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� Cor Lucassen heeft 800 vier-

kante meter aan daken met as-

best op zijn boerenbedrijf in

Malden. FOTO FLIP FRANSSEN

MALDEN Wie subsidie van

het rijk wil krijgen voor het

verwijderen van een dak met

asbest, moet niet te lang

wachten. De subsidie be-

draagt 4,50 euro per vier-

kante meter met een maxi-

mum van 25.000 euro. Dan

moet dit wel uiterlijk op 31 de-

cember volgend jaar zijn ge-

beurd. 

Ook moet het asbest zijn ver-

wijderd door een gecertifi-

ceerd saneringsbedrijf en

moet dit bedrijf de verwijde-

ring ervan melden in het Lan-

delijk Asbestvolgsysteem. Al-

leen aanvragen van daken van

meer dan 35 vierkante meter

komen voor de subsidie in

aanmerking. Ook moet het

geld worden aangevraagd

binnen zes maanden na het

verwijderen van het asbest-

dak. 

Overigens is het nog slechts

de verwachting dat asbestda-

ken vanaf 2024 verboden

worden. Om dit verbod defini-

tief te maken, moet het rijk de

wet nog wijzigen. Gemeenten

zien er straks op toe dat in-

woners de wet naleven. 

Subsidie
drukt de
kosten

De Duffelt: ooit spraken mensen

er hetzelfde plat. Ze gingen naar

dezelfde kroeg en werkten in

dezelfde fabriek. Daarna heeft

de grens tussen Nederland en

Duitsland een wereld van ver-

schil gecreëerd. Ingeborg Lind-

houd weet waarom. Morgen

geeft ze in Beek een lezing. 

Daan Rieken

Kleef/Beek

Daar stond Ingeborg Lindhoud
dan. Verdwaasd in een Duitse su-
permarkt. Op vakantie had de in-
Rindern (Duitsland) woonachtige
Nederlandse het altijd opwindend
gevonden winkels te bezoeken,
maar eenmaal ‘Oosterbuur’ was
boodschappen doen minder prak-
tisch. ,,Thaise of Indische ingre-
diënten, voorverpakte groentes: ze
waren er niet. Mijn Hollandse re-
cepten konden de prullenbak in.’’

Herkenbaar voor grensstreekbe-
woners. Nederlanders rollen bij
Duitse kassa’s ook met hun ogen
als blijkt dat daar nog een voor-
keur voor cashgeld bestaat. Terwijl
Duitsers zich verrast voelen door
de heel joviale manier waarop ze
worden aangesproken in onze
winkels. ,,Door al dat ge-je en -jij’’,
weet Lindhoud (47), ,,is het voor
Duitsers in het zakenleven ook
lastig de Nederlandse hiërarchie te
duiden. Er is onderling onbegrip.’’

Dat bracht haar na jaren van

Duits-Nederlands vertaalwerk op
het idee een brug te vormen. Ze
begon in 2016 een bedrijf dat on-
dersteunt bij grensoverschrijdend
zakendoen. ,,Er ontstaan over en
weer makkelijk misverstanden. Ik
laat zien dat die voortkomen uit
cultuurverschillen en hoe je daar-
mee om kunt gaan.’’

Morgenavond geeft Lindhoud
een lezing in het Beekse restaurant
De Musschenberg (19.30 uur). Vol-
gens haar ook interessant voor
streekbewoners die niet in het za-
kenleven zitten. ,,Ze stuiten weke-
lijks op de cultuurverschillen.’’ 

Dat één grens mensen aan
weerszijden zó anders maakt, is
frappant, maar verklaarbaar. ,,Ne-
derlanders groeien op in een land
dat van oudsher veel handelt,
daardoor pragmatisch is en open-
staat voor nieuwe zaken. Duitsers
zijn gevormd door oorlogen, daar-
door behoudender ingesteld en
meer gericht op zekerheid.’’ Van-
daar dus weinig voorgesneden
groente in Duitse winkels, want ja:
is die wel veilig?  

Lindhoud merkt wel dat de ver-
schillen tussen inwoners van de
Duffelt minder groot zijn dan die
tussen pakweg een Utrechter en
Münchenaar.

Eén grens
maakt
wereld van
verschil

VVD en PvdA in de gemeente

Heumen zijn woedend op DGH,

omdat DGH-kandidaat Jan Paul

Bevoort heeft beweerd dat een

stem op VVD of PvdA mogelijk

bebouwing van het Lierdal mo-

gelijk maakt.  

Maarten Reith

Malden 

In een open brief schreef Bevoort
(de nummer 22 op de lijst van
DGH en oud-voorzitter van na-
tuurclub Bos en Kuil) dat het hel-
dere ‘nee’ van de PvdA en VVD in
een ‘ja’ kan omslaan als die partijen
samen met het CDA een coalitie
zouden vormen.

Lokale omroep GL8 plaatste de
brief op de kabelkrant en de web-

site, waarna partijen zich genood-
zaakt voelden te reageren. ,,Een
buitengewoon leugenachtige inge-
zonden brief”, reageert VVD-lijst-
trekker Harry Smeets, ,,waar wij en
de PvdA expliciet afstand van ne-
men.” PvdA-lijsttrekker Ans Stun-
nenberg: ,,Bebouwing van het
Lierdal is voor ons een breekpunt
in de coalitieonderhandelingen.
We zijn tegen, nu en in de toe-
komst.”

In een gezamenlijk statement
verklaren ze te hechten aan het
open karakter van het Lierdal en er
niet te willen bouwen. ,,Electoraal
was en is het Lierdal in onze ge-
meente van een niet te onder-
schatten belang”, verduidelijken
Smeets en Stunnenberg de nood-
zaak om de bewering van Bevoort

onderuit te halen. ,,In weerwil van
hetgeen hij aangeeft zijn PvdA en
VVD consistent in hun afwijzing
van iedere vorm van bebouwing in
het Lierdal. Dit in tegenstelling tot
de partij waarvoor hij nu op de lijst
staat, DGH. Die sluit gek genoeg
bebouwing in de toekomst niet
uit.”

Volgens de Kieswijzer van De

Gelderlander, waarbij de partijen

zelf hun standpunten hebben in-
gevuld, reageert overigens maar
één partij ‘neutraal’ op de stelling
dat er bebouwing in het Lierdal
mag komen: het CDA. De rest is te-
gen. Het CDA sluit bebouwing
niet per se uit (‘Aan de randen van
het Lierdal zouden goed betaalbare
eengezinswoningen gerealiseerd
kunnen worden’). D66 noemt zich
tegen maar sluit ‘de ontwikkeling
van nieuwe groene landgoederen
in het Heumense deel van het
plangebied Lierdal’ niet uit. DGH
volstaat met de verwijzing dat ‘be-
drijventerrein Ambachtsweg een
geschikte locatie voor toekomstige
woningbouw in Malden is’. Alleen
VVD, GroenLinks en PvdA spre-
ken zich in hun toelichting expli-
ciet uit tegen elke bebouwing. 

Politieke ruzie over het Lierdal

Het is een

buitengewoon

leugenachtige

ingezonden brief
—Harry Smeets, VVD

Morgenavond lezing

van Ingeborg

Lindhoud over

cultuurverschillen 


