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Dordtse ruilhandel
groeit op internet
Dordtse ruilhandel is op
Facebook explosief aan het
groeien. De facebook-pagina ‘Ruilhandel Dordrecht’ heeft al meer dan
tweeduizend volgers die
grif eigen spulletjes aanbieden in ruil voor levensmiddelen of andere producten.
Euro’s komen er niet aan te
pas. Het ruilen gaat met
gesloten beurzen. Jolanda
van Berkum van de organisatie stelt dat nooit gevraagd mag worden om
geld. ,,Dit is puur een
groep om elkaar te helpen
in deze moeilijke tijd.’’ Zo
biedt een deelnemer tweedehands snowboots aan in
ruil voor een zak koffiepads. Een ander wil diverse
boekjes en de Koran ruilen
voor limonade. Weer een
andere Dordtenaar biedt
twee dvd’s aan voor chips.

DORDRECHT

Dierenambulance
krijgt keurmerk

Bank ter nagedachtenis
Kees Rovers (CDA): Alternatief voor dure grafsteen
DORDRECHT | Dordtenaren moeten een herinneringsbankje kunnen kopen, ter nagedachtenis aan overleden dierbaren. De bankjes zouden in de stad geplaatst
moeten worden en bieden daarmee ook de gemeente
voordeel, zegt bedenker Kees Rovers (CDA).
RICHARD CLEVERS

Samen met de ChristenUnie-SGP
wil Rovers een initiatiefvoorstel indienen in de Dordtse gemeenteraad.
,,Ik ben al een jaar met het idee
bezig. Ik kwam erop toen ik in Canada was en daar allerlei bankjes
zag staan met de tekst ‘to the memory of...’ Ik dacht: Gut, waarom
hebben wij dat hier eigenlijk niet.’’
Wat Rovers betreft krijgen Dordtenaren de mogelijkheid een bankje
te kopen en aan de gemeente te
schenken. Een plaatje met de naam
van de overleden dierbare komt op
het bankje.
Een standaard bank, van vijf
hardhouten planken, zou 2450 euro
moeten kosten. Daarbij inbegrepen
zit het onderhoud gedurende 10

jaar. Een donkergroene metalen
bank is duurder: 3850 euro.
Volgens Rovers zijn de bankjes
een prima alternatief voor de grafsteen. ,,Want daarvoor ben je al
gauw 5000 euro kwijt.’’ Daarnaast
ziet de CDA’er een meerwaarde in
banken: ,,Als ze voor mij een grafsteen zouden kopen, stel ik mij zo
voor dat daar een jaar of wat nog
wat familie naar staat te kijken.’’
Een zitmeubel daarentegen biedt
de gehele gemeenschap voordeel.
,,De nabestaanden kunnen daar natuurlijk ook zitten, mijmerend over
de overledene.’’
Ook wijst Rovers op het financieel
voordeel voor de gemeente. Dordrecht zou dankzij de schenkingen

van nabestaanden zelf minder geld
uit hoeven geven aan bankjes en het
bijbehorende onderhoud.
In Dordrecht worden al wel mogelijkheden geboden om bijvoorbeeld rotondes te sponsoren. Ook
kerstbomen kunnen ‘geadopteerd’
worden, in ruil voor een naamsvermelding. De ChristenUnie-SGP
stelde dit najaar al voor om particulieren en bedrijven ook bankjes te
laten adopteren. ,,Wat ons betreft
kan het wel iets breder. Als een bedrijf een bank met een klein naam-

Nabestaanden
kunnen daar ook
zitten, mijmerend
over de overledene
–Kees Rovers

ZWIJNDRECHT

De Dierenbescherming krijgt
het ‘Keurmerk Diervervoer’ voor
haar ambulances in deze regio.
Het gaat om een kwaliteitskeurmerk dat aangeeft dat de dierenambulances in de Drechtsteden professioneel en met het
juiste materieel werken. Wethouder Rinette Reynvaan reikt
het keurmerk vrijdag uit.

Eigenaar
bullmastiff
naar politie

CLEVER000

HARDINXVELD

Schoorsteenbrand
huis Binnendams
In een woning aan de Binnendams in Hardinxveld-Giessendam is zondagavond omstreeks
23.30 uur brand ontstaan in de
schoorsteen. De brandweer
moest komen, maar de schade
viel mee. Waarschijnlijk was een
brandende krant in het rookkanaal terecht gekomen, waardoor
de brand kon ontstaan.
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127 Deelnemers
prijsvraag brug
De vraag van de gemeente Dordrecht om een ontwerp in te
sturen voor de brug tussen
Stadswerven en de binnenstad
heeft 127 visies opgeleverd. De
gemeente gaat nu minimaal drie
en maximaal vijf inzendingen
selecteren voor de tweede
ronde. De ontwerpen die bij
deze tweede ronde worden ingediend, worden ook tentoongesteld. De bezoekersreacties worden meegewogen in het finale
oordeel van de jury. De brug
gaat 120 meter lang worden en
de Prins Clausbrug heten.
CLEVER000
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Man aangehouden
na vernielingen
De politie heeft zondagmiddag
een 29-jarige man aangehouden
aan de Groen van Prinstererweg
in Dordrecht. De politie kwam
met spoed ter plaatse en trof de
man zeer verward aan in een
woning. In het huis had de man
vernielingen aangericht.

plaatje wil schenken aan de gemeente, vinden wij dat ook een
mooie geste,’’ aldus Joost Veldman.
Het college van burgemeester en
wethouders liet aan Veldman al eerder weten dat het schenken van
bankjes reeds mogelijk is. ,,Maar als
iets mogelijk is, wil dat nog niet zeggen dat het ook automatisch gebeurt.’’
Samen werken ChristenUnie-SGP
en CDA nu aan een initiatiefvoorstel
voor herinneringsbankjes. Of nabestaanden zelf de plek mogen bepalen waar een bankje komt te staan,
is nog onduidelijk. Veldman erkent
dat het een mooi idee kan zijn om
een bankje te plaatsen op de plek
waar een overledene bijvoorbeeld
graag vertoefde. ,,Maar de gemeente
lijkt mij wel de aangewezen instantie om hier een knoop over door te
hakken. Er moet altijd een belangenafweging worden gemaakt.’’ Op
sommige plekken willen omwonenden bijvoorbeeld geen bankjes in
verband met angst voor hangjeugd.

 Gerard van der Veer op de automatische kegeluitzetter: ‘Een kind kan de was doen.’ FOTO AD

Eindelijk veilig de weg afzetten
en dat ook zonder rugklachten
PETER KOSTER
DORDRECHT | Veilig de weg afzetten en dat zonder er rugklachten
aan over te houden: het kan nu.
Tientallen medewerkers van wegenbouwer Heijmans, die gisteren
bij het Da Vinci College in Dordrecht een veiligheidsdag volgden,
zagen iets dat ze nog niet eerder
zagen: een demonstratie van een
automatische kegeluitzetter.
Wegwerkers die de weg moeten
afzetten met pylonen, weten dat
ze zwaar werk doen. Vanuit de
laadbak van een vrachtwagentje
moeten ze kegels optillen en dan
vervolgens diep buigen om ze op
de weg te zetten. Knieën, rug en
schouders krijgen het daarbij
zwaar te verduren.
Daarbij komt nog eens dat ze dat
werk doen terwijl het gewone ver-

keer langsraast, vaak zo dichtbij
dat het een wonder is dat ze niet
geraakt worden. Eigenaar Hans
Mekes van Omega Infra, de man
die de automatische kegeluitzetter
bedacht: ,,Als je als aannemer een
klus voor Rijkswaterstaat wilt
doen, moet je aan duizend veiligheidseisen voldoen, maar bij het
uitkegelen kun je gewoon je gang
gaan. Dat is onvoorstelbaar.’’

Idee
Het idee kreeg hij van wijlen Gerard Verheij, de schoonvader van
Heijmans-medewerker Gerard
van der Veer die het apparaat gisteren bediende. Verheij kreeg de
ingeving toen hij ’s avonds bij
slecht weer wegwerkers met hun
loodzware klus bezig zag. Dat
moest eenvoudiger kunnen, be-

dacht hij. Zes jaar later is die
droom werkelijkheid. De wegwerker op de laadbak kan gewoon
rechtop blijven staan. Hij hoeft alleen nog maar pylonen op een robotarm te plaatsen. Die zakt naar
het wegdek, legt de pylon recht
neer en zet die vervolgens overeind. Het apparaat rekent zelf uit
waar de volgende kegel neergezet
moet worden.
Kegels weghalen gaat al net zo gemakkelijk: de robot, die zowel aan
de linker-, als aan de rechterkant
van de wagen gemonteerd kan
worden, tikt de kegel omver en
‘veegt’ die als het ware op de robotarm, die vervolgens weer omhoog komt. De medewerker hoeft
hem er alleen nog maar af te plukken. Van der Veer: ,,Een kind kan
de was doen.’’

INGRID DE GROOT
De eigenaar van een gevaarlijke
bullmastiff die betrokken was bij
twee bijtincidenten in Zwijndrecht, heeft zichzelf gemeld bij
de politie in Zwijndrecht.
De man werd dringend gezocht nadat het echtpaar Trudy
en Willem van de Bor in het Develpark hun jack russell Henri
verloor na een agresswieve aanval van de hond.
Kort daarna viel de bullmastiff
zonder waarschuwing een argeloze winkelier aan op winkelcentrum Noord in Zwijndrecht. De
man werd in zijn arm gebeten.
Zijn leren jasje raakte compleet
beschadigd.
De eigenaar van de hond nam
in beide gevallen de benen nadat
hij eerst ‘pardon’ had gezegd. Beveiligingsbeelden waarop de aanval zichtbaar was, werden overgedragen aan de politie.
,,De man heeft zich nu gemeld.
Hij heeft uiteraard ook een kant
van het verhaal. We zijn aan het
onderzoeken wat er gebeurd is’’,
aldus de politie.
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Movies draait
‘De Ruyter’
Dordtenaren die willen aanschouwen wat er van hun stad te
zien is in de gloednieuwe film
over zeeheld Michiel de Ruyter,
kunnen terecht in ‘hun eigen’
The Movies. Donderdag gaat de
film daar in première. Voor de
avonturenfilm werden deze
zomer opnames gemaakt aan de
Dordtse Pottenkade, omdat de
crew ploseling niet in Den Haag
terecht kon. Acteur Frank Lammers heeft in de film te rol van titelheld en Barry Atsma heeft de
rol van ‘Dordrechts zoon’ Johan
de Witt. » P8

