
een woordvoerder van de Rabo-
bank. ,,Dat is ook een privacy-
kwestie.”

Bovendien zijn burgers niet ver-
plicht om hun afschriften en loon-
strookjes te bewaren. ,,Maar de
 Belastingdienst mag tot vijf jaar te-
rug belasting navorderen. Daarom
is het verstandig om uw admini-
stratie in ieder geval vijf jaar te

 bewaren”, staat er op de website
van de Rijksoverheid. 

De gemeente Helmond gaat niet
in op vragen over de genoemde
termijnen, maar laat wel weten dat
Tielemans nog geen informatie
heeft verstrekt. ,,Wij hebben tot op
heden over geen enkele periode de
gevraagde gegevens van de heer
Tielemans ontvangen. Op basis
van ons bekende gegevens ver-
moeden wij dat de heer Tielemans
wel degelijk een groot deel van de
gevraagde afschriften kan ver-
strekken. Op zijn verzoek hebben
wij hem uitgenodigd voor een ge-
sprek. De heer Tielemans heeft er
zelf voor gekozen de uitnodiging
niet te accepteren.”

Tielemans ging daar niet op in,

omdat hij nog bezig is aan zijn
zoektocht naar een nieuwe advo-
caat. Zijn vorige raadsman, Ri-
chard Wagemans uit Maastricht,
kon hij niet langer betalen. Na de
opschorting van zijn invaliditeits-
uitkering stuurde Tielemans
meermaals brieven naar het stads-
bestuur van Helmond. Daarin
schrijft hij dat hij vreest voor een
persoonlijk faillissement, nu hij
niet meer op  inkomsten kan reke-
nen. In 2016 legde de Belasting-
dienst al voor bijna twee ton be-
slag op zijn huis in Stiphout.
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Grote plannen voor Gulden Land
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Laarbeek/Helmond

D
e gemeenteraden van
Laarbeek en Helmond
mogen binnenkort zeg-
gen of ze het plan zien
zitten. Maar dat bete-

kent niet dat meteen windmolens en
terrassen in het gebied komen. „Over
elk project beslissen we straks apart”,
zegt wethouder Joan Briels van Laar-
beek. „Het gaat erom dat we nu het
gebied aanwijzen als een plek waar
we iets moois mee willen doen.”

De kans dat er windmolens op de
Kop van Aarle-Rixtel komen, is so-
wieso klein. Waterschap Aa en Maas
gaat zonnepanelen plaatsen bij de
waterzuivering en warmte (dus
energie) winnen uit afvalwater.
„Windmolens hebben bij ons de
derde voorkeur”, zegt bestuurder Pe-
ter van Dijk.

Waterzuivering
Het waterschap heeft meer concrete
plannen. De komende twee jaar
wordt de waterzuivering toegankelij-
ker voor publiek én gemoderniseerd.
Aa en Maas gaat nieuwe technieken
toepassen die moeilijk te zuiveren
stoffen uit het water kunnen halen,
zoals medicijnresten en microplas-
tics. „Daarnaast leggen we een water-
harmonica aan”, zegt bestuurder Pe-
ter van Dijk. 

Een waterharmonica is een na-
tuurlijke vorm van waterzuivering

door middel van stroompjes, water-
valletjes en vijvers. Aa en Maas laat in
de toekomst gezuiverd rioolwater

hierdoorheen lopen, zodat er zuur-
stof, kleine beestjes en andere vor-
men van leven in komen. „Daardoor

Helmond, Laarbeek

en Waterschap Aa en

Maas hebben voor het

Gulden Land – het

recreatiegebied tussen

de twee kanalen in – een

plan opgesteld. Zij

dromen van een paviljoen

met terras op de Kop van

Aarle-Rixtel, windmolens

voor duurzame energie

en aanlegsteigers voor

de pleziervaart. 

verbetert de natuur in de omgeving.”
Alles bij elkaar kosten de plannen

zeven tot negen miljoen euro. Vol-
gens Briels hebben Laarbeek en Hel-
mond dat geld op dit moment
niet. „We willen subsidies aanvragen
en zoeken financiers van buiten.”
Zijn collega De Vries vult aan dat de
uitgaven over meerdere jaren uitge-
smeerd kunnen worden. „Dan gaat
het om veel lagere bedragen per jaar.”

Toelichting
Wie meer wil weten over de plan-
nen, kan op 16 mei terecht op de wa-
terzuivering aan de Bakelseweg 2.
Tussen 18.00 en 20.00 uur lichten het
waterschap en gemeenten de plan-
nen voor het Gulden Land toe. 

Dit gebied
aangewezen
om iets moois
mee te doen
– Joan Briels

  Tielemans kan afschriften niet laten zien

We hebben hem
uitgenodigd voor een
gesprek, maar daar
ging hij niet op in

– gemeentewoordvoerder

▲◀ Beeldimpressie

van het het recreatie-

gebied tussen de

twee kanalen in. BEELD

GEMEENTE LAARBEEK, GE-

MEENTE HELMOND EN WATER-

SCHAP AA EN MAAS

▶ Ex-stadsbestuurder Peter

Tielemans in 2018. ARCHIEFFOTO TON

VAN DE MEULENHOF


