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LEESPOLI GGD

De Leespoli in Tiel, Culemborg en Zaltbommel levert net zulk
goed werk af als gespecialiseerde instellingen. Dit heeft onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen uitgewezen.

Joan, een sterretje
De Plantage trok veel publiek. Ze kregen onder meer een videopresentatie
met wethouder Wieneke Buurman te zien.
foto De Gelderlander

Plantage Meteren blijkt
meteen al een succes
GELDERMALSEN – De bijeenkomst

over de uitgifte van de eerste 21
woningbouwkavels in De Plantage
in Meteren heeft woensdagavond
meer dan honderd belangstellenden getrokken. In dat gebied verrijzen de komende twaalf jaar 1.500
woningen.
Voor het woningbouwproject
blijkt een stevige pr-campagne opgezet. Niet alleen kwam de website www.levenindeplantage.nl in
de lucht, er is ook een eigen beeldmerk ontwikkeld dat het thema
groei en opgroeien in een groene
en veilige omgeving als thema

heeft. In de hal van het gemeentehuis waren daarvoor metersgrote
bloempotten met plantstaafjes
neergezet.
Het gebied bestaat uit drie delen.
Voor elk deel is een thema of stijl
bedacht: wie op een vrije kavel wil
bouwen is onder meer gebonden
aan regels voor vorm en stijl van
de woning, de richting van de kap
en de plaatsing van bijgebouwen.
Behalve de gemeente geven ook
ontwikklaars er woningen uit. De
eerste kavels worden in januari verloot. Ook de bijeenkomst donderdag bleek druk.

Buren gaat nu in zee
met dierenasiel Tiel
MAURIK – Honden en katten zon-

der baasje in de gemeente Buren
worden vanaf 1 januari opgevangen in het dierenasiel in Tiel. Daarmee gaat een lang gekoesterde
wens van de stichting Dierenhulp
Ambulance Tiel in vervulling. Momenteel moeten de dieren worden
overgebracht naar het asiel in Amerongen.
Na een flinke lobby van onder anderen Marja van Gessel van de
stichting is het alsnog gelukt de gemeente Buren op andere gedachten te brengen: „Voor ons is het
een ramp om de dieren naar Amerongen te brengen. Elke keer met
de pont en in de avonduren moeten de beesten toch bij ons blijven,
want dan vaart die niet. Een ander
probleem is dat we alleen dieren
die zijn opgeknapt, mogen wegbrengen. Dan zitten wij in ons

asiel met gehandicapte dieren, die
we dan later alsnog naar Amerongen moeten brengen. Het heeft allemaal te maken met financiële onzin en we zijn blij dat die toestand
nu voorbij is.”
Beheerder Hylke van Vliet van
asiel De Hazenberg in Amerongen
over het beëindigen van het contract met Buren: „Als zij denken
dat Tiel beter is, dan zij het zo. We
vragen ons af of Tiel de hoeveelheid katten aan kan. Het geeft ons
wat dat betreft wel wat verlichting.”
Wethouder Gerry van der Donk
bevestigt dat ooit voor Amerongen
gekozen is vanwege de financiën.
„We hebben begrip voor de vraag
vanuit de stichting Dierenhulp
Ambulance in Tiel. Ik heb enorme
bewondering voor hun inzet en ik
denk dat dit de beste oplossing is.”

De Leespoli biedt kinderen
met lees- en schrijfproblemen uitkomst. Dat wijst
een universitaire studie uit.
Een dyslexieles met supersterretje Joan van Wijk.

door

René Boekhorst
rene.boekhorst@gelderlander.nl

E

en jaar geleden vond Joan
van Wijk uit Bruchem
school maar niks. Spellen,
schrijven – bah! Dyslexie
bemoeilijkte haar passie, lezen. Tranen werden echter een glimlach
dankzij de Leespoli van GGD Rivierenland: Joan verslindt letters
nu met groot gemak.
„We hoorden op school dat Joan
moeite had met lezen en schrijven”, zegt moeder Lisette. „We verwachtten die melding al, want je
kent je kind tenslotte.”
Bruchem-Tiel is een retourtje dat
ze graag elke week tweemaal
maakt met haar 9-jarige dochter.
„Je staat er versteld van wat de
Leespoli voor elkaar krijgt.”
Onderzoeker Sanne Masselink van
de Radboud Universiteit Nijmegen wist met feiten te onderbouwen dat de poli even goed presteert als in dyslexie gespecialiseerde instituten. Een veer op de hoed
van Anne-Marie Gerbrands, Karen
Grefte, Christel Mientjes en Yvonne Vonk, die logopedist zijn maar
ook nog eens een post-hbo-studie
volgden om zich te bekwamen in
het behandelen van dyslexie.
„Noem het geen woordblindheid,
want dat is het niet”, legt Vonk
uit. „Bij dyslexie gaat het in de hersenen mis met de samenwerking
tussen beelden en klanken. Dan
struikel je over woorden.”

Eens zien hoe Joan een half uur
les met Yvonne Vonk beleeft. Er
komen gele kaartjes met daarop
één woord op tafel. ‘Verslag’. Joan
spreekt het uit en wrijft met haar
linkerwijsvinger onder de keel als
ze de ‘g’ uitspreekt. Een tijdelijk geheugensteuntje, zodat ze weet dat
ze nooit ‘verslach’ moet schrijven.
De woorden gaan foutloos. Dan
maar voorlezen. Terwijl Joan uit
haar lievelingsboek voordraagt,

wijst Grefte met een knipoog naar
een plaatje boven het raam. ‘Voorleeskampioen 2010’ staat erboven.
En wie staat daar pontificaal op de
foto? Jawel: Joan.
Niet gek, want ook lezen gaat het
meisje inmiddels erg goed af. „Ze
heeft de flow, het vloeiend lezen,
opgepakt”, lacht Gerbrands.
Joan blijkt al verderop in de jeugdroman te hebben gekeken. Ze bladert door en zegt: „Ik heb hier een
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GELDERMALSEN – De voltallige gemeenteraad van Geldermalsen
schaart zich achter een initiatiefvoorstel dat komende maand in de
raadsvergadering wordt behandeld. Het is een plan om te komen
tot ‘een breed gedragen, aangescherpte integrale visie op de toekomstige ontwikkeling van de gemeente Geldermalsen’.
Het is de bedoeling van de gemeenteraad sturender op te treden: de raad wil het voor het zeggen hebben als het om de koers
gaat. In juni moeten er raadsvoorstellen zijn geformuleerd die na bespreking kunnen dienen als basis
voor de begroting van 2012.

Het kan gaan over zaken als woningbouw, mobiliteit, bedrijfsterreinen, centrumplannen en verkeer. Over al die onderwerpen bestaan trouwens al, door de raad
vastgestelde, beleidsplannen. Geldermalsen is bovendien betrokken
in allerlei regionaal uitgevoerde beleidstaken. Maar de gemeenteraad
wil een herbezinning: „We moeten ons richten op functioneren in
turbulente omstandigheden. Om
die veranderingen het hoofd te bieden moeten er strategieën ontwikkeld worden en keuzes gemaakt.
Hebben de huidige plannen nog
wel nut?”
De gemeenteraad onderscheidt

drie aparte kwaliteiten van de gemeente: het landschap, de kernen
en de knooppuntfunctie. Er moeten keuzes worden gemaakt, vinden alle fracties: alle drie kwaliteiten even zwaar laten wegen kan
niet meer.
Daarom wordt voorgesteld een
werkgroep in te stellen die ‘via een
creatief en open proces nadenkt
over de gestelde doelen’. In die
groep komen raadsleden, ambtenaren en eventueel ook burgers, bedrijven en organisaties. Behalve beleidsstukken kritisch tegen het
licht houden, willen de raadsleden
mensen interviewen en inspiratieen innovatiesessies houden.

