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Alleen water
et klinkt bijzonder verstandig. Op de Tilburgse
basisschool Don Sarto
mogen de kinderen alleen nog
water drinken, en niet meer allerlei zoete troep. Plus gezonde
boterhammen en bij voorkeur vers
fruit.
Je zou denken: die school werkt
daarom met lange wachtlijsten.
Veel ouders willen hun kinderen
graag op zo’n zinvolle school. Eindelijk een verstandig beleid tegen
de jeugdige vetzucht.
Maar zo zit de wereld niet in elkaar. Het internet dampt en ronkt
door de woeste zinnen van ziedende ouders die het niet pikken.
‘Water is voor honden’ zegt Kevin
Rovers, de vader van Jonairo. Op
de foto in de krant zien we hoe
Jonairo in het
kader van Opvoeding 2017 bij de
school een fles
water leeggiet
onder een boom.
Waarna het

H

debat snel nog weer breder wordt:
‘Zo denigrerend: water is voor
honden. Is die Kevin soms een
moslim?’
Zo kennen we elkaar weer!
Als ik al deze snerpende agitatie
lees, denk ik dat het niet zozeer
om dat drinkwater gaat, maar om
het feit dat de school bepaalt wat
een kind drinkt. Dat de leiding van
de Don Sarto-school, overigens na
overleg vooraf met de ouderraad,
de euvele moed heeft allerlei frisdrank barstens vol suiker te verbieden. ‘Dat bepalen we zelf wel’ is
een snel groeiende stroming in de
samenleving. Boze mensen die
zich niets meer laten welgevallen.
Steeds staat ook in de krant dat we
daar allerlei soorten van begrip
voor moeten hebben. Want die
woede zit dieper en is er niet voor
niets. Toch ben ik zo vrij te vermoeden dat er een steekje los zit
aan een vader die zijn zoontje
leert: water is voor honden.
Dezelfde school heeft sinds kort
een groen speelplein. Meer bomen
en planten, minder tegels. Als ouder zou ik dat zeker niet pikken.
Wat denkt die school wel niet met
al dat groen? Een boom is voor
honden om tegen te wateren.

Wat denkt die school
wel niet met al dat
groen?

Niet alle raadspartijen moeten standaard
vertegenwoordigd zijn in een vertrouwenscommissie
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Rust terug op
Don Sartoschool
Het conflict tussen het
schoolbestuur van Don
Sarto en enkele boze ouders van leerlingen over
het meenemen van suikerhoudende dranken en
voedsel is voorbij. Met de
kennis van nu willen de
protesterende ouders de
strijdbijl begraven. Ze
geven zelfs aan begrip te
hebben voor de maatregel om de kinderen alleen
water en boterhammen
of fruit tijdens de kleine
pause aan te bieden.
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‘Waarom zo’n
ingrijpende
aanpak?’
Opgepakt, in beperking gehouden, stevig verhoord. Waarom
gebruikte het OM zulke zware
middelen tegen het Bossche
raadslid Sjef van Creij?
Theo van de Zande
Den Bosch

BeRgheM

AH gedaagd om
stoppen levering
De Berghemse franchiser
Gerrit van Noort spant
vandaag in Den Haag een
kort geding aan tegen Albert Heijn vanwege het
stopzetten van leveringen
aan zijn filiaal. Albert
Heijn besloot twee weken
geleden te stoppen met
leveren aan Van Noort.
Die zou al jaren verlies
draaien en de Telegraaf
meldde eerder dat hij een
miljoenenschuld heeft
aan Albert Heijn.
■ regiokatern
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■ Reageer op
de stelling van
vandaag op
bd.nl
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Extra maatregelen
op Bredaseweg
Na twee recente fatale
ongelukken op de Bredaseweg in Tilburg worden
er maatregelen genomen
om de veiligheid te vergroten, aldus verkeerswethouder Mario Jacobs.
Er komen extra politiecontroles, de afstelling
van de verkeerslichten
wordt opnieuw bekeken
en met het Openbaar Ministerie wordt onderzocht
of er flitspalen kunnen
komen.

door Paul Kusters

Er moet zo snel mogelijk duidelijkheid komen over de reden van het
Openbaar Ministerie om het Bossche raadslid Sjef van Creij drie dagen vast te houden. Dat stelt zijn
advocaat R. van Huijgevoort uit Tilburg. ,,Mijn cliënt heeft zich sterk
gehouden maar het zijn zeer ingrijpende maatregelen.”
Van Creij, die zelf niet wil reageren, werd vorige week dinsdag aangehouden op verdenking van mogelijk lekken uit de vertrouwenscommissie die een nieuwe Bossche
burgemeester zocht. Pas vrijdagmiddag werd de Rosmalense garagehouder vrijgelaten. Het OM nam
daarmee de maximale tijd waarin
een verdachte zonder voorgeleiding
aan de rechter-commissaris kan
worden vastgehouden. De verhoren zijn volgens Van Huijgevoort
zwaar geweest. ,,Als je daar nog
nooit mee te maken hebt gehad, is
dat natuurlijk stevig om mee te maken.” Van Creij hield zich volgens
zijn advocaat zeker de eerste dagen
heel sterk. ,,Dat vond ik echt opvallend, dat maak ik bij andere verdachten weleens anders mee. Zeker
omdat hij in beperkingen werd
vastgehouden.” Dat betekent dat
Van Creij geen contact mocht hebben met vrouw, kinderen of de buitenwereld. Alleen zijn advocaat
heeft hij meerdere keren gespro-

Aan het eind van
de week werd
het emotioneel
wel heel zwaar
—R. van Huijgevoort
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ken. ,,Ik heb mijn cliënt als een sterk
persoon leren kennen. Maar aan het
eind van de week werd het emotioneel wel heel zwaar. Hij ging zijn
vrouw en kinderen missen.” Van
Huijgevoort wil niet ingaan op de
vraag, hoe het OM terecht kwam bij
Van Creij als verdachte van schenden van de geheimhoudingsplicht.

‘Machtsvertoon’
Of de advocaat en zijn cliënt zich
aansluiten bij de afkeurende reacties op het ‘machtsvertoon’ van het
OM, ook daar wil hij niks over zeggen. ,,De zaak wordt nog verder onderzocht. Mijn cliënt is nog verdachte dus inhoudelijk kan ik daar
alleen over zeggen dat we snel duidelijkheid willen over de aanpak.”
Ook over de vervolgstappen kan de
advocaat nog niets zeggen.
De Bossche wethouder Jos van
Son liet dit weekeinde weten het
optreden van het OM jegens Van
Creij ‘buiten proporties’ te vinden.
In het Brabants Dagblad van zaterdag stelden bestuurskundigen
Rodney Weterings en Pieter
Tops dat de schrik er goed in zit bij
leden van vertrouwenscommissies
in onder meer Meierijstad en Tilburg. Ze vragen zich af of we niet al
te krampachtig omgaan met burgemeestersbenoemingen.

Weer raadslid weg uit
vertrouwenscommissie
Stephan Jongerius

Tweet van de dag

 Sjef

De vertrouwenscommissie die een
nieuwe burgemeester van Tilburg
gaat zoeken, moet het opnieuw met
een man minder doen. Na Jan van
Beurden (OPA) is ook Yunus Balkaya (VSP) teruggetreden.
Balkaya heeft van meet af aan getwijfeld over de toegevoegde
waarde die hij als eenpitter kon
hebben. ,,Ik verwacht dat uiteindelijk de coalitie-partijen het bepalen
en het niet veel uitmaakt of ik erbij
zit of niet’’, zegt de fractievoorzitter
van de Verenigde Senioren Partij,
net als OPA een eenmansfractie.
Balkaya herkent zich in de argu-

menten van Van Beurden. Die
voerde het grote tijdsbeslag voor
een eenmanspartij aan, maar hekelde ook de gang van zaken in Den
Bosch. Daar werd Sjef van Creij van
zijn bed werd gelicht op verdenking van het lekken van geheime
informatie. ,,Ik word dagelijks gevraagd of er al kandidaten zijn en
wie de nieuwe burgemeester
wordt’’, zegt Balkaya. ,,Ik heb wel
vertrouwen in mezelf, maar ben
toch bang dat ik mijn mond een
keer voorbijpraat.’’
Voor onderbemensing hoeft de
commissie niet te vrezen. Die telt
nog altijd tien vertegenwoordigers
uit raadsfracties, twee adviseurs en
twee ondersteuners.

