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DEN BOSCH – Het politie-onder-
zoek rond de dood van de Bos-
sche ijzerhandelaar Lowie van
Lent zal nog enkele weken duren.
Volgens een woordvoerster van
het Openbaar Ministerie zal het
eind-procesverbaal eind novem-
ber gereed zijn.
Het stoffelijk overschot van
Lowie van Lent werd op 5 septem-
ber aangetroffen bij de Bossche
Citadellaan.
De Reinier van Arkel groep voert
een onderzoek uit naar het hande-
len van de crisisdienst rondom de
beoordeling van de 23-jarige Eind-
hovenaar die verdacht wordt van
betrokkenheid bij de dood van
Van Lent.

door Wouter ter Haar

DEN BOSCH – De beleggingsmaat-
schappij Van Deursen Groep uit
Rosmalen wil appartementen gaan
realiseren in het voormalige Pieter
Breughelhuis aan de Van Grobben-
doncklaan in Den Bosch. Volgens
Arno Snijder van Van Deursen
Groep moeten er zo’n 50 één tot
tweekamerappartementen komen.

Het Rosmalense bedrijf heeft in-
middels een architect aan het
werk gezet om de plannen voor
de realisatie van ‘betaalbare appar-
tementen’ in het voormalige be-
drijfsverzamelgebouw verder uit
te werken. De appartementen krij-
gen eigen voorzieningen en par-
keerplaatsen.
De verbouwing van het groten-
deels leegstaande pand, tot voor
kort eigendom van de failliete
vastgoedondernemer Roger Lips,
gaat naar verwachting in de eer-
ste helft van 2015 van start.
„Het is een goede plek om te wo-
nen. Mooi centraal gelegen, dicht
bij een recreatieplas, uitvalswe-
gen, NS-station en bij bestaande
bouw. Wij verwachten veel inte-
resse vanuit de markt”, aldus Snij-
der van Van Deursen Groep,
actief in commercieel vastgoed en
opgezet door de oprichter van de
winkelketen Shoeby.
Bloedbank Sanquin is nu nog de
enige gebruiker van het pand. De
organisatie, die daar tot eind dit
jaar kan blijven, wil op redelijk
korte termijn verkassen naar
BIM-centrum De Vliert. Dat
wordt nu verbouwd om aan de
vrij strenge eisen te voldoen voor
de werkzaamheden die de bloed-
bank verricht.
Van Deursen Groep kocht het
pand aan de Grobbendoncklaan,
een bedrijfsverzamelgebouw met
onder andere tandarts en advoca-
ten, tijdens een openbare veiling
die in september werd gehouden.
Die veiling was nodig omdat het
behoorde tot de failliete boedel
van de voortvluchtige vastgoedon-
dernemer Roger Lips. Hij kocht
het pand in 2006 voor 4,6 miljoen
euro. Van Deursen Groep wil niet
bekendmaken hoeveel zij er voor
betaald heeft.

door Marc Brink

DEN BOSCH – De advocaat houdt
het op ‘een verschil van interpreta-
tie’. Ook zou sprake zijn van ‘mis-
communicatie’ omdat zijn cliënt,
een 46-jarige uit Polen afkomstige
inwoner van Asten, geen Neder-
lands spreekt.

„Misschien weet meneer niet
meer goed wat er is gebeurd’’,
zegt rechter H. Hettinga halverwe-
ge de rechtszitting tegen de tolk
die naast de verdachte zit.
De rechter doelt op het feit dat de

man dit jaar op 29 maart ’s mid-
dags op een parkeerplaats in As-
ten werd betrapt bij autorijden on-
der invloed van alcohol. Het ging
om drie keer de maximaal toege-
stane hoeveelheid alcohol. „Het
was maar één glas bier met 11 pro-
cent alcohol”, zegt de tolk na-
mens de man.
Hij is al eens eerder betrapt bij rij-
den onder invloed van alcohol.
Toen was er geen botsing. Dit
keer wel. Twee mannen zagen dat
de man met zijn Volvo tegen een
geparkeerde Fiat botste. Dat ver-
oorzaakte een flinke scheur in de
Fiat-bumper. Volgens de getuigen
stapte de man uit om poolshoog-
te te nemen. Daarna reed hij weg.
Een man kon de Pool vlak bij de
uitgang van de parkeerplaats la-

ten stoppen. Daarna kwam de ei-
genaresse van de beschadigde au-
to erbij en werd de man aange-
houden vanwege rijden onder in-
vloed en ‘verlaten plaats ongeval.’
„Het klopt”, zegt de man via de
tolk als de rechter samenvat waar-
van hij wordt verdacht.
De advocaat reageert direct. „Mijn
cliënt geeft toe dat hij reed onder
invloed van alcohol. Maar hij wil-
de niet wegrijden”, zegt hij.
Na tussenkomst van de tolk beves-
tigt de man wat de advocaat zegt.
Dan klinkt een onsamenhangend
verhaal. Om te beginnen zou
geen vrouw maar een man achter
het stuur hebben gezeten van de
andere auto. Net als de Pool zou
hij achteruit hebben gereden en
zou de botsing op die manier zijn

ontstaan.
Hij snapt niet hoe twee getuigen
kunnen beweren dat hij is uitge-
stapt om te kijken of er schade
was en wat hem betreft is het on-
zin om te denken dat hij wilde
wegrijden. „Hij stond andere au-
to’s in de weg en wilde zijn auto
vijf meter verderop parkeren zo-
dat de auto’s konden wegrijden”,
aldus zijn advocaat.
De rechter vonnist zoals geëist
zes maanden ontzegging van de
rijbevoegdheid en een taakstraf
van zestig uur.
De ontzegging van de rijbevoegd-
heid komt hard aan, zegt de advo-
caat. Want ‘meneer zoekt een
baan en heeft nu minder kans om
terug te keren op de arbeids-
markt.’

Politie-onderzoek
rond Van Lent
snel afgerond

Voor de rechter

Doorrijden na botsing? ‘Ik stond in de weg’

HET HOSTELPlan voor
wonen in
oud pand
Roger Lips

� Christel Nuyens woont in het nieuwe hostel in Den Bosch-Oost: „De mensen in de buurt zijn eigenlijk hartstikke aardig.” foto Marc Bolsius
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door Tom van der Meer

DEN BOSCH – Er komen volgend jaar
vijf wijkverpleegkundigen te wer-
ken in Den Bosch. Dat zei wethou-
der Geert Snijders gisteravond in
de extra commissievergadering
over de overheveling van de zorg
van het rijk naar de gemeente.

In de commissie werden plannen
doorgenomen die volgende week
in de extra raadsvergadering wor-
den besproken. Snijders beloofde
dat er een instantie komt, waar
mensen terecht kunnen als ze pro-
blemen ondervinden door de
overheveling. De commissie wil-
de een soort ombudsman, maar
de wethouder was niet gelukkig
met die naam. „Daar zitten dan

weer allerlei protocollen en ter-
mijnen aan vast. Ik geloof meer in
een vertrouwenspersoon die snel
kan ingrijpen als dat nodig is.”
Zorgverzekeraar VGZ heeft een
bedrag beschikbaar gesteld waar-
mee in heel Noord-Oost Brabant
wijkverpleegkundigen kunnen
worden betaald. Den Bosch krijgt
er waarschijnlijk vijf, liet Snijders
weten. „Dat worden schakels tus-
sen de huisartsen en de wijk-
teams.” Snijders ziet het liefst dat

alle zes de wijken zo’n verpleeg-
kundige krijgen, maar vooralsnog
is daar geen geld voor. Welke
functies zij precies krijgen wordt
nog besproken. In West en Noord
lopen nu pilots om te kijken of
zo’n wijkverpleegkundige ook
zorgtaken op zich mag nemen, of
dat die zich alleen bezig houdt
met organisatorische zaken.
In de regio wordt ook geld ge-
zocht voor mantelzorgers. Zij zou-
den in aanmerking moeten ko-

men voor een lager tarief als zij
zelf hulp nodig hebben. Het colle-
ge verwacht in december een
voorstel af te hebben met daarin
uitgelegd op welke manier dat be-
taald moet worden.
Er zijn in de commissie wel veel
zorgen over het aanspreken van
het geldpotje voor onvoorziene za-
ken, waarmee volgens de plannen
de jeugdzorg voor een deel wordt
betaald. Als het geld op is, en er
zijn tegenvallers, dan is er niets
om op terug te vallen. Volgens
wethouder Jeroen Weyers is er
geen andere oplossing voor. „Of
we moeten op de persoonsgebo-
den budgetten of sociale wijk-
teams gaan bezuinigen, maar we
hebben afgesproken dat we dat al-
lemaal niet willen.”

door Robèrt van Lith

‘K
ijk, daar staat hij.’ Christel
Nuyens wijst op de gang
van de eerste etage van het
Bossche hostel voor ver-
slaafden naar de binnen-

plaats. Daar staat Orhan, haar vriend. Hij
staat te schoffelen in de tuin van het hos-
tel. Ook Orhan is chronisch verslaafd, net
als Christel aan methadon. „Orhan woont
sinds kort ook in het hostel”, glundert
Christel Nuyens. „Dat was een grote verras-
sing. Hij verbleef hiervoor in de dag- en
nachtopvang van Novadic-Kentron. Echt
fijn dat hij hier zijn stekje heeft.”
Christel en Orhan hebben ieder hun eigen
kamer in het hostel. „’s Morgens belt hij
mij vaak. Maar hij weet dat ik vaak een och-
tendhumeur heb. Hij hoort aan mijn stem
wel of ik een goeie dag heb of niet. Soms
vraagt hij of ik boodschappen wil hebben;
hartstikke lief vind ik dat.”
Christel Nuyens trok eind mei in het op-
vangcentrum voor chronisch verslaafden
aan de Van Broeckhovenlaan in Den
Bosch-Oost. Kort daarna stond zij in het
Brabants Dagblad. „Ik heb weer zó’n zin in
het leven”, zei ze onder meer. Het hostel
betekent voor haar een nieuw leven, een

nieuw begin. Deze maandag spreken we el-
kaar voor de tweede keer. Het is de bedoe-
ling dat we elkaar een jaar lang om de drie
maanden spreken voor een verhaal in de
krant. Om te kijken hoe het haar vergaat in
het hostel, dat donderdag 9 oktober offici-
eel wordt geopend. Hoewel de strijd tegen
de komst van het hostel heftig was, lijkt de
rust nu wedergekeerd. „De mensen in de
buurt zijn eigenlijk hartstikke aardig.”
Het tweede gesprek heeft plaats in haar wo-
ning in het hostel. Ze heeft haar kamer op-
geruimd. Op de bank ligt een kleed; op de
grond liggen flinke stapels dvd’s. Thrillers
zijn haar favoriete films; The Da Vinci’s Co-
de vindt ze een absolute topper. Op de ven-

sterbank en op haar tv-tje staan foto’s van
haar ouders en haar opa. „Kijk, dit zijn
mijn vader en moeder. Het lijken net mini
en maxi, zo groot is mijn vader en zo klein
mijn moeder. Mijn vader is kort na deze fo-
to overleden; ik mis hem nog steeds.”
Christel voelt zich deze dag absoluut niet
lekker; ze heeft een stevige buikgriep te
pakken. Maar over het algemeen gaat het
hartstikke goed met haar, zegt ze. „Ik heb
hier lekker m’n ritme gevonden. Ik heb
m’n eigen plekje, heerlijk.”
Christel is graag op zichzelf, ze mengt zich
niet vaak tussen de andere verslaafden in
het hostel. „Ik ben niet iemand die graag in
de menigte is. En die veel wil praten met
anderen. Liever ben ik op mezelf op m’n ka-
mer. Het personeel hier maakt zich wel
eens zorgen over mij omdat ik me haast
niet laat zien. Maar ik vind het prima zo.
Eten doe ik ook het liefste op m’n eigen ka-
mer. ’s Morgens smeer ik zelf een boter-
ham; ’s middags haal ik beneden een war-
me maaltijd en eet die in mijn kamer op; ’s
avonds doe ik hetzelfde met de broodmaal-
tijd. Af en toe eet ik ook wel met de ande-
ren hoor. Maar het is heus niet altijd even
leuk; je hebt ook wel eens ruzietjes. En
daar houd ik mij het liefst afzijdig van.”
Sinds kort heeft Christel ook haar eigen lap-
top. Voor zes tientjes tweedehands gekocht
bij de winkel Used Products aan de Hintha-
merstraat in de stad. „Daar heb ik drie
maanden voor gespaard. Ik kan me heel
goed vermaken met die laptop. Ik zit lekker
op Facebook met mijn dochter en zoons.
Zij hebben het allemaal druk, komen niet
zo vaak hier. Maar via Facebook blijven we
op de hoogte.” Ook speelt ze spelletjes op
de laptop. Het liefst Mahjong, een soort
bordspelletjes. „Hersengymnastiek noem
ik dat. Heerlijk om te ontspannen.”
Christel vindt zelf dat ze rustiger is gewor-
den in het hostel. Jammer is alleen dat het
aantal dagen dagbesteding aan de Rompert-
sebaan door bezuinigingen is afgenomen:
geen vijf, maar slechts drie dagen werken
met keramiek. Wel gaat ze iedere dag nog
naar de medische drugsverstrekking van
Novadic-Kentron aan de Rompertsebaan.
Daar krijgt ze haar methadon. Het liefst
zou ze daar niet meer naartoe willen. „Ik
hoop dat het zover komt dat de dokter mij
methadon kan verstrekken. Daar ben ik nu
mee bezig. Zou mooi zijn als het lukt.”

door Marcel Linssen

DEN DUNGEN – Het Gestelse burger-
initiatief Met elkaar voor Mekaar
heeft plannen middels een sociale
onderneming het windpark op de
Brand II te gaan exploiteren.
Burgers krijgen de mogelijkheid
om deels eigenaar te worden en
kunnen energie afnemen.

De plannen moeten nog verder
worden uitgewerkt. „Maar dit is
een uitgelezen kans om er niet al-
leen over te praten maar ook echt
iets te doen”, stelt Francis van
Zandbrink van het burgerinitia-
tief Met elkaar voor Mekaar.
Het college van Sint-Michielsge-
stel en ook diverse politieke par-
tijen willen dat ook burgers uit
Den Dungen en Berlicum profijt
hebben van de windturbines die
op De Brand worden gebouwd.
Oppositiepartijen CDA en Dorps-
Goed vinden dat de gemeente
Den Bosch te weinig rekening
houdt met buurgemeente Sint-
Michielsgestel. „De drie, en moge-
lijk vier, windturbines worden
zo’n 120 meter hoog en staan let-
terlijk aan de rand van het Bos-
sche grondgebied. Geluidshinder,
landschapsvervuiling en waarde-
daling van huizen komen voor re-
kening van Gestel en Gestelse bur-
gers. We willen dat lasten en lus-
ten echt verdeeld worden”, stelt
de Gestelse CDA-fractievoorzitter
Lianne van der Aa.
Zouden er eerst drie windturbi-
nes in een cluster bij elkaar ko-
men te staan; Den Bosch kiest nu
voor een lijnopstelling van drie of
vier turbines. Hierdoor staan ze
verder van de bebouwing in de
Bossche wijk Hintham-Zuid af.
Vanavond is er in de Brede Bos-
sche School Zuid aan de Jac. van
Looystraat in Den Bosch een in-
loopavond over het bestemmings-
plan De Brand II. Die begint om
18.30 en duurt tot 21.00 uur.

Mantelzorgers zouden in
aanmerking moeten komen
voor een lager tarief als zij
zelf hulp nodig hebben

De wijkverpleegkundigen
worden schakels tussen
de huisartsen
en de wijkteams

Onrust in Den Dungen,
Nijvelaar en Berlicum over
bouw windturbines op
bedrijventerrein De Brand
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Klachten overheveling zorg naar ‘ombudsman’

Hoe is het om in een hostel voor
chronisch verslaafden te wonen?
We volgen bewoonster Christel
Nuyens een jaar lang.

Christel Nuyens heeft de eerste drie maanden in
het hostel voor chronisch verslaafden in Den
Bosch-Oost erop zitten. „Ik heb lekker m’n
ritme gevonden. Ik heb hier m’n eigen plekje.”

� Het hostel voor chronisch
verslaafden aan de Van
Broeckhovenlaan in Den
Bosch-Oost wordt vandaag,
9 oktober, officieel
geopend. De bijeenkomst
is voor de bewoners,
personeel, instellingen
en genodigden.

� Eind mei opende het eerste

hostel in de gemeente
Den Bosch al de deuren.

� In het hostel wonen dertig
dak- en thuislozen met een
chronische verslaving en
een psychiatrische ziekte.
Zij krijgen hier 24 uur
per dag zorg, intensieve
begeleiding en toezicht
van de zorginstellingen.

��

�

Christel vindt haar ritme
en rust terug in het hostel

Leven in het hostel

Met Elkaar
wil turbines
De Brand
exploiteren

OFFICIËLE OPENING HOSTEL DEN BOSCH-OOST


