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Oud-minister en voorma-
lig Eurogroep-voorzitter
Jeroen Dijsselbloem
komt zaterdagochtend 10
maart klussen bij de Edu-
catieve Natuurtuin Gof-
fert in Nijmegen. In het
kader van NLdoet helpt
Dijsselbloem de vijftien
vrijwilligers die naast de
Goffertboerderij ook de
handen uit de mouwen
steken. Ze halen oude
betonpalen weg, kruien
zand en helpen met
snoeien en het versprei-
den van compost.
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Dijsselbloem
komt klussen

Sportverenigingen uit Nij-
megen en omgeving zet-
ten hun deuren open voor
mensen met een beper-
king in het kader van de
Week van de Unieke
Sporter. De aftrap was
gisteren, met een sport-
dag met aangepaste
sportbeoefening in het
Radboud Sportcentrum.
De afsluiting is vrijdag
met een congres over
bewegen met een beper-
king in de St. Maartens-
kliniek. Het programma
staat op unieksporten.nl.
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Week over sporten
met een beperking

In een bericht in de krant
van zaterdag is een sto-
rende fout gemaakt. De
vijftien statushouders die
bij museumpark Oriënta-
lis in Berg en Dal aan de
slag gaan, doen dat pas
vanaf vrijdag 9 maart en
niet vanaf 2 maart, zoals
wij abusievelijk meldden.
Ze gaan allemaal aan het
werk in restaurant Le
Souk d’Oriënt, als assis-
tent-kok of assistent-
gastheer of -vrouw.
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Windmolens in
Heumen: prima, 
maar waar?

� Inwoners van de gemeente Heumen krijgen een rondleiding in een
molen van Windpark Nijmegen-Betuwe. FOTO PAUL RAPP

Mitchel Suijkerbuijk
Nijmegen/Heumen

‘Wat een prachtig voor-
beeld voor onze ge-
meente. Zet die wind-

molens ook maar in Nederasselt.
Ik heb er nul problemen mee.’’ 

Rona Derks (48) uit Nederasselt
is onder de indruk van het succes-
verhaal achter het Windpark Nij-
megen-Betuwe, dat ze net heeft
gehoord in het informatiecen-
trum.  En ze is niet de enige. Want
dat het verhaal inspirerend is, daar
zijn de meeste bezoekers uit de ge-
meente Heumen  het vandaag wel
over eens. Begin 2012 leek de
komst van windmolens langs de
A15 bij Oosterhout en Ressen nog
ver weg. Totdat drie jaar later ruim
1.000 burgers 2 miljoen euro bij el-
kaar hadden. Eind 2016 was daar
het Windpark Nijmegen-Betuwe
gerealiseerd; met vier windmo-
lens, samen goed voor duurzame
energie voor ruim 7.000 huishou-
dens per jaar. 

De komende tijd hoopt Ruud
van Gisteren, GroenLinks-voor-
zitter in Heumen, de eerdere
‘valse start’ rond het onderwerp
windmolens in zijn gemeente in

te halen, zo zegt hij deze zaterdag.
Inwoners van Heumen hadden
grote kritiek op de plannen van
het bedrijf De Wolff Nederland
Windenergie, dat vijf windmo-
lens van ruim 200 meter hoog
wilde plaatsen op de grond van
vijf boeren in Nederasselt. Hin-
derlijk, zo concludeerden de in-
woners die zich verenigden in ac-
tiegroep Windkracht Heumen. 

Klopt, zegt Van Gisteren. ,,We
zijn de afgelopen tijd veel te wei-
nig met onze burgers in gesprek
gegaan. We hopen nu aan te tonen
hoe belangrijk duurzame energie
is. En te praten over mogelijke
plekken waar windmolens wél
zouden passen.’’

Inmiddels is een meerderheid in
de politiek voorstander van wind-
molens langs de A73. Dát er wind-
molens komen, is ook helemaal
het probleem niet. Ook Wind-
kracht Heumen is voor. Theo
Derks (49) uit Nederasselt, die
hier ook in zit: ,,Waarom niet ge-
woon windmolens in zee neerzet-
ten? Dan heeft niemand uit de
dorpen er last van. Of langs de
A73; dat lijkt me ook prima.’’

Hij kijkt vol bewondering naar
de molens van het Windpark Nij-
megen-Betuwe. Toch sterkt het
bezoek hem juist in de opvatting
dat windmolens naar Nederasselt
halen een slecht idee is. ,,Want ik
ben me er nog bewuster van dat
de slagschaduw een probleem kan
opleveren. En dat je het geluid van
de windmolen toch echt duidelijk
hoort. Ik juich windmolens toe,
zolang niemand er last van heeft.’’

Waarom zetten we
die windmolens 
niet in zee neer? 
Of langs de A73?
— Theo Derks uit Nederasselt

Alle winkelcentra in Dukenburg
willen vernieuwen en uitbreiden,
maar onderzoeksbureau BRO
heeft grote twijfels of dit wel
verstandig is. Er zijn gewoon te
weinig consumenten in dit stads-
deel bij het kanaal om die gro-
tere winkelcentra winstgevend
te maken en te houden.    

Rob Jaspers
Nijmegen

Stadsdeel Dukenburg met z’n
22.000 inwoners kent naast het
grote winkelcentrum Dukenburg

nog drie verouderde  wijk- en
buurtwinkelcentra: Meijhorst,
Weezenhof en Malvert. De ge-
meente Nijmegen heeft eerder al
ingestemd met een herontwikke-
ling van winkelcentrum Meijhorst.
Ondernemers hebben hier intussen
ook uitgewerkte plannen voor klaar
liggen, inclusief de komst van een
tweede moderne supermarkt.

Ontwikkelaar Hendriks heeft bo-
vendien plannen om het deels afge-
brande winkelcentrum Weezenhof
te vernieuwen. Hij wil daar ook een
grotere supermarkt bij neerzetten.
De Jumbo-supermarkt in Malvert

Dilemma over      

Zwarte gat, 
STERRENKUNDECLUB RADBOUD

Lotte Martini
Nijmegen

‘A
ls het te moei-
lijk is, moeten
jullie het zeg-
gen hoor.”
Professor Mar-

cel Merk, hoogleraar aan de
Vrije Universiteit van Am-
sterdam, kijkt vol bewonde-
ring naar het publiek dat voor
hem zit. Jongens en meiden
die je op zaterdag niet in de
schoolbanken zou verwach-
ten, laat staan op de universi-
teit. Van 8-jarige basisscholie-
ren tot 17-jarige vwo’ers, en-
kelen hoogbegaafd en alle-
maal dol op de mysteries van
de kosmos.

Welkom bij de Sterrenkun-
delclub Radboud. Sinds okto-
ber kunnen jongeren maan-
delijks terecht in het Huy-
gensgebouw van de Radboud
Universiteit Nijmegen, voor
een lezing over hun favoriete
onderwerp. Natuur- en ster-

renkunde op niveau, voor jonge-
ren die meer diepgang zoeken
dan ze op school kunnen vinden.
Op het programma staan onder-
werpen als kwantummechanica,
antimaterie en het Higgsdeeltje.

De initiatiefnemers Alex van
Haren en Thomas Bronzwaer
(promovendus astrophysics) zijn
positief over het eerste jaar van
het project. „Het blijkt dat we
landelijk aan een vraag voldoen”,
zegt Van Haren. „Er komen zelfs
ouders met kinderen uit plaatsen
als Breda en Meppel.”

COLLEGES

Er zijn dit schooljaar nog
twee colleges. Op 14 april
gaat de lezing over het multi-
versum, 26 mei is de afslui-
tende bijeenkomst. 
Deelname aan de colleges
kost 5 euro per keer. Aan-
melding kan op de site
sterrenkundeclubradboud.nl.

NIJMEGEN Een medewerker
van een tankstation op de St. An-
nastraat in Nijmegen heeft zater-
dagochtend een winkeldief op
heldhaftige wijze tegengehou-
den. Toen de dronken dief ervan-
door probeerde te gaan, sprong
de medewerker bij de man in de
auto. Een gealarmeerde agent
trok het portier open, waarna de

dief gas gaf en de agent enkele
meters meesleurde. De mede-
werker van het pompstation trok
daarop hard aan de handrem,
waarna de dief overmeesterd
werd.  

De man had zich eerder agres-
sief gedragen in het tankstation,
toen hij niet wilde betalen voor
zijn broodjes. Hij zit in de cel.

Benzinedief komt niet ver

FOTO’S THINKSTOCK EN DAVID VAN HAREN



NIJMEGEN 17
NY

maandag 5 maart 2018

Als mannen die vaak onveilige
seks hebben met mannen het
medicijn PrEP slikken, neemt
het aantal hiv-besmettingen
flink af. De gemeente Nijmegen
moet daarom de GGD extra mid-
delen verschaffen voor de in-
voering van de preventiepil. 

Anne Nijtmans
Nijmegen

Dat vindt de Nijmeegse LHBTI-be-
weging en de meerderheid van de
Nijmeegse partijen steunt dit
standpunt. Stimulering van het ge-
bruik van de preventiepil is één van
de elf punten in het Regenboog
Stembusakkoord, een overeen-
komst tussen de politiek en de
LHBTI-beweging. Het akkoord gaat
verder vooral over de gelijkwaar-
digheid van homoseksuele en
transgender stadsbewoners.
PrEP is door een prijsverlaging

sinds 1 januari toegankelijker ge-
worden. Verzekeraars vergoeden
het niet, dus de gebruiker moet zelf
betalen. Eerder kostte het medicijn
500 euro per maand, nu is het voor
50 euro per maand beschikbaar. 
Het Aidsfonds steunt de GGD

Gelderland-Zuid om samen met
artsen, verpleegkundigen en apo-
thekers de PrEP-zorg zo goed mo-
gelijk op elkaar af te stemmen. Maar
er komt meer kijken bij deze vorm
van zorg. Duidelijke voorlichting
aan de doelgroep en medische be-
geleiding kosten ook geld.

,,Het is geen paracetamolletje, maar
een zwaar medicijn’’, zegt een
woordvoerder van de GGD. ,,Voor-
dat het wordt voorgeschreven,
moet duidelijk zijn dat de gebruiker
geen hiv heeft. PrEP kan een nega-
tief effect hebben op de nieren. Art-
sen moeten dus zeker weten dat er
geen nierproblemen zijn en daarna
moet de gebruiker regelmatig ge-
controleerd worden of het medicijn
geen negatief effect heeft.’’
Medici hebben richtlijnen gekre-

gen die aangeven wie in aanmer-
king komen voor de preventiepil;
vooral mannen en transgenders die
onbeschermde seks hebben met
mannen, en vrouwelijke sekswer-
kers die anaal seksueel contact heb-
ben.
In Nederland zijn jaarlijks zo’n

900 nieuwe hiv-diagnoses. Mensen
die besmet zijn, moeten hun hele
leven medicijnen gebruiken om te
voorkomen dat ze de dodelijke
ziekte aids krijgen.,,Een project met
PrEP bij de GGD in Amsterdam
heeft positieve resultaten’’, zegt Ap
Willemsen, voorzitter van COC
Nijmegen. ,,Dat willen we ook in
Nijmegen en we vragen de ge-
meente dat mogelijk te maken.’’

Lobby
voor 
medicijn
tegen hiv

Een project met PrEP
met de GGD in
Amsterdam heeft
positieve resultaten 
—Ap Willemsen, COC Nijmegen

  winkelcentra in Dukenburg
wil eveneens uitbreiden. 
De adviseurs van BRO  denken

dat het niet verstandig is om al die
uitbreidingswensen te honoreren.
Vooral niet omdat ook de eigena-
ren en ondernemers van het grote

winkelcentrum Dukenburg de
boodschappenfunctie van hun
centrum willen vergroten door
een uitbreiding van het aantal su-
permarkten daar. BRO schetst uit-
eindelijk vijf scenario’s voor de
Dukenburgse winkelcentra. Daar-
uit wordt duidelijk dat er met
name vraagtekens geplaatst wor-
den bij het handhaven van een su-
permarkt in Malvert. 
Wethouder Ben van Hees

spreekt van een dilemma. Ver-
nieuwing van wijkwinkelcentra is
nodig om bewoners in de wijk
goed te kunnen blijven bedienen,

erkent hij. ,,De supermarkten zijn
nu te klein en de winkelcentra zijn
gedateerd. Mensen willen graag
dichtbij hun boodschappen doen
en de winkelcentra zijn belangrijk
voor de leefbaarheid en sociale
contacten. Maar te veel ontwikke-
lingen toestaan zorgt niet voor le-
vensvatbare winkels.’’
Hij wijst ook op de daling van

het inwonertal in Dukenburg en
de keus van veel wijkbewoners om
buiten het stadsdeel hun dage-
lijkse boodschappen te doen. Van
Hees wil nu eerst met ontwikke-
laars, ondernemers en bewoners in

Dukenburg de uitkomsten van het
BRO-onderzoek bespreken. Be-
sluiten over de toekomst van de
winkelcentra zijn pas ruim na de
raadsverkiezingen van 21 maart te
verwachten.
Bij een verkiezingsdebat in fe-

bruari lieten de meeste partijen
weten dat zij winkelcentrum
Dukenburg en de drie kleinere
winkelcentra in de wijken Wee-
zenhof, Meijhorst en Malvert op
volle sterkte overeind willen hou-
den. De uitkomsten van de studie
van BRO waren toen nog niet be-
kend.

Het toestaan van te
veel ontwikkelingen
is slecht voor de
levensvatbaarheid 
—Ben van Hees, wethouder

 maar niet té abstract

Kai  (17) uit Venray

„Technische natuurkunde
of industrieel projectont-
werp’’, zegt Kai Janssen.
,,Dat zijn de twee studies
waartussen ik ga kiezen.
Ik zit nu in havo 5 en
hoorde van een leraar op
school over de Sterren-
kundeclub. Door het vol-
gen van deze colleges
hoop ik straks wat voor-
sprong te hebben bij mijn
studie. Je leert toch wat
meer dan op school. Daar

ligt de focus nu helemaal
op de examenstof, helaas
zonder sterrenkunde.
Maar omdat het onder-
werp me zo aanspreekt,
val ik mijn docenten buiten
de les vaak lastig met vra-
gen, haha. De colleges

hier vind ik interessant, al
mag het voor mij best wat
moeilijker, met meer for-
mules erbij. Misschien ga
ik de twee studies straks
trouwens wel combineren,
waarom ook niet? Dat zou
goed kunnen.”

‘Het mag
van mij 
best wat
moeilijker’ 

Dionique (13) uit Beneden-Leeuwen en Nova (13) uit Oss

Dionique van Haren
(rechts op de foto): „Een
paar jaar geleden zag ik
een documentaire over de
zon. Zo fascinerend, ik
wilde er graag meer over
leren. Ik verdiep me in as-
tronomische formules en
ben een paar keer naar
een sterrenwacht ge-
weest. Bij ESTEC in
Noordwijk mocht ik op de
foto met mijn idool: André
Kuipers. De colleges hier
spreken me erg aan, we
krijgen onderwerpen die
op school nauwelijks aan
bod komen.”

Nova Kiprianidis: „Over
exoplaneten bijvoorbeeld.
De colleges zijn soms
best moeilijk, maar nog
wel te begrijpen. Mijn
vader wees me op de les-
sen. Ik heb een brede inte-
resse en vind het fijn om

veel te leren. Laatst las ik
Het Bernini Mysterie van
Dan Brown. Het boek gaat
over antimaterie en de
deeltjesverneller in het
Genève, dat prikkelde mij
om het college over dit
thema te volgen.”

‘Ik wilde
graag meer
leren over
de zon’

Van Haren weet er alles van. Op
zoek naar intellectuele uitdaging
voor zijn door sterrenkunde en
ruimtevaart gefascineerde dochter
Dionique (13) heeft de Beneden-
Leeuwenaar ook veel kilometers ge-
maakt. „Op de middelbare school is
er helaas weinig aandacht voor het
onderwerp en de meeste jeugdcur-
sussen zijn te makkelijk. Onze jonge-
ren hebben behoefte aan volwassen
inhoud.”
Bronzwaer, die zelf ook een aantal

colleges geeft, sluit zich daarbij aan.
„We houden rekening met de
thema’s die de kinderen als favoriet
hebben opgegeven. Zoals zwarte ga-
ten, dat stond op nummer één. Dat
brengen we wel zonder de scherpe
randjes, niet té abstract.”
In het Huygensgebouw is Merk toe

aan het tweede deel van zijn lezing.
„Nu ga ik vijf minuten écht college
geven”, belooft hij zijn toehoorders.
„Wie van jullie wil graag formules
leren?” 
De vele vingers in de lucht geven

het antwoord. Het mag best iets
moeilijker, professor.


