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LopenoversnelwegA59
wordt17-jarigeTimfataal
ROSMALEN | De 17-jarige Tim
van der Plas uit het Brabantse

dorp Maliskamp is
gisteren op drama-
tische wijze om het
leven gekomen op
de A59. De politie
gaat ervan uit dat de
jongen over de snel-
weg liep en is aangere-
den door meerdere au-
to’s. Met de bestuur-
ders en inzittenden van
twee betrokken voer-
tuigen zijn gesprekken
gevoerd om de exacte
toedracht te achterha-
len. De bestuurders
hadden niet gedron-
ken. De politie sluit niet
uit dat er nog andere
voertuigen betrokken
zijn. Twee auto’s zijn in

beslag genomen voor sporenonder-
zoek.

Tim zat in de vijfde klas van het vwo
van het Sint-Janslyceum in Den
Bosch en voetbalde bij OJC Rosma-
len (A2). OJC-voorzitter Piet van der
Plas (geen familie) is geschokt. „De
teamgenoten van Tim zijn bijeen ge-
weest om het verdriet te delen. Ver-
der hebben we nog niet nagedacht
hoe we Tim herdenken. We sluiten
aan bij de wensen van de familie.’’
Dat zegt ook rector Roel Scheepens
van het Sint Janslyceum. „Voor
leerlingen die daar behoefte aan
hebben, wordt een lokaal ingericht
als opvanglokaal en er wordt een
herdenkingsplek ingericht.”
Scheepens had gisteren contact
met de ouders van Tim enmet leer-
lingen die de bewuste avondmet
hem doorbrachten en gezamenlijk
uit zijn geweest. „Onze gedachten
gaan uit naar zijn ouders en zus en
naar alle leerlingen en docenten die
hem kenden als een goede vriend
en fijne leerling.” FOTO AS MEDIA

ONGEVAL

Het college van Sliedrecht, dat

onder de rook van de Dupont-fa-

briek ligt, wil dat er zo snel moge-

lijk nieuwe regels komen voor de

omstreden fabriek.

Het stadsbestuur eist dat de pro-

vincie Zuid-Holland de vergunnin-

gen aanscherpt en het toezicht ver-

groot. ,,Het verleden kunnen we

niet veranderen, maar we willen

niet dat over 10 of 20 jaar dezelfde

problematiek als nu naar boven

komt,’’ zegt wethouder Theo den

Braanker.

In de fabriek, die tegenwoordig

onder de naam Chemours actief is,

wordt sinds de jaren ’60 teflon ge-

maakt, dat gebruikt wordt om een

anti-aanbaklaag in pannen aan te

brengen. Daarbij werd tot 2013 de

gevaarlijke stof C8 gebruikt. Deze

krant meldde afgelopen zaterdag

dat werknemers die stof decennia-

lang in extreem hoge concentraties

in hun bloed hadden. Hun gezond-

heid zou volgens deskundigen ge-

vaar hebben gelopen.

Rivier
Door de uitstoot van C8 in de lucht

en de rivier heeft ook de bevolking

van Sliedrecht mogelijk jarenlang

gevaar gelopen, stellen diezelfde

deskundigen. Behalve een onder-

zoek naar de gevolgen van C8 wil

het college van Sliedrecht dat er

ook wordt gekeken naar de huidige

uitstoot, zegt wethouder Den

Braanker. De fabriek maakt nog al-

tijd teflon, maar numet een andere

stof dan C8. Toxicologen stellen dat

ook van die nieuwe stof nog niet

duidelijk is wat de effecten zijn op

de omgeving.

Volgens de gemeente Sliedrecht

beseft de provincie de ernst van de

kwestie niet. ,,Daar willen wij ons

niet bij neerleggen,’’ zegt Den

Braanker. ,,We voelen ons verant-

woordelijk voor de gezondheid van

onze inwoners. Daarom laten we

ons adviseren over mogelijkheden

om rechtstreeks invloed uit te oefe-

nen op de handelwijze van Che-

mours.’’

De PvdA in Sliedrecht wil dat

staatssecretaris Sharon Dijksma op

korte termijn een bevolkingsonder-

zoek in Sliedrecht laat doen, om te

zien of de jarenlange uitstoot gevol-

gen heeft gehad voor de gezond-

heid van de inwoners. PvdA-raads-

lid Anton van Rees stuurde dit

weekend een brief naar zijn partij-

genoot, met een oproep zo snel mo-

gelijk in actie te komen.

Wantrouwen
Volgens Van Rees is er in Sliedrecht

geen enkel vertrouwen in de pro-

vincie en het gezondheidsinstituut

RIVM. ,,Er is heel veel wantrou-

wen. Er moet een onafhankelijk

onderzoek komen, want anders is

het de slager die z’n eigen vlees

keurt.’’

Ook de Statenfractie van de PVV

wil dat er zo snel mogelijk een me-

disch onderzoek wordt uitgevoerd

in de omgeving van de fabriek. ,,Ik

vraag me steeds meer af of het pro-

vinciebestuur nog wel de controle

heeft over de situatie bij Che-

mours,’’ zegt Statenlid Harm Groe-

nendijk.

Chemours, een voortzetting van

het voormalige Dupont, wil niet

reageren zolang een rechtszaak

over hetzelfde onderwerp in Ame-

rika tegen het bedrijf loopt.

De provincie Zuid-Holland praat

komende woensdag over de uit-

stoot van C8 bij Dupont en de mo-

gelijke gevolgen daarvan.

Grote zorgen om volksgezondheid
DORDRECHT/SLIEDRECHT |De politiek in Sliedrecht
maakt zich grote zorgen om de gezondheid van de
inwoners, nu duidelijk wordt hoe schadelijk de
uitstoot van de Dupont-fabriek in Dordrecht mogelijk
is geweest. ‘Er is heel veel wantrouwen.’

INGRID DE GROOT en PETER GROENENDIJK

Ik vraagme af of
het provincie-
bestuur nogwel de
controle heeft
–Harm Groenendijk (PVV)
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Gisteren 05.00 uur:

Jongen van 17 jaar

wordt meerdere malen

overreden en overlijdt.


