
BINNENDIJKS Joop Brons 

Het rookt, brandt 
en smeult overal 
in de Betuwe 

H et brandt in de Betuwe, zo
wel binnen- als buiten
dijks. Smerige rookwolken 

markeerden dinsdag de plaats aan 
het H uissense Looveer waar vuil
verwerkers normaal gesproken 
juist een oplossing zoeken voor 
milieuproblemen. De brandweer 
had grote moeite om bluswater 
aan te voeren - toen nog wel. Op 
dat moment was er geen enkel 
plekje meer vrij op alle campings 
langs de rivieren. Inmiddels zijn 
alle toeristen aan het water geëva
cueerd. Weggespoeld. 

Maar er zijn meer brandende 
kwesties. Neem de Huissenaren 
die jaren geleden illegaal een stuk 
grond in bezit namen en die nu 
boos zijn dat de gemeente al die 
cold cases gaat oplossen. Want 
verjaren, zegt de gemeente, doe je 
maar als je jarig bent. 

In Elst smeult het vooral. Je 
krijgt er geen vlammen te zien. 

Raadsleden zijn doodsbenauwd 
hun vingers te branden aan sle
pende kwesties. Ze willen alleen 
nog achter gesloten deuren over
leggen, bijvoorbeeld of tegen de 
komst van de railterminal wel ge
procedeerd moet worden. Pas na 
aandringen van aanwonenden 
gaat de deur van het achterkamer
tje op een kier. 

En wat te denken van het wind
park langs de A15? Het halfbakken 
compromis komt ook uit zo'n ge
heim overleg. De bewoners van 
Aurelius in Elst zijn op hun beurt 
verongelijkt, omdat ze niet enkel 
verkeersmaatregelen willen voor 
hun eigen straatje, maar voor alle 
veertien soortgelijke weggetjes in 
Westeraam. Wat nu? Burgemees
ter en wethouders voelen weinig 
voor allerlei ingewikkelde oplos
singen. Waarschijnlijk kiest de 
raad dus voor de beproefde Over
betuwse variant: in besloten kring 
overleggen tot er witte rook komt. 
Die angsthazerij in aanloop naar 
de verkiezingen is veelzeggend. 
Raadsleden die zich in achterka
mertjes verschuilen, bang om 
straks door de kiezers te worden 
afgebrand. 

Inmiddels zijn alle 
toeristen aan het 
water geëvacueerd. 
Weggespoeld 


