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� Een bestelbusje is maandagavond volledig uitgebrand op de

Bredestraat in Nijmegen. De brandweer heeft de vlammen ge-

doofd. De melding van de brand kwam om 22.26 uur binnen bij

de hulpdiensten. De oorzaak van de brand is onbekend. FOTO N1

Frank Hermans

Nijmegen

S
toppen met pillen
slikken die bloedsui-
kerspiegel laag hou-
den. Dat moet lukken
bij uiteindelijk 80 pro-

cent van alle deelnemers in een
nieuw Nijmeegs initiatief voor ge-
zonder leven: de Herstelcirkel.

Donderdag begint een proef
met twintig wijkbewoners met
diabetes type 2 (suikerziekte,
vaak als gevolg van overgewicht)
in Nijmegen-Noord. Kern is dat
lotgenoten elkaar stimuleren tot
gezonder eten, meer bewegen en
leren ontspannen. Een leefstijl-
coach komt aan huis om met de
deelnemer te bekijken wat beter
kan. Ook krijgen deelnemers
‘kooksessies’ om te leren gezond
én lekker te koken.

Initiatiefnemers zijn de Nijme-
genaar Huub ter Haar (adviseur,
tevens coach) en twee huisartsen-
praktijken in Oosterhout en
Lent.

Ter Haar: „Op eigen kracht ver-
anderen is het moeilijkste wat er
is. Het lukt beter met elkaar.”

Zijn initiatief klinkt Menzis zo

overtuigend in de oren, dat de
zorgverzekeraar de proef in Nij-
megen-Noord voor een groot
deel betaalt.

Ter Haar: „De gezondheidszorg
functioneert prima bij acute aan-
doeningen, maar biedt onvol-
doende oplossingen voor de mil-
joenen mensen in Nederland
met een chronische aandoening.

Vooral de gevolgen van een ziek-
te worden aangepakt, niet de on-
gezonde leefstijl die daaraan vaak
ten grondslag ligt. Daardoor blij-
ven mensen afhankelijk van de
medicijnen.”

Volgens Ter Haar bestaan geen
standaardoplossingen voor een
gezonder leven. „Iedere deelne-
mer kan met lotgenoten in de
Herstelcirkel dat eruit pikken
wat bij hem of haar past. Dat is
voor de een samen boodschap-
pen doen. Voor de ander gezonde
én lekkere recepten bedenken. Of
met elkaar praten over verdriet of
frustraties. Ik kan me voorstellen
dat het makkelijker is om meer te
bewegen wanneer je dat kunt
doen met bekenden in de buurt.”
Een identieke strategie kan vol-
gens hem slagen bij hartvaatziek-
ten en bijvoorbeeld longziekten.
„In alle gevallen is het lichaam
op een of andere manier overbe-
last en daardoor uit evenwicht ge-
raakt. Rode draad moet zijn dat
mensen zelf de regie pakken, zo-
dat veranderingen in leefstijl be-
klijven.”

Onderzoekers van het Radbou-
dumc volgen het project en be-
oordelen de resultaten.

OVERASSELT

Een 90-jarige fietser uit Rees is

in de nacht van maandag op dins-

dag overleden, nadat hij werd

aangereden door een auto.

De man uit Rees raakte maandag-

avond zwaargewond, toen hij de

Bundesstrasse wilde oversteken.

Volgens de politie zag de man

daarbij een aansnellende auto

over het hoofd. De automobilist

uit Rhede kon een botsing niet

voorkomen.

De 90-jarige werd met spoed

naar het ziekenhuis gebracht.

Daar overleed hij later.

90-jarige fietser
overleden

De bewoners van de acht

woonarken aan het MaasWaalka-

naal zijn de onzekerheid over

hun toekomst aan het water

meer dan beu.

Rob Jaspers

Nijmegen

Hun ligplaats aan de Waal is niet
meer verzekerd door een uit-
spraak van de Raad van State in
2015. Maximaal mogen ze hier nog
drie jaar blijven liggen. De omlig-
gende bedrijven wonnen in 2015
een zaak tegen permanente hand-
having van de ligplaatsen bij de
Raad van State. Feitelijk maakte
die uitspraak helder dat woonar-
ken er illegaal liggen.

Nijmegen heeft de woonboten
echter meer dan 40 jaar getole-
reerd. De bewoners van de arken
zitten vast aan soms hoge hypo-
theken. Het liefst zouden ze eeu-
wig’ blijven liggen aan het kanaal.
Maar Nijmegen denkt dat dit juri-
disch volstrekt onhaalbaar is. Het
afgelopen jaar heeft Nijmegen di-
verse alternatieven bekeken. Zoals
verplaatsingen naar de Mooker-
plas in Noord-Limburg. Hiervoor
heeft Nijmegen contact gezocht
met de gemeente Mook en Midde-
laar. Eind augustus liet die ge-
meente weten dat er geen plek is
voor de woonboten in de Mooker-

plas. Het zou de recreatiemogelijk-
heden en de kansen voor nieuwe
toeristische ontwikkelingen in de
plas te zeer beperken.

Ook verplaatsen van de schepen
in het kanaal, meer richting Lin-
denholt, is niet mogelijk. Rijkswa-
terstaat verzet zich daar tegen. Nij-
megen kijkt ook nog naar een ver-
plaatsing naar de plassen die bo-
ven Lent worden gegraven. Dat is
een kostbare operatie. De boten
kunnen daar niet heen varen, moe-
ten over de weg vervoerd worden.
Bovendien is die verplaatsing pas
een optie na 2018, wellicht zelfs
pas na 2020.

De bewoners zijn de onzeker-
heid over hun toekomst intussen
zat. Volgens Erma Pestman die al
ruim tien jaar aan net kanaal
woont, zijn veel bewoners zeer on-
gerust.

„Nog eens jaren wachten op een
definitieve oplossing vinden wij
niet acceptabel.”

Chronische ziekten vaak gevolg leefstijl

Een automobilist is gistermorgen

met zijn voertuig op de kop tegen

een boom beland aan de Lokheu-

velseweg in Overasselt. Vermoe-

delijk is de auto uit de bocht ge-

vlogen en ging daarbij onderste-

boven.

De wagen kwam tegen een

boom in de berm tot stilstand.

Getuigen zagen dat de bestuur-

der, van wie nadere gegevens

ontbreken, zelf uit de auto is ge-

klommen. Onbekend is welke ver-

wondingen de automobilist heeft

opgelopen.
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Weer zonder
pillen het leven
door dankzij
‘herstelcirkel’

Auto op de kop
tegen boom

De arbeidsinspectie gaat het

bedrijfsongeval bij heftruckpro-

ducent Hyster in Nijmegen on-

derzoeken.

Jacqueline van Ginneken

Nijmegen

„Alle meldingen van ongevallen
worden direct bekeken. Na een
melding wordt besloten of het
ongeval door de inspectie wordt
onderzocht of niet”, aldus een
woorvoerder van het ministerie
van sociale zaken en werkgele-
genheid (SZW). Bij die beslissing
spelen eerdere ongevallen in het
verleden bij een bedrijf geen rol,

zegt hij. Een onderzoek van de In-
spectie SZW zoals de arbeidsin-
spectie tegenwoordig heet, duurt
gemiddeld een aantal maanden.

Vorige week dinsdag viel bij
een testrit op het Hyster-terrein
een heftruck met een zeecontai-

ner om. Die werd bestuurd door
een 24-jarige medewerker. Het
liep goed af: de chauffeur kwam
er met lichte verwondingen van
af. Het bedrijf heeft zelf meteen
een team samengesteld om te on-
derzoeken hoe het ongeval kon
gebeuren. Hyster heeft een fullti-
me veiligheidsman in dienst.
„Veiligheid heeft een hoge priori-
teit, dat staat voorop”, zei direc-
teur Peter van Sommeren vorige
week. Drie jaar geleden was er
ook een bedrijfsongeval bij
Hyster. Hierbij kwam een 34-jari-
ge medewerker om het leven. Na
dat ongeval heeft Hyster een aan-
tal maatregelen genomen.

Op eigen kracht

veranderen is

het moeilijkste

wat er is

---Huub ter Haar, coach

Eerder beloofde

Nijmegen dat er

deze zomer meer

helderheid over de

arken zou komen

Vorige week viel bij

een testrit op het

Hyster-terrein een

heftruck met een

zeecontainer om

Woonarkbewoners
zijn onduidelijkheid
over ligplaats beu

Twintig mensen met diabetes die elkaar helpen door

gezonder te eten, meer te bewegen en beter te

ontspannen. Het is een proef in Nijmegen-Noord.

Inspectie doet onderzoek
naar bedrijfsongeval Hyster
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Marja Hendriks
(42), Lent

„Ik heb officieel dia-

betes type 2 sinds

januari. In het begin

kon ik ‘verboden

lekkernijen’ best

makkelijk laten

staan.

Al met al ben ik

zelfs 20 kilo afge-

vallen, maar al snel

werd het dieet toch

lastiger. En dat, ter-

wijl ik nog wel wat

meer mag afvallen.

Ik verwacht dat ik

dankzij de Herstel-

cirkel noodzakelij-

ke veranderingen

beter kan volhou-

den. Dan denk ik

aan gezonder eten,

maar ook aan meer

bewegen en meer

ontspanning.

Ik heb een zittend

beroep in mijn ei-

gen administratie-

kantoor. Ik merk

dat je een stok ach-

ter de deur nodig

hebt, bijvoorbeeld

ook om te sporten.

Dat lukt al aardig

met vriendinnen

met wie ik nu vaker

afspreek om te lo-

pen.

Uiteindelijk hoop ik

weer van de medi-

cijnen af te komen.

Ik wil weer minder

vaak voor contro-

les naar het zieken-

huis en de huisarts

moeten.”

Henk Stok
(65), Lent

„Ik hoop op een an-

dere, nieuwe ma-

nier gemotiveerd te

worden. Al 20 jaar

probeer ik gezon-

der te leven, maar

ik ben al die jaren

afhankelijk geble-

ven van pillen voor

een lage bloedsui-

ker. Ik probeer echt

wel gezond te eten

en op gewicht te

blijven, maar de

klachten zijn in de

loop der jaren toch

erger geworden.

De pillen zelf ma-

ken dikker. Ik ben

nu hartpatiënt,

wondjes helen

slechter en ik heb

dove plekjes op de

benen. Het is mak-

kelijk gezegd dat je

veel moet bewe-

gen, maar door de

diabetes ben ik zo

moe dat ik na mijn

werk geen puf

meer heb. Met een

leefstijlcoach vind

ik misschien nieu-

we manieren. Ik

ben ook benieuwd

wat de kooksessies

aan nieuwe ideeën

opleveren. Verder

kan ik misschien

met lotgenoten in

de wijk vaker een

fietstocht maken.

In je eentje is het

lastig, met anderen

lukt het denk ik wel.”

� Henk Stok � Marja Hendriks FOTO’S GERARD VERSCHOOTEN

De drie Nijmeegse marktmees-

ters blijven voorlopig nog op

non-actief. Het onderzoek naar

de Nijmeegse marktaffaire

waarbij sprake is van intimida-

tie en bedreiging, richt zich niet

alleen op actuele meldingen,

maar gaat zelfs terug naar sep-

tember 2013.

Jacqueline van Ginneken

Nijmegen

Cruciaal is de wijze waarop de
marktmeesters in die jaren ‘stu-
ring hebben gegeven aan de
markt’, heet het in de verklaring
van de gemeente Nijmegen.

„Maar niemand wordt op dit
moment ergens van beschul-

digd”, aldus een woordvoerder
van de gemeente Nijmegen. „We
hopen met het onderzoek een
hoop duidelijk te krijgen.”

Organisatieadviesbureau Beren-
schot gaat het onderzoek doen.

Een paar weken geleden meld-
de de gemeente dat er sprake was
van intimidatie en bedreigingen
rond de weekmarkt in de Nij-
meegse binnenstad. Toen leek
het erop dat er binnen een week
helderheid zou zijn.

Veiligheid
Drie gemeentelijke marktmede-
werkers werden tijdelijk op
non-actief gesteld. Vooral voor
hun eigen veiligheid, aldus de ge-
meente in een verklaring een

paar weken geleden. Berenschot
zal voor het onderzoek ambtena-
ren en marktkooplieden intervie-
wen, maar ‘wellicht ook anderen’,
zegt de woordvoerder van de ge-
meente. Er is ook een meldpunt
ingericht waar mensen vertrou-
welijk hun verhaal kunnen doen.

De resultaten van het onder-

zoek van Berenschot zullen eind
november bekend zijn, is de ver-
wachting.

Heikel
De debatten over de toekomst
van de Nijmeegse markt, al jaren
een heikel punt, zijn voorlopig
stilgelegd. „Totdat de rust is weer-
gekeerd”, aldus de woordvoerder.
„Daarna kijken we hoe we het
verder oppakken.”

Een paar weken geleden was
een eerste bijeenkomst hierover,
waarbij zo’n vijftig marktkooplie-
den aanwezig waren. De sfeer
toen was heel gemoedelijk, aldus
aanwezigen. Op de maandag- en
zaterdagmarkt in Nijmegen staan
zo’n 200 marktkooplieden.

Vervolg van regiopagina 1

„Er is genoeg aanloop in de peper-
notenwinkel”, vertelt medewerker
Bart Drijdijk. „Het trekt mensen,
omdat het een apart product is”,
zegt hij. „Van Delft is een delica-
tessenzaak. Met die aparte smaken
ga je meer richting de koekjes.”

Met Sinterklaas hebben de lek-
kernijen dan ook weinig te ma-
ken. De goedheilig man is in de
winkel in geen velden of wegen te
bekennen. „Maar dat komt nog”,
stelt Drijdijk gerust. Een andere
geruststelling voor de liefhebbers:
De stroopwafel- en caramel zee-
zoutkruidnoten worden binnen-
kort aangevuld.

Met een ontwerpwedstrijd wil

het Nijmeegse label Made in Nij-

megen mooie ideeën op tafel te

krijgen.

Jacqueline van Ginneken

Nijmegen

„Een ontwerp voor een stadspro-
duct 2016 van Nijmegen”, zegt
Doeko Pinxt van Made in Nijme-
gen. Geen hangertje van de Waal-
brug of zo. Maar goede ideeën die
straks mooi ontworpen, kwalita-
tief goede producten worden, daar
gaat het om. Een gebruiksvoor-
werp dat zichtbaar is en vooral:
niet te duur.

De gloeilamp van Philips is na-
tuurlijk het ultieme voorbeeld
van een ‘stadsproduct’ waar Eind-
hoven groot mee werd. Een Nij-
meegse variant op het succesvolle
drinkflesje Dopper, resultaat van
een ontwerpwedstrijd in Haar-
lem, dát zou ook mooi zijn. Zó
hoog wil Doeko Pinxt de lat niet
leggen. „Maar er is heel veel kwali-
teit in de stad. Het is onmogelijk
dat daar geen goede ideeën tussen
zitten,.”

Veel mensen zitten volgens
Pinxt in de ideeënfase. „We probe-
ren een goed idee verder te breng-
en, misschien door spannende sa-
menwerkingen of gebruik van ma-
terialen die niet meteen voor de
hand liggen. Het beste idee wordt
ook daadwerkelijk in productie ge-
nomen: een gebruiksvoorwerp dat
maximaal 99 euro mag kosten.”

Mensen moeten hun idee voor
de ‘Made in Nijmegen’-ontwerp-
wedstrijd voor 7 november indie-
nen. Op 17 december is er een pu-
blieksavond in de Lindenberg
waar de tien voorgeselecteerde
ideeën gepresenteerd.

Made in Nijmegen is een label
waarin jonge creatieve onderne-
mers samenwerken, van tassenont-
werpers tot meubelmakers.

‘De pillen zelf maken dikker’

De debatten over de

toekomst van de

markt, al jaren een

heikel punt, zijn

voorlopig stilgelegd

‘Ik heb stok achter de deur nodig’

Pepernoot
delicatesse

Wie is de
ontwerper
van hét
product
van 2016?

Marktmeesters nog op non-actief
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