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ZESTIG PROCENT HEEFT NOG GEEN KERSTCADEAU
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Half december kregen alle medewerkers een kerstcadeau, een voucher die toegang geeft tot honderden cadeaus. Dat kan van alles
zijn: een schoenpoetscursus, naar

de ﬁlm, naar de zorgboerderij, een
saunabezoek, of een gift aan het
goede doel. Zelf uit te kiezen via de
website pluimen.nl.
Slechts 39 procent heeft nu zijn
kerstpakket verzilverd. Begin
maart vorig jaar, toen de ‘Pluim’
nog een ‘Tinteling’ was, lag dat
percentage op 89 procent.
Het verschil met nu is dat er vorig jaar een deadline was, je kon je

kerstgeschenk tot 1 maart verzilveren. Aan de Pluim van dit jaar is
geen termijn gekoppeld. Het lijkt
erop dat medewerkers hun keuze
uitstellen.
Voor iedereen met keuzestress
of vergeetachtigheid: op de Pluimen-website kun je een geheugensteuntje instellen dat je per mail
tot zes keer aan het kerstgeschenk
herinnert. Niet-verzilverde vou-

chers zijn overigens geen meevaller voor Wageningen UR, dat heeft
de Pluimen voor alle medewerkers
al betaald.
Van de kerstpakketten die wel
besteld zijn, is de wijn het populairst (498 maal). Op forse afstand
gevolgd door het tijdschriftenabonnement en de badproducten van
Rituals (147). GvC
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huisvesting
Volgens de een zijn ze ‘campy’, de ander
vindt hun leven tenenkrommend saai. Hoe
dan ook, de maandelijkse reportages in
Resource over de eerstejaars Wietske en
Marit wisten de tongen los te maken. Maar
helaas, de fans zullen het voortaan zonder
ze moeten doen. Daarvoor in de plaats begint dit nummer een nieuwe serie, dit keer
over twee Nepalese studenten, Ranjana en
Barsha. Het verhaal begint meteen goed,
want het tweetal baalt van de noodhuisvesting waar ze in terecht zijn gekomen. Zie
pagina 24. RG

>> PROVINCIALE VERKIEZINGEN

Meerburg statenlid in
Gelderland
Bastiaan Meerburg
(PRI, Lelystad)
is statenlid geworden
in Gelderland. Meerburg stond elfde op
de lijst van de VVD, net
genoeg voor een
zetel. De VVD
steeg van negen
naar elf zetels en

AS GOOD AS THEIR WORD
‘A promise is a promise’, said politician
Rita Verdonk, and today’s politicians like
to echo her sturdy sentiments. As he
watches them abandon the Ecological Main
Structure, Natura 2000 agreements and
the pledge to stop building mega farms in
Brabant, Joop Schaminee wonders what
their word is worth.

is daarmee de grootste fractie in Provinciale Staten van Gelderland. Meerburg is
raadslid voor de VVD in Wageningen. Die
plek geeft hij op. Meerburg wil zich met name inzetten voor Food Valley. Desgevraagd
zegt hij geen enkele ambitie te hebben
voor de landelijke politiek. ‘Ik ben wetenschapper. En wetenschappelijk diepgang is
in Den Haag geen belangrijke eigenschap.’
Ingrid Hijman (Onderwijsinstituut) viel net
buiten de boot voor een PvdA-zetel in PS.
RK

>> ÉÉN SLEUTEL

Idealis in actie tegen dubbelbewoning
Idealis gaat het komend jaar alle sloten
van haar afdelingen vervangen, waarna
studenten alleen nog onder voorwaarden
een tweede sleutel krijgen. Om veiligheidsredenen, zegt Idealis. Bewoners zouden
soms nonchalant omgaan met extra sleutels. Dat geeft een toenemend veiligheidsrisico. Daarnaast speelt dubbelbewoning
een rol. Wanneer de sloten vervangen zijn,
kunnen bewoners alleen nog onder voorwaarden een tweede sleutel krijgen. Ook
zal strenger worden toegezien op teruggaTR
ve van de sleutel.

in brief
RANJANA & BARSHA >> from Nepal new
subjects of Resource’s monthly report
(p24).
BASTIAAN MEERBURG (PRI LELYSTAD)
>> was elected to Gelderland council.
IDEALIS >> to tighten rules on duplicate
keys in student housing for security
reasons.

SCHAMINÉE <<
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Een half jaar geleden schreef ik op deze plek dat
wonderen bestaan. Dit als reactie op het bericht dat
de Provinciale Staten van Noord-Brabant hadden
besloten een halt toe te roepen aan de bouw van megastallen. Ik heb de krantenartikelen uitgeknipt en
aan de muur gehangen. Om als het even tegenzit,
daar hoop uit te putten. Nu weet ik dat ik ze er weer
af kan halen en dat zelfs in het katholieke zuiden
wonderen dun zijn gezaaid.
Wat is er toch aan de hand in onze politiek? Naarmate het ‘afspraak is afspraak’ door de voormannen
van het rechtse kabinet – in navolging van het orakel
van Trots op Nederland – luider wordt geroepen,
blijkt de werkelijkheid kneedbaar als zachte boter.
Na de Ecologische Hoofdstructuur en de robuuste
verbindingszones is Natura 2000 aan de beurt.
Staatssecretaris Bleker liet in de week voor de statenverkiezingen weten vier gebieden te willen
schrappen. Rechtszaken zullen volgen, waarbij de
regering in het ongelijk wordt gesteld: op economische gronden zijn deze gebieden niet weg te strepen. Maar tegen die tijd zijn de stemmen allang geteld en is de nieuwe Eerste Kamer geïnstalleerd.
Het is altijd goed om momenten van evaluatie in te
bouwen. Net als voor de EHS geldt dat ook voor het
Natura 2000-netwerk. Daar heeft de huidige regering een punt. Maar dan wel op basis van alle motieven en in goed overleg met de regionale spelers in
het veld: landbouw, ondernemers, recreatie en natuur. Samenwerken in plaats van polariseren, binnen de kaders zoeken naar de juiste oplossingen en
alternatieven. En dan is afspraak nog steeds afspraak. Joop Schaminée
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