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Kritiek provinciestopt
Nieuw bouwplan Torensteepolder leidt tot 21 reacties
NUMANSDORP In de al jaren voortslepende strijd om
woningbouw in de Torensteepolder ten zuiden van
Numansdorp van de grond te krijgen, heeft de gemeente Cromstrijen niets meer te duchten van de
provincie. Die is akkoord met het vernieuwde bestemmingsplan, waartegen andere partijen wel ageren.
FOLKERT VAN DER KROL

De gemeente ontving in totaal 21 zogeheten, zienswijzen op het vernieuwde ontwerpplan. Projectontwikkelaar Midstate wil in de Torensteepolder 176 woningen bouwen en
een randweg aanleggen die het gebied via de oostelijke zijde van Numansdorp ontsluit. De plannen
maken al jaren veel los, zowel in de
gemeenteraad als daarbuiten.

Vernietigd
De hoogste bestuursrechter, de
Raad van State, vernietigde ruim
een jaar geleden de vorige versie van
het plan. Eerder lag de provincie al
'dwars' door kritiek op het plan te
leveren en met een aanwijzing een
streep te zetten door een deel van
het plan. De Raad van State oordeelde dat de provincie dit laatste
ten onrechte had gedaan. Het afgelopen jaar gebruikten de gemeente

en Midstate om een nieuwe versie
van het bouwplan op te stellen dat
volgens het Cromstiïjense college
van burgemeester en wethouders
'Raad van State-proof' is. Zo hebben
bureaus onderzoeken gedaan waaruit zou blijken dat de woningen niet
gebouwd kunnen worden binnen de
dorpsgrenzen, op het terrein van de
voormalige houthandel 't Hooft &
Van Prooijen.
De verwachting' is namelijk dat de
grondeigenaren daarvan de zaak
weer door de Raad van State laten
beslechten. SOR en VOF Numansdorp (VolkerWessels en AM) Die
willen zelf bouwen op 't Hooft &
Van Prooijen, maar kunnen dat
voorlopig vergeten als er woningen
komen in de Torensteepolder. Zij
hebben andermaal advocatenbureau Looijens en Loef ingeschakeld.
„Ik treed niet in details, maar wij
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A Numansdorp breidt, als het aan de gemeente C romstrijen Ligt, uit
richting het zuiden. ARCHIEFFOTO
zien nog steeds gronden om tegen
het plan in beroep te gaan," zegt Gilbert Kokenberg van projectontwikkelaar AM. „De gemeente heeft aangegeven dat dit de laatste keer is dat
het plan in procedure wordt gebracht. Er ontstaat dus voor alle
partijen een alles-of-niets-situatie.
Als Midstate in de Torensteepolder
mag bouwen, moeten wij voorlopig
geduld hebben."

Ook tegen de randweg bestaat
weerstand, maar die komt vooral uit
de hoek van de inwoners. Zo roert
Goudvink-bewoner John Zeilstra
zich, gesteund door de omgeving.
Een groep bewoners van de Scliuringsedijk, onder leiding van Edwin
Rietveld, verzet zich eveneens tegen
de weg en de woningbouw in de Torensteepolder. Ook zij stappen waarschijnlijk naar de Raad van State.

Politieke strijd om viswinkel Strijen
ARCO BOMGAARS '
STRIJEN i De tot nu toe vergeefse
strijd van visspeciaalzaak Aan De
Kant om een winkel in Strijen te
openen, drijft coalitiepartij PvdA
in een politieke spagaat.
„Het ligt gecompliceerd: we
juichen de komst van een viswinkel i/fin harte toe om het voorzieningenniveau en de aantrekkelijkheid van liet dorp te vergroten, maar we hebben ook te
maken met de stcllingname van
het college en het bestemmingsplan," aldus PvdA-fractievoorzitterJacob Lagendijk.
Aan De Kant wil een viswinkel
openen in het pand Spui
2/Boompjesstraat 11. Een pand
dat in het vorig jaar aangenomen
bestemmingsplan een woonbestemming heei't gekregen. „Een
krnimelsitnatie, waarin nadrukkelijk een- ontheffingsmogelijkheid is." schets fractieleider Jan
van Westen van Cü/SGP die het
onbegrijpelijk vindt dat hut col-
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•< Het hoekpand waar
Aan de Kant
een viswinkel wil ves-

tigen.
FOTO VICTOR

lege zich niel soepeler wil opstellen. .,Dit is een typisch geval van
knellende regels die hardwerkende ondernemers frustreren
die in het dorp willen investeren.
•Dat is destructief beleid, dat vergroting van de leefbaarheid tegenwerkt."
CU/SGP en PvdA .spraken zich
onlangs in het besloten deel van
de raadsvergadering uit voor do
komst van een viswinkel. „Maar
hoe betrouwbaar ben je als ge-

meente als je na een jaar alweer
afwijkt van een centrumvisie en
bestemmingsplan dat is aangenomen om een individuele ondernemer tegemoet te komen?" vraagt
fractievoorzitter Adrie Steenbergen van coalitiepartij CDA zich af.
De bal ligt volgens Steenbergen
en Lagendijk nu bij de eigenaar
van Aan de Kant. Die is aan zeL
om met een voldragen plan ie
komen, dat ook nog eens in liet
bestemmingsplan past.

Vergunning tankstation terecht geweigerd
OUD-BE1JERLAND l Net als de ge[meente Oud-Beijerland denkt ook
'de Raad van State dat garagehouder Peter Bestebreurtje aan de
Rembrandtstraat. in Oud-Beijerland een tankstation wil bouwen
[waar iedereen kan tanken.
Om die reden heeft de gemeente
l hem terecht een vergunning gewei-

gerd voor een besloten tankstation,
besliste de Raad van State gisteren.
Op de bouwtekening staan een
hoge luifel en vier afleverzuilen. De
gemeente vindt dat verdacht,
omdat de garagehouder had aangegeven dat het tankstation uitsluitend bestemd is voor zijn eigen
klanten, De gemeente gelooft hem

niet en weigerde de vergunning.
Bestebreurtje stapte naar de Raad
van State maar deze hoogste bestuursrechter gaf hem geen gelijk.
Bestebreurtje heeft zwart op wit
gezet dat het tankstation alleen bestemd is voor zijn eigen klanten.
Hij heeft een vergunning voor het
bouwen van vijftig garageboxen.

Nog geen
zekerheid
abonnement
HOEKSCHE WAARD-Een
paar politieke partijen hebben
de koppen bij elkaar gestoken
om ouders te hulp te schieten
die met een prijsstijging van
de openbaar vervoer abonnementen van hun
schoolgaande kinderen
geconfronteerd worden,
Alleen zit er nog bitter weinig
schot in de zaak.
CDA en SGP Korendijk en de
PvdAGoeree-Overflakkee en
de Hoeksche Waard vormen
een gelegcnheidsverbond dat
samen met ouders de strijd
aangaat met de duurder
geworden abonnementen
voor het openbaar vervoer
voor scholieren. Bijkomend
probleem is dat per 13 december Connexxion de zaken
overneemt van Arriva. Er kan
gekozen worden voor een uitzwaai abonnement tot half
december of voor een collectieve OV regeling via school.
'Die schoolabonnementcn
zijn het hele jaar geldig. Voor
scholieren die daar niet voor
in aanmerking komen, hebben we in elk geval een
voordelig Uitzwaai-abonnement bij Arriva weten te
bereiken', vertelt JelleStelpstra van de PvdA Hoeksche
Waard. 'Opvolger Connexxion
maakt in november de tarie-

ven voor 2016 bekend. Echt
vrolijk worden we daar niet
van, want zoals het er nu uitziet, zijn ouders bij
Connexxion waarschijnlijk
behoorlijk duurder uit. Zowel
Arriva als Connexxion rekent
aan de hand van gemiddelde
vervoerstarieven. Dit betekent
dat er gekeken wordt naar
gemiddelde prijsstijgingen,
zonder erbij stil te staan dat
het individueel enorm kan
verschillen. Ondanks dat het
vakantie is, proberen we toch
onze collega's van de provincie Zuid-Holland te bereiken
en te wijzen op deze pijnlijke
situatie. Het is immers de provincie die de opdrachtgever is
voor het openbaar vervoer.'
Stelpstra weet niet of Connexxion nog met voordelige
abonnementen voor scholieren komt. 'Het lijkt er op van
niet, wat zou betekenen dat
de provincie moet ingrijpen.'
Bij navraag via een woord- j
voerder blijkt dat Connexxion
reductietarieven heeft voor
jongeren tussen twaalf en
achttien jaar, en wel 34 procent korting op het volle tarief
op het regioabonnement.
Stelpstra heeft_al berekend dat
vooral mensen die lange
afstanden reizen, zoals het
traject Strijen-Rotterdam,
beslist duurder uit zijn met
Connexxion.
Anne-Rose Hermer
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Strijd om
Thermen
gaat door
Jan van der Pligt stapt
naar Raad van State
'S-GRAVENDEEL De strijd om een horecavergunning
voor het restaurantgedeelte van wellnesscentrutn
Thermen Binnen den Maas in 's-Gravendeel gaat door.
Uitbater Jan van der Pligt heeft gisteren besloten met
zijn bedrijf Hoeksche Bowling naar de Raad van State
te stappen om de door de gemeente Binnenmaas geweigerde vergunning alsnog af te dwingen.
FOLKERT VAN DER KROL

Thermen Binnen den Maas ging anderhalfjaar geleden zonder horecavergunning open. De gemeente
wilde die niet verstrekken, omdat
integriteitsbnrean Bibob waarschuwde voor het riscio van witwaspraktijken. Daar is grondeigenaar
Freek Naaktgeboren, de vader van
Thermen-eigenaar Patrick, jaren geleden voor veroordeeld.
De gemeente dwong de Thermen
na tal van dwangsommen het horecagedeelte te sluiten. Alle rechtzaken om dit te voorkomen werden in
het voordeel van de gemeente beslist. Dat leidde tot een sterke daling
van het aantal bezoekers en uiteindelijk de sluiting en het faillissement van Thermen Binnen den
Maas. In deze bv was onder meer

het personeel ondergebracht. Het
gebouw en de inboedel zijn gefinancierd door de naastgelegen sportschool van Naaktgeboren en maken
geen deel uit van het faillissement.
De Rotterdamse rechtbank stelde
de gemeente onlangs ook na een bodemprocedure in het gelijk, tot ontzetting van Van der Pligt en Patrick
Naaktgeboren. Zij hadden venvacht
dat de zaak in hun voordeel zou
worden beslecht. Van der Pligt,
voormalig eigenaar van partycentrum Alcazar in Puttershoek, heeft
zelf een smetteloze reputatie. „Ik
vind dat wij volkomen in ons recht
staan," zegt Van der Pligt. die nu dus
de stap zet naar de hoogste bestuursrechter. „De rechtbank heeft
naar onze mening te veel naar het
Bibob-rapport gekeken,"

Lange adem

De rechtbank heeft
ons inziens te veel
naar het Bibobrapport gekeken
-Jan van der Pligt

Van der Pligt beseft dat het nu een
zaak van de lange adem is. „In het
gunstigste geval duurt het 35 tot 4-0
weken voordat de Raad van State
uitspraak doet. We vechten in elk
geval tot het bittere einde."
Patrick Naaktgeboren zoekt intussen mogelijkheden om de Thermen
eerder te heropenen. „Maar ik heb
nog geen oplossing gevonden."
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Alarm over
gezinnen
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'Huilende ouders' door
[betalingsachterstanden
HOEKSCHE WAARD Veel gezinnen in de regio die afhanI kelijk zijn van jeugdhulp zijn wanhopig. Door uitbetalingsproblemen bij de Sociale Verzekeringsbank
(SVB) krijgen ze geen of te weinig geld. De dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid, die ook de
Hoeksche Waard bedient, luidt de noodklok.
FOLKERT VAN DER KROL

Het is een rommeltje bij de Sociale
Verzekeringsbank die sinds l januari verantwoordelijk is voor de
uitbetaling van persoonsgebonden
budgetten (pgb's). Staatssecretaris
Martin van Rijn beloofde beterschap, maar de gezondheidsdienst
in Zuid-Holland Zuid merkt daar tot
l nog toe weinig of niets van.
„Wij kunnen simpelweg niet lanI ger accepteren dat veel gezinnen in
ernstige problemen raken," schrijft
Michiel van der Vlies, dagelijks bestuurder van de gezondheidsdienst
in een brief aan de SVB. „Wij krijgen
steeds meer klachten te verwerken
van gezinnen over de uitbetaling
aan zorgverleners, terwijl wij weinig
kunnen betekenen voor klachtindieJners. Dit zijn inmiddels huilende en
wanhopige ouders of zorgverleners,
Idie niet meer weten hoe ze het fl[nancieel moeten rondkrijgcn."
De gezondheidsdienst is bovenIdien woedend dat de SVB klachten
afschuift op de de gemeenten. „Wij
Kinden het onacceptabel dat uw or-

Wij kunnen niet
accepteren dat veel
gezinnen in ernstige
problemen raken
-Michiel van der Vlies

ganisatie onterecht de 'schuld' bij de
gemeenten in Zuid-Holland Zuid
legt," aldus Van der Vlies.

Claim
De gezondheidsdienst geeft aan
vanwege alle problemen veel extra
tijd en menskracht te hebben moeten inzetten. Van der Vlies: „Wij
overwegen daarom een financiële
claim neer te leggen bij uw organisatie voor deze extra inzet."
Nadat raadslid Hans Nieland
(Fractie Nieland) de problemen met
uitbetalingen in Binnenmaas onder
de aandacht bracht, heeft het CDA
in vervolg daarop schriftelijke vragen gesteld aan het college. Zo wil
deze partij weten hoeveel gezinnen
in Binnenmaas de dupe zijn. Ook
vraagt het CDA of de gemeente mogelijkheden ziet de getroffen gezinnen tijdelijk tegemoet te komen.
SVB-woordvoerder Werner van
Bastelaar zegt dat zijn organisatie
maatregelen heeft genomen. „Maaide focus lag bij ons de laatste maanden op betalen" zegt hij. „De volgende stap zijn herstelacties en het
proces, waarbij veel partijen zijn betrokken, simpeler te maken. De
staatssecretaris heeft gezegd dat op
l januari alles goed moet lopen.
Daar sluit ik me bij aan."
Van Bastelaar bevestigt dat medewerkers geregeld tegenover cliënten
de schuld van uitblijvende betalingen bij de gemeente hebben gelegd.
„Het is uiterst vervelend dat die suggestie is gewekt."

