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een aardigheidje. Zo hopen we te
helpen de brandveiligheid in hun
woning te vergroten.” De Brandpre-
ventieweek 2017 draagt het motto
‘Hé, doe de deur dicht’. Dat slaat op
het feit dat rook en vuur zich minder
snel verspreiden als de binnendeu-
ren gesloten zijn. Nieuwe onder-
zoeksinzichten laten zien dat je met
dichte deuren meer kans en tijd hebt
om te vluchten en gered te worden.

Of het koffertje van de brandweer
in huize Westeneng het beoogde re-
sultaat heeft, is twijfelachtig. Vader
Sander, financieel adviseur bij de ge-
meente (,,Nee, het is geen doorgesto-
ken kaart”), geeft in elk geval aan dat
de nodige veiligheidsmaatregelen in
zijn huis al zijn genomen. ,,Toevallig
gingen de rookmelders een maand of
vijf geleden spontaan piepen. Ik heb
ze toen vervangen én een koolmo-
noxidemeter en een brandblusser
opgehangen. Ik zit dus niet op zo’n
apparaatje te wachten, maar ach, we
spelen het spelletje wel mee.”

Een auto, fietsen, koperen kop-
pelstukken, geld, bier, een korte
broek en een paar slippers.
Ontvreemd door een 44-jarige
man uit Zaltbommel, die daar
zo zijn eigen kijk op heeft.

Leendert Douma
Zaltbommel/Rossum

Wegens diefstallen in Rossum en
Zaltbommel hangt een 44-
jarige Bommelaar 9 maanden cel,
waarvan 3 voorwaardelijk, boven
het hoofd. Zo hoorde hij gisteren
tegen zich eisen voor de rechtbank
in Arnhem. De man wordt  ver-
dacht van het stelen van een auto,
fietsen, koperen koppelstukken,
geld, bier, een korte broek en een
paar slippers.

De meeste diefstallen zouden
tussen eind mei en begin juli zijn
gepleegd. Op 25 augustus zou hij
weer in de fout zijn gegaan door
koperen koppelstukken uit een be-
drijf in Zaltbommel te willen ste-
len. Sindsdien zit hij vast. De ver-
dachte zegt dat hij tijdens de dief-
stal niet in Zaltbommel was. Hij
had een afspraak met een arbeids-
coach in Tiel.

Eigenlijk gaf hij gisteren voor de
rechtbank alleen de diefstal van
een opvallende zwarte fiets
met  knalblauwe wielen toe, op 1
juli in Rossum. Naar eigen zeggen
stond die open. Pas later heeft hij
met een slijptol het slot bewerkt,
omdat zijn sleuteltje afbrak. Ook
bekende hij dat hij in juni een
auto  heeft meegenomen in Zalt-

bommel. Hij had de sleutels ge-
vonden. De eigenaar zag hem een
paar dagen later voorbijrijden en
probeerde de 44-jarige aan te spre-
ken. Maar die reed weg. Hij par-
keerde de auto verderop. Volgens
de Bommelaar was dat joyriding.

In zak en as
Voor de rechtbank vertelde hij dat
hij die periode in zak en as zat. Zijn
relatie was uit en hij had geen vaste
woon- of verblijfplaats meer. Eind
juni zag hij een leegstaand huis aan
de Slotselaan in Rossum  en lo-
geerde daar een paar nachten ille-
gaal. Sindsdien miste de eigenaar
van die woning een fiets met een
kinderzitje, maar die heeft de 44-
jarige nooit gezien, zei hij.  

Uit de woning van die man, aan

de Maasdijk in Rossum, is eind mei
een hoeveelheid geld, een fiets,
bier, een korte broek en een paar
Birckenstocks gestolen. De 44-ja-
rige wordt daarvan verdacht omdat
de broek en slippers later in de wo-
ning in de Slotselaan zijn aange-
troffen. ,,Die zijn van mij, die heb
ik al jaren”, hield hij de  rechters
voor. Die vonden het wel vreemd
dat de slippers maat 42 zijn, terwijl
de Bommelaar maat 45/46 heeft. 

Het Openbaar Ministerie (OM)
eiste een deels voorwaardelijke
straf. Zo kan de 44-jarige gedwon-
gen worden om in behandeling te
gaan voor zijn cocaïneverslaving
en begeleid gaan wonen in Den
Bosch.

De rechtbank doet uitspraak op
30 oktober.

Verdachte heeft eigen kijk op diefstallen 

In plaats van uitbreiden zou de
Albert Heijn in Zaltbommel moe-
ten verkassen, meent Vereni-
ging De Buitenstad. De super-
markt is volgens haar een lelijke
sta-in-de-weg bij de ontwikke-
ling van een nieuw woon- en
winkelgebied.

Annemiek Steenbekkers 
Zaltbommel

De uitbreidingswens van super-
markt Albert Heijn zou het project
Buitenstad zomaar de boost kunnen
geven die het nodig heeft. Zo rede-
neerde de gemeente Zaltbommel
vier maanden geleden bij de ge-
plande combinatie van buitendijks
wonen en winkelen aan de rand
van de vesting Zaltbommel die
maar niet van de grond komt.

Nee, reageren Ad Schalkx, Paul
Burgers, Menno Oerlemans en Do-
minic Lubbers, als betrokken inwo-
ners verenigd in Vereniging De
Buitenstad, de supermarkt en par-
keerplaats zijn juist een lelijke sta-
in-de-weg. Zij zien de uitbreidings-
wens als bedreiging voor het pro-
ject Buitenstad en proberen via de
Bommelse gemeenteraad uitstel
van de verbouwing af te dwin-
gen. Dat geeft hen ook de kans een
alternatief plan te presenteren.

‘Gebaseerd op een aantal voor de
hand liggende uitgangspunten
zoals centrale ontsluiting van het
gebied, behoud van het havenka-
rakter, zichtlijnen, watercompensa-
tie, parkeerruimte en duurzaam-
heid’, schrijven ze aan de raad. ‘Als
we nu niet tot actie overgaan, wor-
den er de komende weken beslis-
singen genomen die het aanzicht
en het beeld van Zaltbommel voor
de komende 30 tot 50 jaar gaan be-
palen en ontstaat er een groep ge-
bouwen met appartementen rond
een Albert Heijn met een nog gro-
tere parkeerplaats.’

De vier bepleiten een meer inte-
grale visie.  D66 in Zaltbommel
heeft het college via schriftelijke
vragen om opheldering gevraagd.

‘Beter dat
Albert
Heijn
verkast’ 

� Burgemeester Peter Rehwinkel en Berdike Duizer van de brandweer overhandigen het rode koffertje mét rompertje. FOTO OLAF SMIT

Het zal je maar gebeuren: zit je als
kersverse ouders in de roes van
beschuit met muisjes, babykleer-
tjes en knuffels – staat opeens de
burgemeester voor de deur met
een ontnuchterend cadeau.

Bas Moerman
Gameren

Het gebeurde Carola en Sander Wes-
teneng. Hun dochtertje Loïs Elisa-
beth werd op 1 oktober geboren en
was de eerste baby die de gemeente
deze maand registreerde. Het kleine
zusje van Hannah (10), Ruben (8) en
Jesse (4), allemaal thuis omdat het
herfstvakantie is, zorgde om die
reden onbewust voor de nodige reu-
ring op de vroege maandagochtend
in hun hoekhuis in Gameren. 

Burgemeester Peter Rehwinkel
belde aan met onder zijn arm een
klein rood koffertje waarin onder
meer een rookmelder en informatie
over brandpreventie zat – niet het

eerste cadeau waaraan je denkt als je
op kraambezoek gaat. Maar toen het
pakketje ook een rompertje met het
logo van de brandweer bleek te be-
vatten, kon de gever niet meer stuk.

Jonge ouders
De overhandiging had plaats in het
kader van de jaarlijkse nationale
Brandpreventieweken. In de regio
Gelderland-Zuid, waaronder Zalt-
bommel valt, richten ze zich dit keer
specifiek op jonge ouders. Berdike
Duijzer, specialist risico en veiligheid
bij de organisatie en voor de gelegen-
heid in uniform gestoken, was ook
van de partij. ,,Als kinderen worden
geboren, voelen vaders en moeders
meer verantwoordelijkheid en blijkt
de behoefte aan informatie groot”,
licht zij de keuze toe. ,,De kans dat de
boodschap binnenkomt is groot bij
deze groep. Ook anderen die deze
maand bevallen, krijgen van ons een
cadeautje. We geven ze een geboorte-
tasje met voorlichtingsmaterialen en

Op kraamvisite met rookmelder 

Rookmelders
zijn vervangen
en ik heb een
brandblusser
opgehangen

– Sander Westeneng

Annemiek Steenbekkers
Zaltbommel

De ruim 15.000 euro die is opge-
haald bij de benefietactie Bomme-
lerwaard Helpt Sint-Maarten wordt
ingezet voor schoolmeubilair voor
de Helmich Snijders Elementary
school op Sint-Maarten. Deze ba-
sisschool zetelt in een oud gebouw
dat zwaar is getroffen door de or-
kaan Irma.  De leverancier van de
meubels biedt de tafels en stoelen
kosteloos aan en neemt ook de ver-
scheping naar de school voor haar
rekening, meldt initiatiefneemster
van de benefietactie Debby Wes-
selo. ,,Kasten, andere meubels en
leermiddelen kunnen we dan van
het opgehaalde geld betalen.”

Meubeltjes
voor school


