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Energiesubsidie
ook voor huurder
door Rob Jaspers
NIJMEGEN – Voortaan kunnen ook
huurders profiteren van de Nijmeegse steunregelingen voor het
energiezuiniger maken van een
woning.
Het gaat dan onder meer om de
plaatsing van zonnepanelen, zonneboilers, speciale zuinige warmtekrachtsystemen en diverse isolatiemaatregelen.
Wethouder Jan van der Meer van
Milieu heeft hiervoor de subsidieregels laten aanpassen. Tot nu toe
konden alleen eigenaren van woningen aanspraak maken op de
‘energiesubsidies’. „We hebben
gemerkt dat dit lastig is bij projecten waarbij huurders en eigenaren samen willen optrekken. Dan
haken de huurders vaak als eerste
af.” Dat laatste gebeurde onder
meer bij een buurtproject in de
Weezenhof.
Juist bij gezamenlijke projecten
kunnen de deelnemers vaak extra
subsidie krijgen. Als zes bewoners samen optrekken bij het isoleren van hun woningen kunnen
ze bijvoorbeeld eenderde van de
investeringskosten terugkrijgen
met een maximum van 750 euro.
Kloppen ze alleen aan, dan is de
maximumsubsidie 500 euro.
Volgens Van der Meer kunnen zowel huurders van goedkopere corporatiewoningen als huurders
van duurdere woningen van commerciële verhuurders van de nieu-

we regeling profiteren. Essentieel
is wel dat de eigenaar van de woning toestemming geeft voor de
isolatiemaatregelen. Woningcorporaties zijn bereid om bij vertrek
van de huurder een vergoeding te
geven voor de gedane investering.
Overigens investeren veel corporaties op dit moment ook stevig in
energiebesparende maatregelen.
Volgens Van der Meer is de Nijmeegse energieaanpak zeer succesvol. In 2012 profiteerden ruim
800 Nijmegenaren van de subsidieregelingen. Voor isolatiemaatregelen (60,8 procent) is verreweg
het vaakst premie aangevraagd.
Het gaat vooral om isolerend glas
(14,1 procent) dat vaak in combinatie met nieuwe kozijnen (11,2 procent) wordt aangevraagd. Ook
voor spouwmuurisolatie (12,9 procent), vloerisolatie (7,5 procent)
en dakisolatie (5,4 procent) komen veel aanvragen binnen. Zonnepanelen staan op een tweede
plaats met 28,8 procent.
Volgens Van der Meer hebben
ook lokale bedrijven baat bij de
subsidieregeling. „Hun afzet stijgt
dankzij de grote belangstelling
voor energiemaatregelen.”

䊳 Aanvulling op bestaande
subsidieregeling moet vooral gezamenlijke buurtprojecten stimuleren

Duo slaat alle ruiten uit
voorkant flat Aldenhof
NIJMEGEN – Twee onbekende man-

nen hebben dinsdagavond kort na
half negen de ramen van een flatwoning aan de 80e straat Aldenhof in het Nijmeegse stadsdeel
Dukenburg kapot geslagen.
Die actie veroorzaakte zware knallen waardoor de buren dachten
dat er iets explodeerde. Ook dachten zij gas te ruiken. Zij belden
112.
De bewoner van de flat was niet
thuis. De brandweer en de politie

arriveerden snel na de melding.
Omdat er sprake was van
gaslucht, forceerde de brandweer
de voordeur om binnen te komen
en stelde vast dat er geen gasgevaar was.
De bewoner trof bij thuiskomst
een grote ravage aan. Gesneuvelde ramen, een kapotte voordeur
en een deel van het interieur beschadigd. De politie is op zoek
naar het duo dat de vernieling veroorzaakte.

DE LAATSTE STOMME ZONDAAR

Opgesloten in ’t Nijmeegs stadhuis
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In 2008 begint Daanen ook met
schrijven.
Inmiddels staan er zes boeken op
zijn naam: Jehan. De slag bij Niftrik,
Jehan. Het laatste dal, Jehan. Het lazuriet van de Gebroeders, De Nijmeegse Anjermoord, De bedreigde
vrede van Nijmegen en De Laatste
Stomme Zondaar.
Ook liggen er nog zo’n vijftien verhalen op de plank.

door

Bianca Govers
bianca.govers@gelderlander.nl
NIJMEGEN – Zilveren, gouden of uit

ivoor gesneden knopen. Noem
het maar op. En Albertus Fodeyn
verkocht het in zijn winkel aan de
Broederstraat in Nijmegen. Totdat
hij op een dag, in 1730, verdween.
Zonder dat iemand het wist,
werd hij opgesloten in de kelder
van het Nijmeegse stadhuis. Reden: hij zou een stomme zonde
hebben begaan, omdat hij een sodomiet ofwel homoseksueel was.
Nijmegenaar Peter Daanen (1958)
schreef een aantal jaar geleden
een verhaal over Albertus Fodeyn:
De Laatste Stomme Zondaar. Hij
kwam op dit idee na het lezen
van de afstudeerscriptie van
Björn Kokke, genaamd Sodom
aan de Waal. Deze historicus zorgde ervoor dat de Nijmeegse sodomievervolging voor het eerst na
265 jaar weer in de openbaarheid
kwam. Toch is het bij veel inwoners uit Nijmegen nog een onbekend gegeven. Dit komt, omdat er
geen monument, plaquette, straatnaam dan wel andere herinnering
is aan deze tijd. „De gemeente verzet zich nog altijd tegen de oproep om de veroordeling van Fodeyn te erkennen”, zegt Daanen.
„Het is niet mijn bedoeling om
dat met mijn boek voor mekaar te
krijgen. Maar het kan geen kwaad
om even terug te kijken op de sodomietenvervolging, die tot grote

door Marlon Wissing
OOSTERHOUT – Samen met vier an-

Wassen, plukken, knippen, föhnen en borstelen. Op deze onderdelen
moet Susan Zeestraten in het najaar schitteren. foto Erik van ’t Hullenaar

Peter Daanen (1958) is geboren in
Nijmegen. Hij woont de eerste jaren met zijn ouders, broers en zussen in de Waterstraat.
Na zes jaar krantenwijken en werk
als vakkenvuller, gaat Daanen aan
de slag in de muziekindustrie: als
reparateur en verkoper.
Hij is de mede-oprichter van de allround feestband Mixed-Up. Daar
speelt hij nu zeventien jaar in.

䡵

menselijke drama’s heeft geleid.”
In De Laatste Stomme Zondaar spelen twee fictieve personen de
hoofdrol: Alphons Klomphouwer
en Annie Verwoerdt. Klomphouwer is ernstig ziek. Daarom grijpt
hij zijn laatste kans om Verwoerdt het verhaal te vertellen
over haar broer, Albertus Fodeyn.
Als medewerker van het Nijmeegse stadhuis weet hij namelijk als

䊳 Nijmegenaar Peter Daanen
schreef De Laatste Stomme
Zondaar. Dit boek gaat over
Albertus Fodeyn

een van de weinigen wat de knopenmaker is overkomen.
Helm de Laat, samensteller van
de expositie Tuffen Kazen Klemen
die nu te zien is in het Huis van
de Nijmeegse Geschiedenis, las
een korte versie van De Laatste
Stomme Zondaar op de website
van Daanen. Vanwege de tentoonstelling over de roze geschiedenis
van Nijmegen leek het hem een
mooie gelegenheid om het verhaal in boekvorm uit te brengen.
Dat zag Daanen ook zitten. Hiermee was zijn zesde boek een feit.
Begin jaren negentig begon de Nijmegenaar met schrijven. Zijn eerste verhaal ging over de verdwijning van twee kinderen. Toen hij

dere trimsters is de Oosterhoutse
Susan Zeestraten geselecteerd om
Nederland te vertegenwoordigen
op het wereldkampioenschap hondentrimmen in Barcelona. Dat
vindt in oktober van dit jaar
plaats. De eigenaresse van Susans
Hondentrimsalon heeft dan twee
uur de tijd om de dwergschnauzer die ze meeneemt, te wassen
en in model te knippen.
Zeestraten zit al bijna 25 jaar in
het vak en heeft aan verschillende
nationale en internationale wedstrijden meegedaan. Hoe dat is begonnen, weet ze zelf eigenlijk
niet precies. „Ik deed een keer aan
een wedstrijd mee en ik viel tot

mijn eigen verbazing direct in de
prijzen. Dat was een stimulans
om door te gaan.”
Inmiddels wordt de prijzenkast
steeds verder uitgebreid. „Het is
net de Vierdaagse. Als je eenmaal
een keer hebt meegelopen, wil je
elk jaar.”
Klanten uit binnen- en buitenland weten de Oosterhoutse te
vinden. „Ik heb klanten hier uit
de buurt en uit Groesbeek, waar
ik vandaan kom, maar ook vanuit
Rotterdam, Enschede en Kranenburg komen hondenbezitters deze kant op”, vertelt Zeestraten.
Het is pas de tweede keer dat Zeestraten meedoet aan een WK,
maar echt zenuwachtig is ze niet.
Ze heeft er vooral veel zin in. „Ik
ben een echte hondenfreak. Ik

doe dit omdat ik er plezier aan beleef. Daarnaast is het natuurlijk
goede reclame voor mijn salon.”
Dat Zeestraten een ‘hondenfreak’
is, blijkt ook uit de omgang met
haar drie eigen viervoeters. Twee
enthousiaste Polski Owczarek Nizinny’s en het blinde bastaardje
Woody, dat overal tegenaan loopt
en soms in huis plast. Maar het
hondje in laten slapen, dat kan
Zeestraten niet over haar hart verkrijgen.

䊳 Susan zit bijna 25 jaar in het
vak en heeft aan verschillende nationale en internationale wedstrijden meegedaan
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Peter Daanen met voor zich tientallen exemplaren van De Laatste Stomme
Zondaar. foto Gerard Verschooten

hiermee halverwege was, kwam
in België de zaak Dutroux aan het
licht. Omdat er veel gelijkenissen
waren met zijn verhaal, besloot
hij het niet verder af te maken.
In 2008 pakte Daanen het schrijven weer op. Het was zijn toen al
overleden vader, die hem ertoe
zette. „Mijn pa was een geweldige
verteller. Om te zorgen dat zijn
anekdotes niet in de vergetelheid
zouden raken, wilde ik ze opschrijven.” Een merendeel kwam
uiteindelijk terecht in Jehan. De
Slag bij Niftrik: het eerste boek
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van Daanen. En zeker niet zijn
laatste: op dit moment liggen er
zo’n vijftien verhalen op de
plank. En daarbij barst Daanen
nog van de ideeën. „De komende
jaren zullen de mensen dus zeker
nog van me horen of lezen.”

Wandeling door
sodomitisch Nijmegen

Aanstaande zaterdagmiddag presenteert Peter Daanen zijn boek De Laatste Stomme Zondaar in het Huis van de
Nijmeegse Geschiedenis. Tijdens deze
presentatie, die om drie uur begint,
treedt ook poëziekoerier Marjolein
Pieks op.

meegse Geschiedenis is tot en
met 5 mei de Tuffen Kazen Klemen
te zien. Een tentoonstelling over
de roze geschiedenis van Nijmegen van nul tot nu.
Zo wordt er het verhaal verteld
van het Canisius College, waar homo’s een gebarentaaltje gebruikten: ofwel Tuffen Kazen Klemen.
Ook hangt er een poster met daarop Albertus Nodeyn, de Nijmeegse knopenmaker die in het stadhuis werd opgesloten voor sodomie. In 1730 brak de vervolging
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Brand in droger van
Scholieren lopen met 6
stomerij Groenestraat liter water op hun rug
Bij een stomerij aan de Groenestraat heeft de Nijmeegse
brandweer woensdagmiddag
een brandje geblust. In een
droogtrommel was brand ontstaan. Er was vooral sprake van
rookschade. De brandweer constateerde dat een grote droogtrommel in brand stond. In de
zaak en woning erboven stond
veel rook. De brandweer bluste
de brand en redde een hond
uit de woning.
Na het blussen haalden brandweermannen de machine naar
buiten. De woning boven kon
na luchten gewoon weer gebruikt worden.

De expositie Tuffen Kazen Klemen is tot en met 5 mei te zien in het Huis
van de Nijmeegse Geschiedenis. foto Bert Beelen

NIJMEGEN – In het Huis van de Nij-

Zo’n 150 leerlingen van basisschool Brakkenstein en Montessorischool Dukenburg in Nijmegen
zetten zich 22 maart in voor een
school in Sri Lanka. Dit doen ze
door op deze Wereld Waterdag
een wandeling van zes kilometer
te maken met zes liter water op
hun rug. Ze lopen via de Sint
Maartenskliniek naar Beek-Ubbergen en weer terug. Voor deze inspanning hopen ze sponsorbijdragen te ontvangen van hun vrienden en familie. Van het opgehaalde bedrag – streefbedrag is 6.000
euro – wordt een waterinstallatie
en sanitair aangeschaft voor een
school in Sri Lanka.

van homoseksuelen ofwel sodomieten los in Nederland, waaronder ook in Nijmegen. Hoe het
met deze vervolging zat in deze
Gelderse stad, laat Helm de Laat
zondagochtend 24 maart zien. De
samensteller van Tufen Kazen
Klemmen wandelt dan door sodomitisch Nijmegen.
Deze twee uur durende tocht begint om elf uur in museum Het
Valkhof. Deelname is gratis, maar
toegang tot het museum is voor
eigen rekening. Aanmelden kan
via het adres info@helmdelaat.nl.

Gemert Bouw niet te redden:
ontslag voor 43 mensen
Gemert Bouw en Totaalonderhoud is failliet. De directie van
het Brabantse bedrijf dat ook
een filiaal in Nijmegen had, had
eerder al uitstel van betaling aangevraagd.
Maar de zaak was niet te redden,
zegt curator Stijn Hoppenbrouwers. Het bedrijf leed al jaren
achtereen verlies.
De directie heeft afgelopen jaren
al regelmatig saneringen doorgevoerd. Op het laatst werkten er
nog 43 mensen, van wie een aantal op het filiaal op Kerkenbos in
Nijmegen-Zuid. Voor hen is ont-

Kerken in
Oosterhout
en Lent
gaan dicht
LENT/OOSTERHOUT – In het kerken-

PETER DAANEN

Albertus Fodeyn
was homo. En
daarom zat hij
opgesloten. Peter
Daanen schreef er
een boek over.

Twee uur om dwergschnauzer te wassen en te knippen
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slag aangevraagd
Gemert Bouw had onderhoudscontracten met tal van woningcorporaties. onder andere ook
met Standvast Wonen. Het bedrijf dat opereerde vanaf Helmond tot aan Nijmegen was tevens gespecialiseerd in restauratie van monumenten.
Hoppenbrouwers is benaderd
door overnamekandidaten. „Ik
voer gesprekken met negen partijen”, zegt de Eindhovense jurist. Hij verwacht vrijdag uitsluitsel te kunnen geven over de
doorstart.

plan van de Benedictusparochie
gaan de kerken van Oosterhout
(bij Nijmegen) en Heteren volgend jaar zomer als eerste dicht.
Daarna volgen medio 2015 de Herveldse en Indoornikse kerken en
sluiten als laatsten in 2016 de
godshuizen in Valburg, Driel en
Lent.
De sluitingsdrift zal de locatieraden dinsdagavond tijdens de bekendmakingsbijeenkomst in Elst
hebben overvallen. „Al zullen velen ook beseffen dat dit er aan zat
te komen”, denkt diaken Heinen.
„Maar sommigen zullen ook gehoopt hebben dat hún kerk de
dans nog zou ontspringen.”
Volgens Heinen waren er geen
kerken die er de afgelopen maanden tijdens de discussies en overwegingen over al dan niet sluiten
in positieve of negatieve zin uitsprongen.
„Wat dat betreft missen alle zeven kerken een belangrijke poot
om goed levensvatbaar en vitaal
te zijn. Overal mis je wel iets qua
voldoende kerkbezoekers of vrijwilligers of de staat van onderhoud. Het was voor ons als kerkleiding dan ook al wel een tijdje
duidelijk dat de komende drie
jaar op de Elster kerk na alle kerken gaan sluiten.”
Dat Oosterhout en Heteren als
eerste de deur dicht doen, heeft
twee praktische redenen. De Oosterhoutse kerk is een rijksmonument. Onderhoud of restauratie
van deze grote monumentale
kerk wordt de Benedictusparochie simpelweg te prijzig.
De Heterense kerk is een ander
verhaal: daar wil de Benedictusparochie graag een kloosterfunctie à
la de Dominicaner in Huissen aan
geven.
Voor de andere kerkgebouwen en
-percelen, ook die in Lent, is nog
geen nieuwe bestemming gevonden.

䊳 De Oosterhoutse kerk is
een rijksmonument. Onderhoud of restauratie is de parochie simpelweg te prijzig

STOOFPOTJE
Vandaag een lekker stoofpotje,morgen spagetti met pastasaus. Onze producten maken
wij volgens traditioneel familierecept. De
smaak van vroeger... ouderwets lekker.

NIMWEEGS
STOOFVLEES
of PASTASAUS
BOLOGNESE
500 gram

€ 4,95

Scharrelvlees gegarandeerd
antibiotica-vrij

INTERNATIONAAL KAMPIOEN

Fransestraat 39 Nijmegen 024 322 00 86

www.scharrelvlees.nl

