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 vakje van Gert van der Bijl rood

boeren die hun vee in de uiter-
waard laten grazen. Zij zien hun
grond langzaam afbrokkelen in de
steeds diepere put van Sanderse.
Meerdere malen stapt de ge-
meente naar de rechter om San-
derse ‘in het gareel te krijgen’.
Ook de natuur heeft te lijden
onder de economische activitei-
ten. Zo wordt er in de jaren 70 een
partij oude accubakken gedumpt.
Die vliegen op een dag in brand,
door een uit de hand gelopen
kampvuurtje van een wildkam-

peerder. Begin jaren 90 staan va-
der en grootvader Sanderse voor
de rechter vanwege het dumpen
van vervuild spoorgrind.  Ze ko-
men er in hoger beroep van af met
een geldboete van 2.500 gulden.
Nu liggen er plannen om de Re-
dichemse Waard te ‘verontdiepen’
door er onder meer licht vervuilde
grond uit het buitenland in te
storten. Sanders vraagt in 2015 bo-
vendien aan de gemeente of er
niet een streep kan door het erf-
pachtcontract. Dat gebeurt in 2015.
Een adviesbureau berekent voor
de gemeente dat de resterende
duur van het erfpacht 800.000
euro waard is. Maar een tweede
adviseur beredeneert dat het con-
tract voor de gemeente geen
waarde heeft, en dus hoeft San-
derse niets te betalen. B&W wil-
len akkoord gaan. Maar de ge-
meentepolitiek fluit het college te-

rug en wil dat de gemeente het
erfpacht toch in stand houdt. 
Wethouder Stolwijk erkent dat
er fouten zijn gemaakt. Hij zit
enorm met het dossier in zijn
maag. Juist doordat de gemeente
decennialang haar rol als erfpach-
ter verzaakte, mag Sanderse er ju-
ridisch gezien op vertrouwen dat
de overheid niet nu alsnog streng
gaat handhaven.
Tegelijkertijd is het naar de Cu-
lemborgse bevolking moeilijk te
verkopen dat een 50 jaar oud plan
om van de Redichemse Waard een
natuur- en recreatiegebied te ma-
ken, nu ontaardt in het storten van
geïmporteerde vuile grond. De ge-
sprekken in het overleg tussen ge-
meente, omwonenden, Sanderse
en aannemer Van Waning lopen
stroef. De kwestie biedt brandstof
voor een volgende slepende juridi-
sche procedure. De zoveelste.

is er zo eentje. Voor de nummer
tien op de lijst van de PvdA heeft
woensdag bij de verkiezingen nie-
mand zijn vakje rood gekleurd.
Je zou toch denken dat er altijd
wel iemand uit de kring van fami-
lie, vrienden en bekenden goed is
voor ten minste één stem, al is het
maar voor de moeite? 
Van der Bijl: ,,Ik heb iedereen in
mij omgeving gevraagd op onze
lijsttrekker te stemmen, en dat is
ook wat ik zelf heb gedaan. Hij
heeft het vier jaar uitstekend ge-

daan en ik hoop dat hij dat nog
eens vier jaar op dezelfde wijze
mag doen.’’
Was een stem uit eigen huise-
lijke kring niet fijn geweest, als
blijk van waardering voor alle in-
zet die een kandidaat-raadslid aan
de dag legt? ,,Mijn drie kinderen
wonen buiten Culemborg, dus die
konden niet op mij stemmen. En
mijn partner heb ik ook gevraagd
om vooral te stemmen op onze
lijsttrekker.’’
Van der Bijl maakt nog deel uit

van het PvdA-bestuur in Culem-
borg. En tien jaar gelden zat hij bo-
vendien al eens in de gemeente-
raad, in een tijd dat de PvdA nog
vijf zetels bezette. Dus Gert van
der Bijl weet wel degelijk hoe dat
voelt, als er mensen zijn die hun
stem aan je naam verbinden.
,,Maar denk niet dat ik nu totaal
gedesillusioneerd ben. Veel meer
dan van mijn nul stemmen, lig ik
wakker van het feit dat we als
PvdA nét niet die tweede zetel
hebben gehaald.’’
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BURENHet duurt nog twee maan-
den, maar de Roparun werpt zijn
schaduw vooruit in Buren. Morgen
houden leerkrachten van alle basis-
scholen in die gemeente een esta-
fetteloop die om 12.30 uur van start
gaat bij de Den Aldenhaag in Zoe-
len. Van elke basisschool lopen of
fietsen minimaal twee leerkrach-
ten mee naar de volgende school.
Er is een route uitgezet van 42 ki-
lometer. Met de estafetteloop wordt

niet alleen het belang van bewegen
voor een goede gezondheid onder
de aandacht gebracht, maar zame-
len de atleten ook geld in voor Bu-
rense Roparunteams 30 en 108 die
tijdens het pinksterweekeinde lo-
pen van Hamburg naar Rotterdam. 
Leerlingen van de basisscholen
sponsoren hun meesters en juffen
door met het inleveren van zoveel
mogelijk flessen statiegeld binnen
te halen. 
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