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Grote schoonmaak
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De grote schoonmaak na
vier dagen carnaval in

Tullepetaonestad is weer
achter de rug. In bruin café

JaxX werd er hard gepoetst
en geboend om alles weer

schoon en netjes te krijgen.

Ze speuren naar zeldzame vogels, maar zijn zelf ook een
uitstervende soort. Jongeren hebben er geen zin meer in.
Met grote gevolgen voor de wetenschap. Stad en Streek 11

Vogelspotter dreigt zelf 
een zeldzaam ras te worden

Met plezier het
rugbyveld op
Rugbyclub Etten-Leur (REL)
leert vooral hoe belangrijk
spelplezier is voor de jong-
sten. Stad en Streek 12-13

ETTEN-LEUR
Transportbedrijf Van
Overveld  gaat het be-
drijf aan Vosdonk
flink uitbreiden om-
dat het de afgelopen
jaren uit het jasje
groeide.
Vermoedelijk in april
begint de bouw van
een nieuwe bedrijfs-
hal en een nieuw kan-
toor. Allebei pal tegen
de huidige gebouwen
aan. De hal krijgt een
oppervlakte van zo’n
5300 vierkante meter,
het kantoor wordt
900 vierkante meter

groot. Eind dit jaar
moet de nieuwbouw
klaar zijn. 
Volgens  operations
manager Rob Ligthart
kan het bedrijf door
de uitbreiding een
nieuw marktsegment
bereiken: die van de
opslag van goederen.
,,Denk bijvoorbeeld
aan langdurige opslag
van wijn en olijfolie.
Geen chemicaliën in
ieder geval.’’
Van Overveld is ge-
specialiseerd in trans-
port naar Zuid-Euro-
pese bestemmingen

en heeft momenteel
zo’n 120 chauffeurs in
dienst. Daarnaast
werken er ook nog
eens 130 mensen op
administratieve en
technische functies.  
Volgens Ligthart le-
vert de uitbreiding ‘in
eerste instantie’ geen
nieuwe banen op.
,,Misschien later,
maar dat is afhanke-
lijk van de marktont-
wikkelingen.’’
Het huidige kantoor
blijft bestaan en
wordt wellicht ver-
huurd, zegt Ligthart.  

Etten-Leurs transportbedrijf
Van Overveld breidt flink uit

Actiegroepen samen in actie

‘Stop met
verdozing
Brabant’
Brabant als logistiek afvalputje
van Nederland. Dat is de grote
angst van acht Brabantse ac-
tiegroepen die zich verzetten
tegen de verdozing van het
landschap. Ze voelen zich niet
of nauwelijks gehoord en heb-
ben daarom hun krachten ge-
bundeld. Gezamenlijk is er een
brief gestuurd naar de provin-
cie waarin ze hun nood klagen.

Mariëtte den Engelse
Roosendaal/Moerdijk

De pijn in West-Brabant concen-
treert zich rond het nog te bou-
wen Logistiek Park Moerdijk
langs de A17 vlakbij het dorp
Moerdijk en de bouw van een
mega distributiecentrum in een
Roosendaalse woonwijk. In de
rest van Brabant gaat het om in-
dustriële projecten in de gemeen-
ten Den Bosch, Bernheze, Oss,
Tilburg en Oisterwijk.
De acht actiecomités dringen er

op aan te stoppen met het verspil-
len van Brabants landschap. Wat
hen betreft moeten alle plannen
met grootschalige bedrijventer-
reinen en distributiecentra in de
wacht totdat er nieuw provinciaal
beleid is ontwikkeld. En praat met
bewoners, actiegroepen, terrein-
beheerders en natuur- en milieu-
organisaties, is hun devies.
,,Onze gemeenten gaan voorbij

aan de leegstand op bestaande in-
dustrieterreinen zoals Moerdijk,

ze staan niet stil bij het feit dat
door de grote distributiecentra de
snelwegen dichtslibben en de
binnensteden leeglopen’’, schrij-
ven de actiegroepen.
Dat er logistieke banen worden

gecreëerd is volgens Wim Rijnart
van Stichting Behoud Buitenge-
bied Moerdijk (SBBM) een ‘kular-
gument’. ,,Het is moderne slaver-
nij. De krapte op de arbeidsmarkt
is hier zo groot dat we arbeidsmi-
granten uit Oost-Europa halen.
Daar spekken we dan de staatskas
mee.’’
Hij vraagt zich ook hardop af of

er zoveel natuur en polder opge-
offerd moet worden, alleen omdat
mensen een pakketje bestellen
dat per se de volgende dag in huis
moet zijn. Tom Heijnen van actie-
groep CA58.nl deelt die mening
en vreest voor de leefbaarheid in
zijn wijk Kalsdonk als pal naast
het oude Philips-terrein in Roo-
sendaal een distributiecentrum
van 112.000 vierkante meter komt.
,,Om al die pakketjes op tijd te

versturen, wordt er vooral ’s
nachts gewerkt, terwijl wij dan
liggen te slapen’’, zegt Heijnen.
,,Door gezamenlijk onze stem te
verheffen, hopen we in Roosen-
daal dat de bouwvergunning voor
de ‘doos’ van tafel gaat. En we ver-
wachten dat de provincie de ge-
noemde gemeenten aanspreekt.’’
De actiegroepen hebben nog

geen reactie van de provincie op
hun brief ontvangen. 


