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Burgemeester mr. Raymond Mecken
heeft zich de diefstal van de twee
schildpadden Hoebel en Knoebel
die pas twee jaar op de brug over de
Worm in Rimburg stonden te waken
tegen'normaal' verkeer, persoonliik
aangetrokken. Hij begon een actie
om opsporingsaffiches op te hangen
in de gemeente Landgraaf en hij
kreeg burgemeester W, Juingnitsch
van Ubach-Palenberg zover om de
actie ook in zijn gemeente door te
laten dringen.'Wie heeft de gesto-
len schildpadden gezien, of weet u
meeÍ over de verdwiining ervan,'
staat op het affiche dat in Rimburg
gretig aftrek vond. Daaronder de
mailadressen en telefoonnummers
van de beide burgemeesters.

Burgemeester Jungnitsch rvas door
een misverstand wat te laat op het
appèl, waardoor burgemeester Vlec-
ken meteen aan den lijve kon onder-
vinden dat er nog meer mis is op het
zo vredige bruggetfe over de Worm.
In Rimburg wordt al jaren steen en
been geklaagd over het sluipverkeer
over de brug, met name van grote
vrachtwagens en stinkende mestkar-
ren zijn de bervoners van het smalle
straatje naar de brug en de rest van
Rimburg een doorn in het oog. Hoe-
wel op cle verkeersborden staat dat
landbouu,verkeer lvel over de brug
mag, meent de burgemeester dat
daarvoor toch vergunni;lg nodig is,
zodat ongewenst'landbouwverkeer'
geweerd kan worden.

Dat het de burgemeester daarbij
ernst is, ondervond een man met
een kleine bestelwagery die een truc
had gevonden om de betonnen bar-
rières die tijdelijk de schildpadden
vervangen, toch te 'nemen'. Mr.
Vlecken wees hem onverbiddelijk
terug -'iedereen kan wel een kaartje
op de voorruit hangen met de tekst
'landbouwverkeer', zei hij. Intussen
heeft een ombekende zijn auto alweer
flink beschadigd doordat hij tegen
het schildpadvervangende betonblok
is gereden.

Over de verdwenen schildpadden
zei mr. Vlecken dat er een onderzoek
gaande is waarover hij nog niet veel
kan zeggen. Ook is inmiddels geble-
ken dat de mallen van de bronzen
beelden in eein museum in Berliin

Burgemeester mr. Raymond Vlecken en Biirgermeister W.

lungnitsch geaen persoonlijk ffiches af aan inwoners oan
Rimburg.

De bursemeester met een stapel affiches.



Toen was de burgemeester van
Lrbach-Palenberg gearriveerd en ga-
ven de beide heren in de straat waar
de brug in ligt aan aanwonenden
affiches af, waarbij bleek hoezeer de
mensen getroffen ziin door het verlies
van de schildpadden.

Burgemeester Vlecken in discussie met een tractorbestuurder.


