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‘Hier speelt zich een stil drama af’
Wouter van Dijk
BARNEVELD ,,Het leed bij de door de

fipronilcrisis getroffen pluimveehouders is onvoorstelbaar, ik zie
deze mensen er letterlijk aan onderdoor gaan. Er moet nú wat gebeuren!’’ Barneveldse Gea van Maanen
(36) is zeer stellig, maar dat is volgens haar op dit moment ook de enige manier om de ontstane situatie in
deze sector onder de aandacht te
brengen. Als dochter van een pluimveehouder ziet ze het leed om haar
heen. ,,En dat leed groeit nu met de
dag.’’
,,Ik kan er niet meer omheen, er
moet nu snel wat gebeuren voor
deze mensen’’, zegt Van Maanen.
Haar ouders zijn met hun pluimveehouderij in Lunteren net als veel
andere boeren zwaar getroffen door
de fipronilaffaire, Ook bij kuikenbroederij Morren waar ze zelf werkt
is het effect merkbaar. ,,De nasleep
van deze crisis wordt eigenlijk nu
pas in alle omvang zichtbaar. Simpel
gezegd: de getroffen mensen zitten
met torenhoge kosten, komen om in
de regelgeving, maar tegelijk komt
er geen cent aan inkomsten binnen.
En het vooruitzicht stemt somber. Al
het extra werk dat op hen afkomt.
Denk aan het schoonmaken van
de stallen, het ruimen van de kippen, het afvoeren van de eieren en
de mest. En dan de tests om te onderzoeken of de stallen écht goed
schoon zijn. Gisteren sprak ik nog
een boer die één stal brandschoon
dacht te hebben gemaakt, bleek het
middel toch nog steeds aanwezig.
Het is gewoon bijna geen doen. Die
onzekerheid maakt het nóg lastiger.
Machteloosheid, verdriet en ellende,
andere woorden heb ik niet voor dit
stille drama.’’
Omdat tegelijkertijd de Rijksoverheid - ondanks aandringen vanuit
de sector en ook vanuit de gemeenten in deze regio - niet thuisgeeft
met bijvoorbeeld een noodfonds,

pp Gea van Maanen ziet als dochter van een pluimveehouder veel leed om haar heen.

dreigt nu een catastrofe voor veel
kippenboeren, vreest Van Maanen.
,,Ik sta er machteloos naar te kijken
en hoor alle vreselijke verhalen aan.
Ik zie vrienden en kennissen die het
niet meer weten, vermageren, slecht
slapen, er echt helemaal doorheen
zijn. Ze staan constant onder spanning, de rek is er echt uit. De overheid komt niet te hulp, consumenten
zien weer eieren in de supermarkt,
dus denken misschien al wel dat alle
problemen weer voorbij zijn. Niets is
minder waar. De boeren zelf hebben
de kracht niet meer om op de barricade te staan. Het gaat vaak om
gezinsbedrijven die nu buiten hun
schuld om worden kapotgemaakt.’’
Tijd voor haar om in actie te komen. ,,Ik dacht, deze situatie vraagt
om een schreeuw van aandacht.

Woensdag besloot ik een online
petitie te starten. Ondertekenaars
kunnen daarop onderschrijven dat
er nu écht iets moet gebeuren. Met
de petitie spreek ik de Rijksoverheid
aan om tóch over de brug te komen
met financiële steun, want nu staan
deze mensen in de kou.’’ Maar haar
petitie dient nog een tweede doel,
vervolgt Van Maanen. ,,Ik vind dat
er een onderzoek gedaan moet worden naar de rol van de NVWA en de
Nederlandse regering in deze affaire. Naar mijn idee staan de genomen
maatregelen niet in verhouding tot
het probleem. In andere EU-landen
worden dezelfde eieren gekocht en
gegeten. Bovendien wordt een zelfde EU-regel anders geïnterpreteerd
en uitgevoerd in omliggende landen. Daar moet duidelijkheid over
komen.’’

Wat voor Van Maanen startte als
een ‘schreeuw om aandacht’ lijkt nu
uit te groeien tot een duidelijk signaal, aangezien de petitie binnen
twee dagen al 1200 keer is ondertekend. ,,Ik word daarnaast platgebeld
door mensen die hun steun betuigen of extra aandacht aan mijn initiatief willen geven. Echt overweldigend.’’ Haar actie wordt inmiddels
ook druk gedeeld via sociale media.
Waar de petitie van Van Maanen
toe leidt, weet ze nog niet. ,,Maar
het zou mooi zijn als ik straks de resultaten van deze online petitie kan
aanbieden aan de politiek in Den
Haag. Wie weet levert het iets op.’’
De petitie is te vinden op de website
www.petitie24.nl/petitie/1194/
hulp-voor-pluimveehouders-ivm-fipronil

‘Slechte dag van mijn kind begint met vervoer’
Jannes Bijlsma
lingenvervoer van Valleihopper
zorgt voor een zwaar overspannen
sfeer bij de ouders, de kwetsbare
kinderen die er gebruik van maken
en de scholen. En de problemen
moeten het liefst gisteren nog opgelost worden. Met die boodschap vrij vertaald - zetten de moeders
Erica van Everingen en Ilona Stok
uit Barneveld woensdagavond de
plaatselijke politici aan het werk. Zij
luisterden naar wethouder Didi
Dorrestijn, die zich bereid toonde
om hen in het vervolg strakker bij de
organisatie van het vervoer te betrekken. Maar zowel Van Everdingen als Stok heeft er nog weinig vertrouwen in dat er op korte termijn
iets ten positieve verandert.
Woensdagavond deed Stok haar
schrijnende verhaal, dat zowel
raadsleden als wethouders aan het
denken zette. ,,Elke ouder weet dat
rust, reinheid en regelmaat belangrijk is voor elk kind. Bij kinderen die
afhankelijk zijn van het leerlingenvervoer, is die regelmaat nog veel
belangrijker”, zo begon zij. ,,Ontbreekt die regelmaat, dan krijgen
deze kwetsbare kinderen ongelooflijk veel prikkels, een punthoofd,
en dan moet de dag nog beginnen.
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BARNEVELD De chaos van het leer-

pp Erica van Everdingen.

En dat begint dus met het vervoer.”
Volgens haar zijn kinderen door de
problemen soms ,,weken van slag en
willen ze helemaal niet meer naar
school.”
Van Everdingen bekeek de zaak
meer vanuit organisatorische kant.
Zij is, behalve moeder van een
kwetsbaar kind dat van het leerlingenvervoer gebruikmaakt, ook lid
van het Reizigerspanel Valleihopper
als ervaringsdeskundige. ,,Het verbaast mij dat er op geen enkel punt
binnen dit hele traject (de overgang
van de oude naar de nieuwe wijze

van vervoer, met een regiecentrale
die de planning verzorgt, red.) ervaringsdeskundigheid is ingezet,
bijvoorbeeld van ouders, verzorgers
of andere betrokkenen.” Ouders
hebben op geen enkele manier hun
zorgen kunnen delen, zei Van Everdingen. ,,Kastje naar de muur is aan
de orde van de dag.” Ze pleitte voor
een vaste chauffeur met kennis van
de doelgroep, vaste tijden, een vaste
route en een vaste taxi-indeling.
De commissieleden toonden zich
een voor een geschokt en waren begripvol voor deze moeders. Wethouder Didi Dorrestijn deed hen ook
een handreiking. Ze wilde nader
met hen in gesprek om te kijken hoe
ze de komende tijd korte lijnen met
hen kan onderhouden. ,,Zodat die
lijnen heel direct en betrokken zijn.
Dan horen we niet alleen het verhaal van de vervoerders, maar ook
het werkelijke verhaal van de ouders over hoe het vervoer verloopt.”
Een dag na de commissievergadering zijn zowel Van Everdingen als
Stok er niet gerust op dat het spoedig wél goed gaat. Stok is nog net
zo bezorgd over de situatie met het
leerlingenvervoer als vóór de vergadering. ,,Van mevrouw Dorrestijn
kreeg ik het idee dat ze wel met ons
mee probeert te voelen”, zegt Stok.
,,Maar iets zegt me dat ons verhaal

toch niet echt binnenkwam bij de
wethouders (Dorrestijn en Hans
van Daalen, red.). En dat zij er toch
op aansturen om over zes maanden
de planning van het vervoer weer
bij de regiecentrale neer te leggen,
waar het zo fout mee ging. Daar heb
ik als ouder echt geen vertrouwen
meer in.”
Van Everingen moet ook nog zien
hoe serieus de ouders voortaan
worden genomen door de gemeente
Barneveld. ,,In het voortraject ben
ik ook aangehoord met mijn zorgen, maar ik heb daar maar weinig
van teruggezien.” Ze wil echter positief blijven. ,,Mevrouw Dorrestijn
heeft een handreiking gedaan en
die neem ik graag aan. Ik wil straks
vooral merken dat onze gesprekken
werkelijk het verschil gaan maken,
dat er wel iets mee wordt gedaan.”
Ook Van Everdingen blijft bang dat
de gemeente en de regio FoodValley
de regie voor de ritten uiteindelijk
terug wil geven aan de regiecentrale, die beheerd wordt door de firma
Transvision uit Capelle aan de IJssel. ,,Wethouder Van Daalen zei:
‘Tja, er ligt een contract en dan zitten we er aan vast’. Mijntje Pluimers
van de VVD zei daarop dat je onder
een contract uit moet kunnen als er
slecht werk is geleverd. En ik hoop
dat dit gebeurt.”

Initiatiefnemers
middelbare school
zoeken geld voor
draagvlakstudie
BARNEVELD Initiatiefnemers voor
een nieuwe school voor voortgezet onderwijs in Barneveld zijn een
‘crowdfundingsactie’ gestart om
geld in te zamelen voor een
enquête. Die studie is naar eigen
zeggen nodig om via een directe
meting het draagvlak te peilen
voor de nieuwe school. ,,Wij zitten
nu in de laatste paar dagen voor
het inzetten van deze enquête,
maar we hebben het benodigde
bedrag van 25.000 euro nog niet
bij elkaar’’, aldus een woordvoerder. Via de speciale website
geefonderwijs.nl/projecten/
het-barnevelds kunnen donateurs
dit initiatief ondersteunen.
De begoogde school, onder de
naam Het Barnevelds, moet op
termijn voortgezet onderwijs
(mavo, havo en vwo) aanbieden op
humanistische grondslag. Een
eerste prognoseberekening gaf
vóór de zomer al aan dat deze
school in Barneveld bestaansrecht
kan hebben, maar voordat een
officiële aanvraag ingediend kan
worden bij onderwijsinstantie
DUO en bij de gemeente Barneveld, moet een peiling onder
ouders van basisschoolleerlingen
uitgevoerd worden. De initiatiefnemers bestaan uit docenten die
als motivatie hebben om in
Barneveld een school met een
openbaar karakter op te starten.
De groep is inmiddels versterkt
met een denktank, bestaande uit
ouders die het initiatief ondersteunen. Volgens de initiatiefgroep is er in Barneveld vraag naar
deze school, omdat in deze regio
een ,,witte vlek’’ bestaat. In
Barneveld is momenteel alleen
christelijk voortgezet onderwijs
aanwezig.

Steun regio voor
aanpak knooppunt
BARNEVELD Gemeenten uit de
Regio FoodValley betalen mee aan
een vooronderzoek dat de
gemeente Barneveld laat uitvoeren naar de mogelijkheden voor de
aanpak van het knooppunt A1/
A30. De gemeente trekt hiervoor
100.000 euro uit. Ook de provincie
Gelderland betaalt er aan mee.
Woensdag zaten de FoodValley-gemeenten (naast Barneveld
zijn dat Ede, Nijkerk, Renswoude,
Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen) bij elkaar en
werd het punt van de financiering
voor het onderzoek besproken.
,,Zij waren unaniem voor het
voorstel om dit onderzoek om dit
onderzoek gedeeltelijk vanuit de
regio te bekostigen”, zei wethouder Hans van Dallen donderdagavond tijdens de raadscommissie
Grondgebied. Het onderzoek gaat
vooraf aan een zogenoemd
MIRT-verkenning, dat staat voor
Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport. Het
eerste onderzoek is bedoeld om de
noodzaak aan te tonen. Op basis
van de uitkomsten van dit
onderzoek en van het NMCA 2017
(Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse) neemt de regering later
een beslissing of het knooppunt
inderdaad wordt aangepast. In
antwoord op een vraag van
VVD-raadslid Paul Vos, gaf
wethouder Van Daalen aan dat in
het onderzoek ook wordt gekeken
naar de aansluiting op de weg
richting Nijkerk en Terschuur/
Zwartebroek op de A30. ,,Dat
maakt het knooppunt wel extra
complex, maar het wordt
meegenomen in het onderzoek.”

