'Sportieve
zomer' in
het geding
Gemeente twijfelt aan werk
'sport-en spelbegeleiders'
7

j OUD-BEI JERLAND Voor thuisblijvers is de zomervakantie in Oud-Beijerland alles behalve saai. Of dat de komende jaren ook zo is, is de vraag. De gemeente weet
j niet of de zogenoemde 'combinatiefunctionarissen' in
l de zomer van 2017 nog actief zijn.
BASBOERMA

i Tot en met oktober 2016 staat de
agenda van activiteitenbegeleiders
Ilse Corvers. Doortje de Boer en
Thieme de Wit, door de gemeente
combinatiefunctionarissen gedoopt,
vol. Daarna gaapt een gat. Of dat
wordt opgevuld, is nog de vraag.
Oud-Beijerland denkt erover hun
werk weg te bezuinigen. Ouders en
basisscholen pleiten juist voor het
aanblijven van het trio.
Oud-Beijerland is druk bezig te
kijken welke taken wel en niet dooide gemeente moeten worden uitgevoerd. Het aanbieden van gastlessen
en sport- en spelmiddagen voor de
jeugd is daar een voorbeeld van.
„Voor ons is ook nog niet duidelijk
of we door mogen gaan met ons
werk," zegt Corvers. „Ons contract
loopt af op l oktober 2016. Maar wat
er daarna gaat gebeuren, geen idee,"
vult De Boer aan. „Het zou in ieder
geval hartstikke zonde zijn als we
hiermee moeten stoppen."
Al 3 jaar zetten de drie combinatiefunctionarissen zich in voor de
ruim 2500 basisschoolkinderen in
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Niet ieder kind kan
op zomervakantie
naar Frankrijk,
Spanje of Italië
-ILse Corvers

het dorp. „Niet iedereen gaat in de
zomervakantie met zijn of haar ouders naar Frankrijk, Italië of Spanje.
Wij willen ervoor zorgen dat zij ook
in Oud-Beijerland een leuke vakantie kunnen beleven," zegt Corvers.
„Ik denk daarom echt dat we een
meerwaarde hebben voor de gemeente."

Succes
Of hun enthousiasme daadwerkelijk!
meer sportende kinderen oplevert,
is moeilijk te zeggen, stellen ze. De
Boer: „Via de verenigingen horen we
wel of de gastlessen een succes zijn
geweest of niet. Vaak hoor je dan
dat kinderen bij een club zijn blijven
meetrainen. Zo waren we laatst te
gast bij de tennisvereniging die'
daarna een clinic 'Maak kennis met
tennis' is begonnen. Daar hebben 53
kinderen aan meegedaan, die nu
nog altijd op het tennispark te vinden zijn,"
Basisschooldirecteuren,
leerkrachten én ouders zijn ontzettend
blij met het werk dat het trio verzet.
„Het is fijn om te horen dat mensen
waarderen wat je doet," zegt Ilse
Corvers. „Maar helaas is het niet
aan hen om te beslissen of wij door
mogen. Zelf vinden wij absoluut van
wel. Want we zien dat het werkt."
Doortje de Boer: „De meeste jongens kiezen al snel voor voetbal.
Maar door gastlessen komen sommigen erachter dat volleybal toch
beter bij ze past. Wat voor ons telt,
is dat ze plezier maken en een gezonde en vitale jeugd hebben."

A Piet Verkerk (links) en Bas Koetsveld: 'Wij zijn opgelucht en blij.' FOTO VICTOR VAN BREUKELEN
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ARCO BOMGAARS
'S-GRAVENDEEL ! De Kibbeling Express mag zijn plaats tijdens de
's-Gravendeelse weekmarkt blijven
innemen. De bezwarencommissie
van de gemeente Binnenmaas concludeert dat er geen reden is om de
i kraam van vishandelaar Piet VerI kerk .te weren.
Binnenmaas besliste in april dat
l de vishandel vanaf mei niet meer
op de weekmarkt mocht staan. Eigenaar Piet Verkerk zou volgens de
gemeente zelden of nooit aanwezig
zijn tijdens de markt op zaterdagmorgen. Verkerk zou zich laten vervangen door Bas Koetsveld, waarmee hij zou zondigen tegen het
marktreglement. Daarin staat dat
de vergunninghouder persoonlijk
de standplaats op de markt moet
innemen.
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Het besluit om De Kibbeling Express te weren, was mede gebaseerd op de aanwezigheidslijst van
marktmeester Aart Vermeulen.
Daaruit zou blijken dat Verkerk
veelvuldig afwezig zou zijn.
„Ik ben elke zaterdag op de
markt, maar nu moest ik opeens in
dé wagen staan " voerde Verkerk bij
de bezwarencommissie als verweer
aan. Die commissie bepaalde dat
de aanwezigheidslijst onvoldoende
bewijs is en intrekking van de vergunning een te ingrijpende maatregel.

Pesterij
De uitspraak is door het duo met
gejuich ontvangen. „We zijn opgelucht en blij dat we ons gelijk hebben gehaald na een zaak die veel op
pesterij leek," stelt Piet Verkerk die

hoopt dat de rust nu weerkeert.
Al in 2006 stond zijn aanwezigheid op de weekmarkt ter discussie. In de voorbije jaren kwam daar
nog eens de visvete bij met vishandel Hagej. Verkerk: „Wij kunnen
gewoon op één markt staan, maar
negeren elkaar volkomen."
Hij vindt dat marktmeester Aart
Vermeulen, al 38 jaar in functie,
moet opstappen. „De man heeft
zijn langste tijd gehad. Hij heeft
mij onnodig gekrenkt en is niet onbevooroordeeld."
Vermeulen zelf blijft nuchter: „Ik
oefen mijn taak als toezichthouder
en controleur naar eer en geweten
uit, ook na deze uitspraak van de
bezwarencommissie. Als meneer
Verkerk vindt dat ik dat niet goed
doe, dan moet hij een klacht indienen:'
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BINT: Harry van
Waveren past in
Oud-Beijerland
BASBOERMA

OUD-BEIJERLAND l Harry van Waveren (foto) moet na de zomer
BINT vertegenwoordigen in het
college van Oud-Beijerland. Hij
wordt door de fractie voorgedragen als opvolger van Henk Kievit,
die enkele weken geleden zijn
functie als wethouder vanwege
gezondheidsredenen neerlegde.
BINT-fractievoorzitter Remco Veelenturf voerde gesprekken met enkele kandidaten, maar had bij de
48-jarige Van Waveren uit Goes het
beste gevoel. „Hij is nog nooit wethouder geweest, maar als gedeputeerde cultuur bij de provincie Zeeland deed hij veel bestuurlijke ervaring op. Ook had hij na een kennismakingsgesprek met de fractie een
goede klik en denken wij dat hij past
in het team van het college. Daarnaast was hij beschikbaar. Iets wat
in deze tijd ook niet onbelangrijk is."

Opjagen
Waar de SGP/CU-fractie direct na
het besluit van Johan van Buuren
om als wethouder te stoppen in Piet
van Leenen een opvolger klaar had,
nam het proces bij BINT bijna een
maand in beslag.
„Als er in eerste instantie iemand
beschikbaar is die je al kent gaat het
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hele proces een
stuk
sneller.
Maar zo iemand
^tv"£. -VÏ was er niet Dus
moesten we ons
netwerk aanspreken, contacten leggen en de
kandidaten voorstellen aan de fractie. Wij hebben ons in elk geval niet
laten opjagen, want dit is een proces
dat vraagt om zorgvuldigheid. We.
willen liever iemand van wie we
zeker weten dat hij de klus aankan,
dan iemand voordragen die minder |
capaciteiten heeft."
De klus die klaar ligt voor Van Wa-,
veren is een lastige. De gemeente i
moet bezuinigen en de gemeenteraad
moet zich buigen over het de visie
'Oud-Beijerland kiest positie'. Ook
moet de nieuwe wethouder rekening
houden met verdeeldheid over het
opgelegde zwemvcrbod bij de Oude
Tol, waar het college mee heeft ingestemd, maar BINT op tegen is.
Veelenturf: „Uiteraard Siebben wij
het daarover gehad. Henk Kievit
tobde al met zijn gezondheid en de
Oude Tol-kwestie was de druppel.
Als dat niet was gebeurd, had Henk
zijn werk gewoon afgemaakt. Maar
daar krijgt Harry wel mee te
maken."
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OUD-BEIJERLAND

BINT zet in op
Harry van Waveren
Harry van Waveren moet de opvolger worden van de vertrokken Oud-Beijerlandse wethouder Henk Kievit, die in juni zijn
functie om gezondheidsredenen
neerlegde. Van Waveren (48),
die in het Zeeuwse Goes woont,
wordt door B INT voorgedragen
om na het zomerreces plaats te
nemen in het college. „Ik kijk
ernaar uit om in Oud-Beijerland
aan de gang te gaan als wethouder," zegt hij. „Het is een mooie
plaats met de nodige uitdagingen."

PvdA teleurgesteld door Connexxion
HOEKSCHE WAARD i Vervoersmaatschappij Connexxion maakt
pas in november de prijzen en condities bekend voor bet vervoer van
leerlingen van de eilanden Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee.
'Uitermate teleurstellend,' betogen
de PvdA-fracties in de Hoeksche
Waard.
Op 13 december neemt Arriva afscheid als vervoerder en neemt
Connexxion die taak over. De
schoolgaande jeugd blijft voorlopig
aangewezen op het 'uitzwaambonnement' van Arriva, gecombineerd

A Connexxion neemt vanaf 13
december het busvervoer over
van Arriva. ARCHIEFFOTO

met een nieuw abonnement van
Connexxion. Die vervoersmaat-

schappij heeft op de website wel de
tarieven voor de rest van het jaar
voor maandabonnementen geplaatst. Deze tarieven zijn gebaseerd op bet aantal sterren, die
staan voor het aantal zones dat
doorkruist wordt.
'Een nieuw berekeningssysteem
waarvan wij vrezen dat dit in individuele gevallen tot forse prijsstijgingen leidt,' zeggen de gezamenlijke PvdA-fracties in de Hoeksche
Waard. De partij zal dit bij gedeputeerde .staten onder de aandacht
brengen.

Prijsstijging niet opgelost
HOEKSCHE WAARD - De PvdAfractic Hocksche Waard
hoopte vorige week te kunnen warden verblijd met een
oplossing voor do prijsstijging
van de abonnementen nadat
Connexxion had overlegd
met Arriva en de provincie;.
De berichten waren 'zeer teleurstellend', aldus de woordvoerder. "Zij konden niets
voor ons doen. De leerlingen
die geen gebruik kunnen maken van een collectiviteitskorting via school, blijven
aangewezen op het uitzwaaiabormoment van Arriva tot
13 december, gecombineerd

met een nieuw abonnement
van Connexxion vanaf 13
december. De prijzen van
deze laatste worden pas in
november bekend gemaakt,
Connexxion heeft een artikel op hun website geplaatst
met tarieven voor 2015 voor
maandabonnementen. Deze
tarieven zijn gebaseerd op
het aantal sterren van de route. Een berekeningssysteem
waarvan wij vrezen dat dit in
individuele gevallen tot forse
prijsstijgingen zal leiden. De
partij wil de problemen zo
snel mogelijk bekend maken
bij de Gedeputeerde Staten.

