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‘Twee Freemde 
Mannen’ op podium 
Countryland
sTRoe Het podium van 
Countryland in Stroe is op 
zaterdag 2 april gereserveerd 
voor 2FM. ,,Een authentiek 
Achterhoeks liedjesduo 
bestaande uit Twee Freemde 
Mannen. Mensen willen het 
tweetal ook nog wel eens Fout, 
Ferward, Faag, Feestelijk, 
Ferassend, Fijn of Ferliefd 
noemen, maar dat vinden deze 
mannen niet erg. Het koppel is 
met een gitaar, een paar 
sambaballen en een handjevol 
mondharmonica’s erg compact. 
De mannen laten zich dan ook 
graag in een feestelijk hoekje 
drukken, hoewel ze als 
losgeslagen duo ook erg 
Ferassend zijn’’, aldus de 
organisatie.  De opnamen 
duren van 19.00 tot 21.00 uur 
en zijn gratis bij te wonen in 
schaapskooi ‘t Heemhuus’ aan 
de Stroeërschoolweg 1. De 
uitzending is op zaterdag 9 
april bij VOC Lokaal.

Modeshow  
Van ‘t Klooster
BaRneVeLD ,,Nieuwe mode-
trends en -kleuren’’ zijn op 
maandag 4 april te bewonde-
ren tijdens een modeshow van 
Van ‘t Klooster mode. Deze 
begint om 10.30 uur in 
Neboplus aan de Johan de 
Wittlaan in Barneveld. Vanaf 
13.15 uur vindt de verkoop 
plaats. Er zijn vrijwilligers 
aanwezig die bezoekers kunnen 
adviseren en zo nodig helpen 
met passen. Tevens is er de 
mogelijkheid een sieraad uit te 
zoeken voor bij de outfit. De 
opbrengst van de sieradenver-
koop komt ten goede aan de 
jongeren(opvang/begeleiding) in 
Roemenië. Wie de modeshow 
wil bijwonen, betaalt 2,50 euro 
voor koffie/thee met iets 
lekkers.

 p Het is de bedoeling dat de grijze bak vanaf volgend jaar één keer in de vier weken 
wordt geleegd.

gen dat we dat ook moeten doen, 
maar ik had het wel graag terugge-
zien in het plan.’’

PiJnLiJkeR De wethouder gaf aan 
andere opties niet direct af te wil-
len serveren. ,,We hebben in dit plan 
in eerste instantie geprobeerd zo-
veel mogelijk het huidige systeem 
te benaderen, omdat burgers best 
tevreden zijn over de huidige wijze 
van afvalinzameling.’’ Dat laatste 
baseert hij naar eigen zeggen op ge-
houden bijeenkomsten en uitkom-
sten van een enquête hierover. Om-
gekeerd inzamelen is volgens hem 
,,een stuk pijnlijker’’ voor inwoners. 
Bovendien kost het volgens Fokke-
ma de gemeente ook meer geld. Een 
ander systeem, dinsdag ook in deze 
krant genoemd, is diftar. Volgens 
het principe ´de vervuiler betaalt´ 
houdt dit plan in dat inwoners over 
het algemeen een lagere afvalstof-
fenheffing krijgen, maar per keer 
dat de grijze bak aan de weg staat 
een bepaald bedrag betalen. Fokke-
ma gaf aan ervoor open te staan de 
komende periode, tot 2018, proeven 
te ontwikkelen met diverse metho-
des van afvalinzameling. 

MoDeLBuRGeR Verschillende 
raadsleden twijfelden wel over 

moeten kijken of er systemen zijn 
die hierin kunnen faciliteren.’’ Een 
tussenoplossing van Henk van den 
Brink (SGV) om in plaats van eens 
in de vier weken al het afval eens in 
de drie weken in te zamelen, sloeg 
de wethouder af. ,,Dat is een kleine-
re stap, terwijl de negatieve prikkel 
voor restafval wel moet blijven be-
staan.’’

LuieRs En dan waren er nog de zor-
gen over de luiers en incontinentie-
materiaal. Dit punt werd dinsdag 
ook in deze krant aangestipt, omdat 
dit materiaal veel ruimte in de grijze 
bak inneemt en het niet hygiënisch 
is wanneer de bak eens in de vier 
weken wordt geleegd. Wethouder 
Fokkema gaf aan ,,open te staan’’ 
voor centrale inzamelpunten voor 
deze materialen, net als tot 2006 
het geval was. In het huidige plan 
wordt verder uitgegaan van inza-
meling van plastic, drankkartons 
en blik in plastic zakken, maar de 
raad kan ook besluiten of een extra 
container hiervoor beter zou zijn, 
aldus de wethouder, nadat raadsle-
den hier hun vinger bij legden. Teus 
Snel (Burger Initiatief): ,,Ik zit niet 
te wachten op vijftien plastic zakken 
afval in mijn tuin.’’ Fokkema: ,,Zak 
of bak, dat is een beleidskeuze die 
we nog kunnen maken.’’

ouD PaPieR Zorgen vanuit ker-
ken en verenigingsleven over de 
verdiensten door inzameling van 
oud papier en andere materialen 
bracht inspreker Ceel van Doorn 
in, namens de hervormde gemeen-
te in Barneveld. Kort door de bocht 
vreest hij met het nieuwe afvalplan 
minder in te zamelen papier en 
daardoor minder inkomsten voor 
kerken en verenigingen. Fokkema 
kon hem daarin geruststellen. ,,Op 
dit vlak is er geen sprake van een 
beleidswijziging.’’ 

De Barneveldse gemeenteraad 
neemt woensdag 13 april een besluit 
over het afvalplan.

de haalbaarheid van het ‘vierwe-
kensysteem’ en of het niet leidt tot 
overvolle kliko’s en zwerfafval in 
het bos. ,,Ik ben misschien geen mo-
delburger, maar bij mij zit de grijze 
kliko na een week al vol’’, zei Paul 
Vos (VVD). ,,En ook bij anderen 
hoor ik die zorgen terug. Maken die 
paar blikjes en drankkartons dan 
werkelijk zo’n groot verschil voor je 
hoeveelheid restafval? Ik heb hier 
grote moeite mee.’’ Volgens hem is 
dit plan een ,,ordinaire kostenver-
hoging’’ voor de burger.

MiniMiLieusTRaaT Zo ver wilden 
andere commissieleden niet gaan, 
maar met name Martin Lentink 
(Pro’98) en Gert Ploeg (SGP) waar-
schuwden de wethouder wel voor 
zwerfafval in het bos en afvaltoeris-
me. ,,Daar moeten we wel op hand-
haven’’, stelde Ploeg. Hij kwam ook 
met een voorstel voor een  ‘mini-
milieustraatje’ ergens tussen Koot-
wijkerbroek en Stroe, om inwoners 
meer gelegenheid te geven afval te 
scheiden. Dat plan werd door an-
deren omarmd. ,,Al zou het dan 
misschien praktischer zijn om die 
kleinere milieustraatjes in de dor-
pen te lokaliseren’’, voegde Spruijt 
toe. Wethouder Fokkema zegde toe 
dat idee uit te werken. ,,We zullen 

Wouter van Dijk

BaRneVeLD Wethouder Eppie Fok-
kema staat er open voor om de ko-
mende anderhalf jaar proeven te 
draaien met diverse methodes voor 
afvalinzameling. Ook het herinvoe-
ren van centrale inzamellocaties 
voor luiers is volgens hem een goed 
idee. Wanneer in Barneveld nog 
maar één keer per maand de grijze 
bak voor restafval wordt geleegd, 
móeten inwoners wel beter hun af-
val gaan scheiden, denkt de wethou-
der.

Dat zei de wethouder woensdag-
avond tijdens de vergadering van 
de commissie Samenleving, waarbij 
het nieuwe afvalplan van het colle-
ge van burgemeester en wethouders 
ter discussie stond. Voor de gelegen-
heid had de wethouder een ‘eigen’ 
kliko meegebracht naar de raads-
zaal. De afgelopen dagen publiceer-
de deze krant al meermalen over 
dit plan. Kern is dat in Barneveld 
vanaf januari volgend jaar naast 
plastic ook drankkartons en blikjes 
gescheiden ingezameld worden. De 
hoeveelheid restafval zou daardoor 
volgens het college zodanig vermin-
deren, dat de grijze bak voor restaf-
val nog maar eens in de vier weken 
geleegd hoeft te worden, in plaats 
van eens in de twee weken, zoals nu 
het geval is.

oMGekeeRD inZaMeLen Peter 
Spruijt (ChristenUnie) gaf dinsdag 
in deze krant al aan in het voorstel 
ook graag andere methodes te heb-
ben zien uitgewerkt. Woensdag-
avond herhaalde hij die boodschap. 
,,Waarom is er bijvoorbeeld niet ge-
keken naar ‘omgekeerd inzamelen’, 
waarbij alle materialen die te recy-
clen zijn worden ingezameld, maar 
bewoners het overblijvende restaf-
val wegbrengen naar bijvoorbeeld 
een inzamelpunt bij de supermarkt, 
zoals je nu glas wegbrengt.’’ Volgens 
hem zijn er gemeenten, bijvoorbeeld 
Staphorst, die hier naar tevreden-
heid mee werken. ,,Ik wil niet zeg-

´Proefdraaien met afval geen gek idee´

W
ou

te
r v

an
 D

ijk

Olga Commandeur 
opent nieuwe  
beweegtuin  
Nieuw Avondrust 
VooRTHuiZen Blije gezichten van-
morgen in wooncentrum Nieuw 
Avondrust in Voorthuizen. Daar 
werd een beweegtuin geopend door 
Olga Commandeur, bekend van het 
televisieprogramma ‘Nederland in 
beweging’. 
In de tuin staan verschillende fit-
nessapparaten waar ouderen ge-
bruik van kunnen maken, waarbij 
de benen, rug, armen en handen 
worden getraind. Voorafgaand aan 
de opening organiseerde de presen-
tatrice een clinic, waarbij ritmische 
muziek uit de box galmde en de voe-
ten van de vloer gingen. De bewo-
ners raakten enthousiast en deden 
de oefeningen fanatiek mee. ,,Bewe-
ging is ontzettend belangrijk, het 
draagt bij aan vitaliteit en gezond-
heid´ ,́ aldus Commandeur. ,,Ik wil 
bewoners graag meegeven dat ze, al 
bewegend, bepaalde vaardigheden 
weer kunnen terug krijgen. Buiten 
sporten is hierbij van belang en in 
de beweegtuin kunnen ze dit doen 
met anderen. Er zit dus ook een 
stukje sociaal contact bij.́ ´ 
Tijdens de opening, die bestond uit 
het in gebruik nemen van de appa-
raten, probeerden meerdere bewo-
ners de nieuwe faciliteiten uit, met 
een positief resultaat: vrolijke ge-
zichten en teksten als ‘ik ga zeker 
terug komen!’. H
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