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 c Bijgebouwen mogen blijven
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Ze kochten hun woning op het park 
in 1992, vertelde meneer De Kort 
gistermiddag aan de voorzienin-
genrechter. ,,Toen was het nog een 
recreatiewoning en dat wisten we 
ook”, zei hij. ,,Voor de grond betaal-
den we erfpacht aan de eigenaar.” 
De inmiddels overleden, maar veel-
besproken Jan de Jong.

Die bouwde, op verzoek van de 
Kort, destijds al een stuk aan die re-
creatiewoning aan. ,,Zij zouden de 
vergunning regelen, wij hebben 
nooit beter geweten dan dat ze dat 
hadden gedaan.” Niet dat het tot 
voor kort tot problemen leidde. 
,,We wonen er 28 jaar, hebben het 
altijd als ons woonhuis beschouwd, 
onze kinderen zijn er opgegroeid.”

Geen vuiltje aan de lucht
En toen de, feitelijk illegale, perma-
nente bewoning van veel bewoners 
en eigenaren van de recreatiewo-
ningen werd gelegaliseerd en vast-
gelegd in een nieuw bestemmings-
plan, leek er helemaal geen vuiltje 
meer aan de lucht. De Kort bouwde 
afgelopen jaren op zijn perceel 
naast de 78 vierkante meter wo-
ning, nog zo’n 128 vierkante meter 
aan bijgebouwen bij. Zonder ver-
gunning. ‘Mag niet’, vond de ge-
meente. ,,Dit zijn bijgebouwen ten 
behoeve van een ‘recreatief nacht-
verblijf’ en dan moet er een ver-
gunningaanvraag komen.”

,,Maar de Kort heeft een vergun-
ning om er permanent te wonen”, 
betoogde diens raadsman. ,,Als de 
gemeente een woonbestemming 
aan de woning geeft, dan moeten ze 
daar ook ten volle gebruik van kun-
nen maken. Anders zou de ge-
meente alle andere woningen in 
Oirschot met een woonbestem-
ming gelijk moeten behandelen.”

Want De Kort is niet de enige op 
De Stille Wille met bijgebouwen, 
vertelde hij. ,,Als ik om me heen 
kijk op het park zijn er zo twintig 
die dan ook de maat moet worden 
genomen. Maar ik ben de enige. Dat 
riekt naar willekeur.”

Nooit de bedoeling
Maar volgens de vertegenwoordiger 
van het college van B en W ligt dat 
anders: ,,Het was nooit de bedoe-
ling van de gemeente om met de 
wijziging van het bestemmings-
plan dit toe te staan”, aldus haar ju-
riste. ,,Mensen met een recreatie-
woning en toestemming voor per-
manente bewoning zouden maxi-
maal 25 vierkante meter mogen bij-
bouwen. En niet meer.”

Maar als er geen overschrijding is 
van het maximaal aantal te bebou-
wen vierkante meters, mag er toch 
vergunningvrij gebouwd worden, 
vroeg de rechter nog na aan de ge-
meentejurist. ,,Ja”, moest die be-
kennen. ,,Maar dat is dus niet de be-
doeling.” 

Daar kon de voorzieningenrech-
ter niets mee. Hij stelde met een di-
rect uitgesproken mondelinge uit-
spraak De Kort in het gelijk, veegde 
de last onder dwangsom van tafel 
en liet de gemeente Oirschot op-
draaien voor de gemaakte juridi-
sche kosten van de Kort. Oirschot 
kan nog wel in hoger beroep. De ge-
meente heeft zes weken om daar-
over te beslissen.

Familie De Kort hoeft haar 
bijgebouwen, overkappingen 
en schuurtjes bij hun woning 
op Park De Stille Wille in 
Oirschot niet af te breken en 
geen dwangsom te betalen. 

Kranige tachtiger 
verzamelt doppen

 
Saskia Castelyns
Son en Breugel

Haar strategie is niet alleen 
het ophalen: De Groot 
heeft een grote zak aan 

haar voordeur hangen én er staat 
een grote ton op haar stoep. Daar 
kunnen mensen uit de buurt hun 
doppen in kwijt. Ze verzamelt 
niet alleen dopjes van petflessen, 
maar van andere verpakkingen.

De Groot gaat er elke dag voor 
op pad. ,,Ik heb een afspraak met 
supermarkten Coop en Plus in 
Son en Breugel. Die mensen steu-
nen me enorm. Ik krijg soms zelfs 

zakken mee om de doppen in te 
vervoeren. Of soms staan de zak-
ken zelfs al klaar.” 

Het verzamelde plastic brengt 
ze zelf naar een grote verwer-
kingsfabriek in Nederland, waar 
het wordt vernietigd. Van het af-
val worden nieuwe doppen ge-
maakt. Per verwerkte kilo gaat er 
geld naar verenigingen in heel het 
land die hulphonden trainen. ,,In 
elke provincie worden ze verza-
meld, maar ik kan me helaas al-
leen met de verzameling in Son 
en Breugel bezighouden waar ik 
sinds de jaren 70 woon”, vertelt 
ze lachend.

De Groot weet als geen ander 
hoe belangrijk hulphonden zijn 
voor mensen met een handicap. 
Na een zwaar ongeval – ze werd 
aangereden door een dronkaard - 
en een lange coma rijdt Ricky de 
Groot (80) nu met een driewieler 
en krijgt ze begeleiding van zo’n 
hulphond. Juist omdat die voor 
haar zo belangrijk is, zet ze zich  
elke dag met hart en ziel in om 
geld bijeen te krijgen voor de trai-
ning van de honden. Niet alle 

winkels werken mee. Aanvanke-
lijk mocht De Groot bij een be-
paalde supermarkt in het dorp de 
recycle-punten komen legen, tot 
een manager kwam zeggen dat ze 
het liever niet meer hadden. ‘Dat 
het stoort.’ ,,Ik heb een dikke brief 
naar die manager geschreven. 
Want dat begrijp je toch niet?”

Vijftig zakken
Intussen heeft ze alweer vijftig 
zakken onder haar carport staan 
en in juli bracht ze al eens zestien 
zakken weg. En vergis je niet: het 
gaat niet alleen om dopjes van 
petflessen, maar ook van melk, de 
deksels van choco-en pinda-
kaaspotten tot de dopjes op tand-
pasta en pakweg schoonmaak-
producten. ,,Bijna elke keer kom 
ik met zo’n 800 doppen thuis.” 

En haar inspanningen zijn goed 
bekend in Eindhoven en omstre-
ken. ,,Zelfs uit Nuenen komen ze 
soms doppen brengen. Dat is zo 
hartverwarmend. Gehandicapten 
hebben die hulphonden bitter 
hard nodig om niet van anderen 
afhankelijk te hoeven zijn.”

Recycle je plastic doppen 
goed, want iedereen met een 
hart voor hulphonden kan 
Ricky de Groot (80) ermee 
helpen. Ze schuimt elke dag  
supermarkten in Son en 
Breugel af om doppen op te 
halen. Het geld dat ze ermee 
ophaalt gaat naar verenigingen 
die met hulphonden bezig zijn.

 e Ricky de Groot heeft zakken vol met plastic doppen thuis staan. FOTO RENÉ MANDERS/DCI MEDIA


