Bij de scouting op de bovenverdieping van jeugdhonk Camion in Margraten
vonden stiekem feestavonden plaats met veel drank en met muziek van
rechts-extremistische bands. Enkele jongeren brachten de Hitlergroet. Dat
staat in het zwartboek van Stichting Dracula, dat het jeugdhonk uitbaatte.
Op beelden, opgevraagd door deze krant, zingen jongeren Ich bin
Alkoholiker van de Duitse neonazigroep Sleipnir. Op het eind van het lied
maken twee aanwezigen de Hitlergroet. Er bevonden zich ook minderjarigen
in het pand, aldus het zwartboek. Tijdens een gesprek eind 2015 drong
bestuurslid Ralph Willems van Dracula er bij wethouder Jo Bisscheroux
(Welzijn, PvdA) op aan een eind te maken aan de uitspattingen. De zaak
aan de grote klok hangen wilde Willems niet. ,,Want het jongerenwerk moet
doorgaan." Als oplossing noemde hij het aanscherpen van het reglement
voor bezoekers van Camion en de scouting. Bisscheroux ondernam geen
actie. ,,We hebben intern besproken wat we met de melding moesten doen.
Die werd geschaard onder de noemer verdachtmakingen. Daarom is er niks
mee gedaan."
Tussen de wethouder en het jeugdhonkbestuur boterde het al geruime tijd
niet meer. Dracula beweert dat de wethouder jarenlang scoutingleden van
een bevriende familie de hand boven het hoofd hield, ter-wijl die scouting
leden voor problemen zorgden.
De wethouder ontkent alle aantij-gingen. Willems: ,,Het was een etterende
wond die we niet meer onder controle hadden."
Bisscheroux zegt dat Dracula als overkoepelend bestuur zelf had moeten
ingrijpen.
Willems
wijst
op
de
verantwoordelijkheid
van
de
portefeuillehouder. Bovendien is de gemeente eigenaar van het gebouw aan
de Hoenderstraat.
De reden voor het zwartboek is dat Dracula zich verraden voelt door de
wethouder. De stichting, die vijftig jaar bestaat, heeft deze maand het pand
aan de Hoenderstraat óp last van de gemeente moeten verlaten. Het
bestuur zegt de dupe te zijn van een 'persoonlijke vete' van de wethouder
met een van de bestuursleden. ,,Het was een zakelijk besluit", zegt
Bisscheróux, die vreest dat het zwartboek het jeugdwerk in Margraten zal
schaden.

