingen voorko-
men. Het besluit is ook
een reactie op een soort-
gelijk besluit van de pro-
vincie Noord-Brabant.

Tweet van de dag
René van der Lee
@renevanderlee
Blijft toch lastig om te
snappen: joints verko-
pen mag, ze van tevoren
in elkaar draaien
niet...#grascompany/bd.
nl/waalwijk

Toos en Henk door Paul Kusters
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De vrees voor de opmars van de Aziatische hoornaar in
Europa is terecht
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209 reacties Eens Oneens

J e hebt kattenmensen en je
hebt hondenmensen, daar-
over zijn veel dierenliefheb-

bers het eens. Ik ben een honden-
mens. De liefde ontvlamde bij
puppy Loekie, wakkerde aan voor
Cocker Spaniël Bas, doofde bij de
chagrijnige Pekinees Mops, laaide
weer op bij straatjoekel Cosmo en
explodeerde bij Guus die ik de rest
van mijn leven bij me wil houden,
desnoods in gekloonde vorm. 
Alleen die hondenbelasting steekt.
In Tilburg betalen we 107,86 euro
per jaar. Bijna tien procent van de
Nederlanders heeft een hond. Til-
burg incasseert met ongeveer
21.200 honden circa 2.286.632 euro
aan hondenbelasting. Een flink
bedrag om wat hondenuitlaat-
plaatsen en poepcontainers van te

onderhouden.
Het gros van
de honden-
bezitters
ruimt na-
melijk net-
jes de poep

op en trekt hondlief resoluut weg
bij aanlokkelijke voortuintjes en
bloemperkjes. Toch worden we
vaak met een scheef oog aange -
keken. 
Onze Guus is een pittig beestje.
Het liefst zou hij de hele dag ach-
ter katten aanjagen, maar dat lukt
niet, want hij mag niet los lopen in
de stad. Rondzwervende katten
dagen hem continu uit vanaf hun
riante posities op muren en schut-
tingen. Die katten doen precies
waar ze zin in hebben en daarbij
hoort soms ook poepen in ander-
mans tuin. Als het aan de Til-
burgse politicus Hans Smolders
ligt, komt daar een einde aan. Hij
wil de hondenbelasting afschaffen
en een zerotolerancebeleid instel-
len voor hond én kat. Wiens hond
of kat wordt betrapt op loslopen
en wildpoeperij krijgt een boete
van vierhonderd euro. 
Dit is het eerste goede plan dat ik
van deze man gehoord heb. Recht
in het hart van de fatsoenlijke
hondenbezitter. Toch stem ik bij
de gemeenteraadsverkiezingen in
2018 niet op Lijst Smolders. Ik ben
te bang dat ik dan een kat in de zak
koop.

Betrapt op loslopen
en wildpoeperij?
Boete van 400 euro
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Kat en hond
INGRID OONINCX 

ingridoonincx@bd.nl

Er wordt een soort
mantel van mist
gedrapeerd rond 
het hele proces
— Jan van Beurden

Raadslid wil
geen ‘potentiële
lekkert’ zijn

Tom van der Meer
Waalwijk

De politie heeft gisteren in een be-
drijfspand aan de Industrieweg in
Waalwijk een  ‘jointfabriek’ opge-
rold. Er zijn tien vrouwen en een
man aangehouden. Binnen werden
volgens de gemeente joints gerold
en verpakt voor coffeeshops van
The Grass Company. 

De politie heeft tussen de twin-
tig en dertig kilo hennep en hasj in
beslaggenomen. De tien opgepakte
vrouwen waren binnen bezig met
het rollen van joints. De man was
er opzichter. 

Onder leiding van de officier van
justitie is de loods doorzocht. De
gemeente Waalwijk meldt dat het
gaat om een loods waar gewerkt
werd voor coffeeshops van The
Grass Company, met zaken in Den
Bosch en Tilburg. 

De politie ontdekte de jointfa-

briek min of meer bij toeval. Met
netbeheerder Enexis werd in de
buurt een brandveiligheidscon-
trole gehouden. Eenmaal binnen
zagen agenten wat er gaande was. 

Tijdens eenzelfde controle in een
pand even verderop aan de Indu-
strieweg is ook een hennepkweke-
rij gevonden. Daarbij zijn drie
mensen opgepakt. Of deze kweke-
rij bij de jointfabriek hoorde wordt
nog uitgezocht. 

Elf aanhoudingen in
‘jointfabriek’ in Waalwijk 

� De vangst in de bedrijfsloods.
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