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'Krijgen we de kansen ooit terug'

Ed van Rotterdam,
een bezorgde burger,
is het niet eens met
het handelen van de
gemeente Binnenmaas
met betrekking tot
ontwikkelingvan
het terrein van de
suikerfabriek in
Puttershoek. Hij denkt
dat gemeente en Suiker
Unie eikaar tegenwerken.
Tijd voor een kijkje achter
de schermen.
door Stellet Schaper

PUTTERSHOEK - De gemeente
mim onlangs voor tin Eweedfi
kotü' non voorberoidingsbosluit voor het terrein, ton
bchucvc van een nieuw bestemmingsplan. Van Rotterdam reageert op do silo van
Hot Kompas (zie ingezonden
brief hieronder). Hij noemt
bet nemen van het voorbereidingsbesluit uitstel. "De gemeente kiin lint op deze wijze
weer i-:en jaar laten liggen.
Vorig jaar is er onk oen boskat genomen, maar leverde:
geen bestemmingsplan op."
I n 2004 staakte de Suiker
Unie de activiteiten in Putlersboek om alles te concentreren in Dintüloord. "Sindsdien /.ijn de betrokkenen bij
bet gebied, Suikerunie (eigenaar), gemeenLe, ])rovinf:ie
en dn regio Hookscho Waard
[onderdeel
structuur visie

Hoekscbc Waard) met elkaar
in gesprek over de plannen
voor bet gebied", zegt verantwoordelijk wethouder Henk
van Etten. De partijen hebben elkaar in lïen jaar tijd
nog 'niet kunnen vinden'.
Hel wekt bij sommigen do
indruk dat de plannen warden geboycot. De wethouder
legt uit: "Kr zijn veel partijen
mee gemoeid en de belangen
zijn groot, daarom gaat er
veel tijd overheen. De raad
probeert de belangen van de
burgers te behartigen, en de
leefbaarheid te behouden. Ik
moet als wethouder opereren
binnen het kader dat de raad
mij biedt. Wij legden als gemeente een aantal jaren geleden een mooie visie neer,
dat veel draagvlak had, maar
kwamen er met de betrokkenen niet uit."
Paul Hagens van de Suiker
Unie beeft een andere versie. De Suiker Unie hoeft op
verzoek van de provincie
oen horont wikkelingsplan
neergelegd in 2012. "Dal plan
moest voldoen aan de eisen
van alle partijen. Dal deed
dit ook, maar niemand kon
daarin 100% zijn zin krijgen.
Do gemeente en provincie
hebhen dit plan naast zich
neergelegd en een eigen plan
gemaakt en hun fierdere onhaalbare visie doorgedrukl
en vastgelegd in een ai'sprakenkador. Wij zijn bij dn
besluitvorming biervan volledig buitengesloten", aldus
de manager terroinontwikhoi hndrijf'. "De

Er is een voorbereidingsbesluit genomen, omdat er een nieuw bestemmingsplan komt, want
bet oude is volgens de gemeente achterhaald. "Een deel van het gebied is destijds bestemd
voor concentratie van glastuinbouw", zegt wethouder Van Etten. "Maar door de economische
malaise zijn er geen tuinders die staan te springen om een plekje. Het zou anders bestemd
kunnen worden. Als de provincie die belangen niet meer heeft is er ook geen subsidie mogelijk."

gemeente wil geen financiële
verantwoording nemen voor
bun 'niet haalbare droom' en
dit aan de Suiker Unie opleggen. Intussen ging er veel
lijd verloren en zijn er zoveel
kansen gemist om dit gebied
tol een economisch aantrekkelijk gebied te maken. Omdat wij ons buitengesloten
voelen, zijn wij genoodzaakt
ons eigen plan Ie trekken.
Hiervoor hebben w i j een milieuvergunning nodig, die de
gemeente tegenhoudt door
hal nomen van hot voorbnrei-

diugsbesluil." Ook liggen de
plannen voor hel stuk aan de
Oude Maas weer open, waar
tle gemeente water gebonden induslrie had bedacht
(vervoer over waler). "Rijkswaterstaat maakte vorige
maand bekend dat de kade
langs de Oude Maas alleen
incidenteel gebruikt mag
worden mot ontheffing, omdal iie vaarroultï Ie d r u k is
mol containerschepcn", zegl
de wethouder. Hagens meent
dat de gemeente hier drie jaar
geledon a! VJHI op do hoogte

was. hetgeen de wethouder
met klem weerspreekt.
Suiker Unie had in haar
plan voorgesteld om het gebied tussen dn spoeialileit en fabriek en de dorpskern
(voortuin) vrij Ie houden,
door tin industriële bestemming te verhuizen naar tle
vloei velden en stelde voor
om dan een nieuwe onlsluilingsweg In realiseren
om dn Rustenburgstraal te
ontsluiten. "Daarvoor is een
bestemmingsplan wijziging
nadin. Do gomoonle wilde

dat Suiker Unie de bestemming zou opgeven, maar wol
de nieuwe weg zou aanloggen", zegt Hagens. "Het bedrijf wilde hel gebied van
de vloeiveldeu gebruiken tor
cómpcnsalie, maar de raad
wilde hier destijds absoluut
geen industrie.", zegt Van
Etten. "We willen geen bedrijvigheid in de voortuin
van Puttorshook, dit heeft
invloed op de leefbaarheid.
Maar wc moeten wel realistisch zijn. We kunnen niets
met een onhaalbare visie.
Alle partijen moeten kijken
hoe we tot elkaar kunnen
komen. Wellicht kan de raad
nadenken over de vlooiveldon. Eén d ing wil ik duidelijk
maken", zegt de weihouder:
"Wij hebben ais gemeente
de intentie om samen met do
Suiker Unie tof een oplossing
Ie komen en kijken ook naar
hun belangen. En ja, het terrein ligt al lang stil. Maar we
gaan nu niet over één nacht
ijs. We willen de lijd nemen
om lol een goede oplossing te
komen."
Ook de Suiker Unie wil niet
verder met een onhaalbaar
plan. Hagens: "Wij hebben al
die jaren open gestaan voor
gesprek. Ik vraag me af of
de betrokken overheden wel
met ons om de tafel willen.
Wij zouden dal alleen willen
op basis van gelijkheid en
positieve kracht. Als bedrijf
hen je toch snel de gebeten
hond. Wij vinden het doodzonde dal zoveel kansen gemist zijn. Het had een rnonio
economische tint wikkeling
kunnen betekenen voor dr
Hoekscbe Waard. Het is do
vraag of we die kansen nog
terugkrijgen."

Buurt ligt
wakker van
[Verzet blijft, ondanks
gerechtelijke uitspraak
JNUMANSDORP l Het verzet tegen het instellen van éénrichtingsverkeer in de Voorstraat in Numansdorp is
niet geweken. Omwonenden overwegen, als Laatste
'redmiddel', om nu naar de Raad van State te stappen.
ARCOBOMGAARS

De werkgroep van bewoners die
zich van meet af aan heeft verzet
tegen de aangepaste verkeerssituatie in de Voorstraat, beraadt zich op
een eventuele vervolgstap na de uitspraak van de bestuursrechter. De
zaak die de bewoners tegen de gemeente Cromstrijen hadden aangespannen, bracht niet het verlossende woord.
De werkgroep bracht bij de bestuursrechter aan de orde dat de
maatregelen in de Voorstraat en de
Koninginneweg voor een onveiligere verkeerssituatie hebben gezorgd, die indruist tegen de uitgangspunten van het convenant
Duurzaam Veilig. Bovendien zou de
gemeente omwonenden onvoldoende hebben betrokken bij de besluitvorming. De bewoners kregen
echter nul op rekest.
..We denken er zeker aan nog een
stap verder te gaan;' aldus Wim Notenboom namens de werkgroep.

We hadden het
gevoel dat we bij de
rechter al met 2-0
achter stonden
-Wim Notenboom

„We vragen ons wel af in hoeverre
het zin heeft. Bij de bestuursrechter
hadden we het gevoel dat we voor
de behandeling al met 2-0 achter
stonden."
Van inspraak voor de bewoners is
geen sprake geweest, vindt hij:
„Toen ons hoofd al in de strop stak
en wij bijna hingen, mochten we
nog de kleur van het touw bepalen:"
De kwestie sleept al ruim twee
jaar. Op 14 mei 2013 nam de raad
van Cromstrijen het besluit om eenrichtingsverkeer in de Voorstraat in
te stellen. „Het levert een gevaarlijke verkeerssituatie op: snelheidsovertredingen, trillingen door voort
denderend vrachtverkeer" somt Notenboom op. „Het heeft enorme gevolgen gehad."
De bestuursrechter gaf in zijn uitspraak aan dat er binnenkort wel
een gesprek komt tussen Cromstrijen en de politie over de verkeersovertredingen. „Maar de politie heeft al eerder gezegd dat ze in
de huidige situatie niet kan handhaven door de aanwezigheid van verkeersborden," stelt Bas Hagoort van
Veilig Verkeer Nederland. „Dat is
frustrerend."
Wim Notenboom waarschuwt
voor meer problemen. „Er staan verkeersmaatregelen op de Koninginneweg op stapel, waardoor het aantal parkeerplaatsen zal afnemen.
Dat zal ook weer voor overlast elders zorgen."

Boze brief na vertraging uitbetalingen

Achterstand
Jeugdzorg
Er zijn problemen en achterstanden met de
uitbetalingen in de Jeugdzorg door de Sociale
Verzekeringsbank (SVB). In Binnenmaas stelde de
Fractie Nieland daar al eerder vragen over en nu is ook
het CDA op de ketting gesprongen. Het college kan de
vragen pas eind van de maand beantwoorden.
BINNENMAAS - In de vergadering van'de commissie Maatschappelijke Zaken (MZ) op
24 juni stelde Hans Nieland
al vragen over slechte uitbetalingen door de SVB.
Wethouder Arie Mol beaamde dat en sprak over
twee gevallen die bekend
waren. Dat ging toen om
mensen die een Persoonsgebonden Budget kregen voor
de VVMO. Dat is volgens de
wethouder opgelost. Anders
j ligt het met uitbetalingen in
de jeugdzorg. Het Serviceorganisatie Jeugdhulp ZHZ
voert voor de gemeente(n)
de werkzaamheden uit. Het
dagelijks bestuur van de geImeenschappelijke regeling

Dienst Gezondheid & Jeugd
heeft naar aanleiding van
deze problemen een brief gestuurd naar de SVB, waarin
het zijn zorgen uit en verbetermaatregelingen op korte
termijn verwacht. Ook de
CDA-fractie mengt zich in
de kwestie en vraagt het college of duidelijk is hoeveel
gezinnen in Binnenmaas
te maken hebben met een
betalingsachterstand. Ook
wil men weten hoeveel van
deze gezinnen in financiële
problemen geraakt zijn en
of het college mogelijkheden ziet om deze mensen
tijdelijk tegemoet te komen.
Het college zal eind van de
maand antwoorden.

Dierenpartii in verweer tegen bouw in polder
"

J

... 4NSD J - ' l De provinciale Partij voor de Dieren komt in verweer
legen de nieuwbouwplannen van de
gemeente Cromstrijen in de Torenstcepolcler in Numansdorp.
Vorige week werd bekend dat de
provincie akkoord gaat met het bestemmingsplan en dat de gemeente
in de al jarenlang slepende strijd om
woningbouw geen weerstand meer
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ondervindt van de provincie.
De PvdD is het daarmee niet eens.
Zij is fel gekant tegen woningbouw
in de polder en voelt Gedeputeerde
Staten aan de tand. Zij wijst op de
landschappelijke, culturele en natuurwaarde van de Torensteepolder
en vindt dat aan woningbouw op
die plek en de aanleg van de Oostelijke Randweg een Milieu Effecten-

J

rapportage ten grondslag moet liggen. De partij ontlokt GS in schriftelijke vragen ook een uitspraak
over het standpunt van de Raad van
State dat het oude houthandelterrein 't Hooft van Prooijen qua verstedelijking meer geschikt is voor
woningbouw. Ook vraagt de Dierenpartij zich af wat de gevolgen zijn
voor de natuur.

l'Positief over aanpak dijk'
' v -3ï.;VERL\NO l Ondernemers
in het centrum van Oud-Beijerland
reageren tot nog toe positief op het
plan om de achterzijde van de winkelpanden op de dijken flink op te
knappen. Dat blijkt uit de eerste
peilingen van de werkgroep vastgoed van Centrummanagcmenl
Oud-Beijerland die al informeel
wat winkeliers heeft ingelicht.
Over de precieze inhoud van de
plannen houdt centrum manage r
Sem den Hollander zich nog even
op de vlakte. „Het is een project
van de gemeente waar de werkgroep vastgoed invulling aan geeft.

Welzijnsclub stabiel
zonder ontslagen
l WAARD | Stichting
^ DirecWelzijn Hoeksche Waard stevent
teur
af op financiële stabiliteit. Eind okTrudy
tober komt de organisatie in stavan
bieler vaarwater. Gedwongen ontEchten
slagen zijn niet nodig om de finanis nu
ciële problemen op te lossen,
definimeldt interim-directeur Arthur
tief
van Thiel. „De reorganisatie is
weg.
bijna rond."
De stichting die in 2013 ontstond na een fusie van zeven welzijnsorganisaties op het eiland,
kreeg flinke klappen en bleek een passen binnen de uitgangspunten
tekort van ruim 130.000 euro op van de subsidiërende gemeenten.
jaarbasis te hebben, zo werd in ja- Zelfredzaamheid en zelfontwikkenuari bekend. Een reorganisatie ling van bewoners staan centraal.
was onvermijdelijk. „Gedwongen Waar dat niet het geval is, dienen
ontslagen bleken niet nodig," be- cursuslelders cursussen verder op|
weert Van Thiel. „Drie personen eigen initiatief te ontwikkelen.
vonden ander werk en vertrokken.
Directeur Trudy van Echten l
We hebben stevig gereorganiseerd. heeft haar functie definitief neerEind oktober is een belangrijk ijk- gelegd, zo werd eergisteren bepunt. Dan zal er een financieel sta- kend. De welzijnsclub zoekt een
biele organisatie ontstaan."
opvolger. Van Thiel solliciteert
Er is onder andere scherp geke- niet en hevelt zijn taken pas over
ken naar het cursusaanbod waar- als de reorganisatie volledig is vol-J
bij de stichting zich richt op de tooid. „Dat kan nog een halfjaar]
core business. Cursussen moeten tot driekwart jaar duren."

Over de concrete uitwerking van
het plan wil ik eerst de raad informeren," zegt hij.
De gemeenteraad heeft onlangs
een budget van 125.000 euro gereserveerd voor de verbeteringsslag.
Die is er vooral op gericht om de
opknapbeurt aan de achterzijde
van de dijkpanden in een keer aan
te pakken. Dat voorkomt dat er individuele regelingen worden getroffen. Den Hollander spreekt var.
'een groot project waar hard aan
wordt gewerkt en dat het centmmgevoel in het dorp nog meer versterkt'.
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Welzijnsdirecteur nu definitief weg
HOEKSCHE WAARD l Directeur
Trudy van Echten van de in financieel zwaar weer geraakte Stichting
Welzijn Hoeksche Waard legt alsnog haar functie neer. Dat is in
goed overleg besloten, zegt zij. „Het
heeft deels te maken met mijn gezondheid, deels met de organisatie.
Het is een natuurlijke keuze. We

moeten allebei de blik richten op
de toekomst," aldus Van Echten.
Hoewel de stichting in januari
meldde dat Van Echten haar functie 'nadrukkelijk niet neerlegde', is
daartoe nu wel besloten. „Voortschrijdend inzicht," noemt zij dit
zelf.
Destijds was Van Echten herstel-

lende van een spoedopname. Er
kwam een interim-directeur. In januari werd bekend dat de stichting
met een jaarlijks tekort van
130.000 euro kampt, moest reorganiseren en dat er banen zouden
verdwijnen. In april bleek dit tekort nog enkele duizenden euro's
hoger te zijn.

Rotonde bij
komt snel
ADM^U \4,ö^-GUfvï^r

Binnenmaas betaalt
provincie 175.OOO euro
MAASDAM De provincie Zuid-Holland wil nog dit jaar
beginnen met de aanleg van een rotonde op de doorgaande weg N491 richting Strijen. Deze komt op de
kruising met de Smïdsweg bij Maasdam. De gemeente
Binnenmaas draagt op verzoek van de provincie
175.000 euro bij, mits de raad ermee instemt.
FOLKERT VAN DER KROL

De aanleg van de rotonde wordt tegelijkertijd uitgevoerd met het groot
onderhoud van de weg. De provincie dient voor de rotonde wel wat
extra grond te verwerven en het bestemmingsplan moet worden aangepast. De gemeente is van plan een
fikse financiële bijdrage te leveren,
ondanks dat b en w de informatievoorziening vanuit de provincie als
'erg mager' omschrijven. Er ligt namelijk nog geen defmtief ontwerp
van de rotonde. Die komt er pas als
de aanbesteding later deze maand
achter de rug is.
Het verkeer op de provinciale weg
heeft nu nog voorrang op het kruispunt met de Smidsweg. Er geldt een
maximumsnelheid van 50 km per
uur. Voor invoegend en overstekend
verkeer is dit lastig. Gemeente en
provincie denken met de aanleg van
een rotonde de verkeersveiligheid te

Aanleg van rotonde
bij Maasdam heeft
minder impact dan
rotondes op N489
-college b en w Binnenmaas

verbeteren. Als voordelen worden
onder meer genoemd dat de naderingssnelheid van het kruispunt omlaag gaat en, mede daardoor, een
sterke afname van het aantal ongevallen met letsel.
Volgens de gemeente kan de rotonde op drukke momenten wel gevolgen hebben voor de doorstroming van het verkeer. De verwachting is dat het verkeer vanuit Maasdam een langere wachttijd heeft.
„Dit is echter bij de huidige situatie
ook al het geval," aldus het college.
Ook wordt een iets hogere uitstoot
van gassen venvacht

Bomen
De provincie kondigde eerder aan
op de N489 tussen Heinenoord en
Klaaswaal twee rotondes aan te willen leggen, tegelijkertijd met het
groot onderhoud van die provincieale weg. Dat laatste betekent ook de
kap van honderden bomen. Daartegen komen zowel de gemeente als
omwonenden in opstand.
Voor de gemeente is dat reden om
de bijdrage voor de rotonde bij
Maasdam los te koppelen van de rotondes voor de N489. „De aanleg
van de rotonde bij Maasdam heeft
op het bestuurlijke vlak en de omgeving minder impact" aldus het
college. Langs de N491 staan nauwelijks bomen.

Oud-Beijerland begint, Korendijk wacht prijs af

Zonnepanelen op dak
van gemeentehuizen
OUD-BEUERLAND Na de gemeentes Binnenmaas en
Strijen krijgt ook Oud-Beijerland zonnepanelen op
het dak van het gemeentehuis. Korendijk heeft eveneens plannen voor het opwekken van duurzame
energie, niet alleen op eigen dak, maar ook bij andere gemeentelijke panden.

De 274 te
plaatsen zonnepanelen leveren OudBeijerland een
besparing van
3500 euro op.

JOKE WALTMANS

Vanaf maandag beginnen in Oud- beuren," zegt Victor de Leeuw, archiBeijerland de voorbereidingen voor tect van het gemeentehuis en inwohet plaatsen van de zonnepanelen. ner van Oud-Beijerland. „Bij liet
Het gaat dan onder meer om voor- ontwerp van de nieuwbouw twintig
zieningen die ervoor zorgen dat het jaar geleden is er al rekening gehoudak veilig te betreden is. Volgende
den
met
duurzaammaand worden de 274 zonnepane- 'Dit had
len geplaatst. Met deze klus is een
heid, dat is
ondermeer te
bedrag van 86.000 euro gemoeid: jaren
De panelen leveren met elkaar eerder
zien aan het
65.000 kwh groene stroom op, dat is
mos-sedumeen besparing van 3500 euro aan mogen
dak."
De
Leeuw
is
niet
energiekosten.
gebeuren* ingelicht over
Als de zonnepanelen eenmaal
het aanbrenwerken, is op een display in de hal
van het gemeentehuis te zien hoegen van de
veel zonnestroom er wordt verza- zonnepanelen, maar vindt dat nu
meld. De opgewekte stroom komt geen bezwaar. „Ik hoop dat ze met
volledig ten goede aan het eigen ge- deze klus ook de wildgroei aan gsmmasten op het dak fatsoeneren, dat
bruik door de ambtenaren.
„Dit had jaren eerder mogen ge- is echt zonde van het gebouw."

ARCHIEFFOTO

Oud-Beijerland is niet de eerste
gemeente in de Hoeksche Waard
met een duurzaam dak. Strijen en
Binnenmaas trokken eerder al gezamenlijk op bij de aanschaf van zonnepanelen voor het gemeentehuis.
Cromstrijen heeft alleen een
duurzaam dak op de nieuwbouw
van de gemeentewerf, die vorig jaar
werd geopend. Er zijn geen plannen
om het dak van het gemeentehuis
ook van zonnepanelen te voorzien.
De gemeente Korendijk zit nog
middenin de offerte-aanvraag voor

zonnepanelen op het dak van het
gemeentehuis en andere gemeentelijke panden, zoals de gemeentewerf
en gymzalen. Op l september vergadert de commissie over de aanschaf,
twee weken later volgt de raad. Korendijk heeft al eerder een duurzaam begin gemaakt met LED-verlicliting in het gemeentehuis en
maakt nu dus de stap naar zonnepanelen.
Vanwege de hijswerkzaamheden
is het terrein voor het gemeentehuis
vanmorgen gesloten.

