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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 voorberoidingsbo-
sluit voor het terrein, ton
bchucvc van een nieuw be-
stemmingsplan. Van Rotter-
dam reageert op do silo van
Hot Kompas (zie ingezonden
brief hieronder). Hij noemt
bet nemen van het voorberei-
dingsbesluit uitstel. "De ge-
meente kiin lint op deze wijze
weer i-:en jaar laten liggen.
Vorig jaar is er onk oen bo-
skat genomen, maar leverde:
geen bestemmingsplan op."
I n 2004 staakte de Suiker
Unie de activiteiten in Put-
lersboek om alles te concen-
treren in Dintüloord. "Sinds-
d ien /.ijn de betrokkenen bij
bet gebied, Suikerunie (eige-
naar), gemeenLe, ])rovinf:ie
en dn regio Hookscho Waard
[onderdeel structuur visie

Hoekscbc Waard) met elkaar
in gesprek over de plannen
voor bet gebied", zegt verant-
woordelijk wethouder Henk
van Etten. De partijen heb-
ben elkaar in lïen jaar t i jd
nog 'niet kunnen vinden' .
Hel wekt bij sommigen do
indruk dat de plannen war-
den geboycot. De wethouder
legt uit: "Kr zijn veel par t i jen
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 ge-
meente een aantal jaren ge-
leden een mooie visie neer,
dat veel draagvlak had, maar
kwamen er met de betrokke-
nen niet uit."
Paul Hagens van de Suiker
Unie beeft een andere ver-
sie. 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
daar in 100% zijn zin krijgen.
Do gemeente en provincie
hebhen dit plan naast zich
neergelegd en een eigen plan
gemaakt en hun fierdere on-
haalbare vis ie doorgedrukl
en vastgelegd in een ai'spra-
kenkador. Wi j z i jn bij dn
besluitvorming biervan vol-
ledig buitengesloten", aldus
de manager terroinontwik-

hoi h n d r i j f ' . "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 op-
leggen. Intussen ging er veel
l i j d verloren en zijn er zoveel
kansen gemist om dit gebied
tol een economisch aantrek-
k e l i j k gebied te maken. Om-
dat wij ons buitengesloten
voelen, zijn wij genoodzaakt
ons eigen plan Ie trekken.
Hiervoor hebben w i j een mi-
l ieuvergunning 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 gebon-
den induslrie had bedacht
(vervoer over waler). "Rijks-
waterstaat maakte vorige
maand bekend dat de kade
langs de Oude Maas alleen
incidenteel gebruikt mag
worden mot ontheffing, om-
dal i i e vaarroul t ï Ie d ruk is
mol containerschepcn", zegl
de wethouder. Hagens meent
dat de gemeente hier drie jaar
geledon a! V J H I op do hoogte

was. hetgeen de wethouder
met klem weerspreekt.
Suiker Unie had in haar
plan voorgesteld om het ge-
bied tussen dn spoeialilei-
t en fabriek en de dorpskern
(voortuin) v r i j Ie houden,
door tin industriële bestem-
ming te verhuizen naar tle
vloei velden en stelde voor
om dan een nieuwe onl-
sluilingsweg In realiseren
om dn Rustenburgstraal te
ontsluiten. "Daarvoor is een
bestemmingsplan wijziging
nadin. Do gomoonle wilde

dat Suiker Unie de bestem-
ming zou opgeven, maar wol
de nieuwe weg zou aanlog-
gen", zegt Hagens. "Het be-
drijf wilde hel gebied van
de vloeiveldeu gebruiken tor
cómpcnsalie, maar de raad
wilde hier destijds absoluut
geen industrie.", zegt Van
Etten. "We willen geen be-
drijvigheid in de voortuin
van Puttorshook, dit heeft
invloed op de leefbaarheid.
Maar wc moeten wel realis-
tisch 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 vlooivel-
don. 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 ter-
rein 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 bedr i j f
hen je toch snel de gebeten
hond. Wij vinden het dood-
zonde dal zoveel kansen ge-
mis t zijn. Het had een rnonio
economische t int wikkel ing
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 één-
richtingsverkeer 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 verkeerssitua-
tie in de Voorstraat, beraadt zich op
een eventuele vervolgstap na de uit-
spraak van de bestuursrechter. De
zaak die de bewoners tegen de ge-
meente Cromstrijen hadden aange-
spannen, bracht niet het verlos-
sende woord.

De werkgroep bracht bij de be-
stuursrechter aan de orde dat de
maatregelen in de Voorstraat en de
Koninginneweg voor een onveili-
gere verkeerssituatie hebben ge-
zorgd, die indruist tegen de uit-
gangspunten van het convenant
Duurzaam Veilig. Bovendien zou de
gemeente omwonenden onvol-
doende hebben betrokken bij de be-
sluitvorming. De bewoners kregen
echter nul op rekest.

..We denken er zeker aan nog een
stap verder te gaan;' aldus Wim No-
tenboom 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 een-
richtingsverkeer in de Voorstraat in
te stellen. „Het levert een gevaar-
lijke verkeerssituatie op: snelheids-
overtredingen, trillingen door voort
denderend vrachtverkeer" somt No-
tenboom op. „Het heeft enorme ge-
volgen gehad."

De bestuursrechter gaf in zijn uit-
spraak aan dat er binnenkort wel
een gesprek komt tussen Crom-
strijen en de politie over de ver-
keersovertredingen. „Maar de poli-
tie heeft al eerder gezegd dat ze in
de huidige situatie niet kan handha-
ven door de aanwezigheid van ver-
keersborden," stelt Bas Hagoort van
Veilig Verkeer Nederland. „Dat is
frustrerend."

Wim Notenboom waarschuwt
voor meer problemen. „Er staan ver-
keersmaatregelen op de Koningin-
neweg op stapel, waardoor het aan-
tal parkeerplaatsen zal afnemen.
Dat zal ook weer voor overlast el-
ders 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 vergade-
ring van'de commissie Maat-
schappelijke Zaken (MZ) op
24 juni stelde Hans Nieland
al vragen over slechte uit-
betalingen door de SVB.
Wethouder Arie Mol be-
aamde dat en sprak over
twee gevallen die bekend
waren. Dat ging toen om
mensen die een Persoonsge-
bonden Budget kregen voor
de VVMO. Dat is volgens de
wethouder opgelost. Anders

j ligt het met uitbetalingen in
de jeugdzorg. Het Service-
organisatie Jeugdhulp ZHZ
voert voor de gemeente(n)
de werkzaamheden uit. Het
dagelijks bestuur van de ge-

Imeenschappelijke regeling

Dienst Gezondheid & Jeugd
heeft naar aanleiding van
deze problemen een brief ge-
stuurd naar de SVB, waarin
het zijn zorgen uit en verbe-
termaatregelingen op korte
termijn verwacht. Ook de
CDA-fractie mengt zich in
de kwestie en vraagt het col-
lege 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 mogelijkhe-
den ziet om deze mensen
tijdelijk tegemoet te komen.
Het college zal eind van de
maand antwoorden.



Dierenpartii in verweer tegen bouw in polder
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tij voor de Dieren komt in verweer
legen de nieuwbouwplannen van de
gemeente Cromstrijen in de Toren-
stcepolcler in Numansdorp.

Vorige week werd bekend dat de
provincie akkoord gaat met het be-
stemmingsplan en dat de gemeente
in de al jarenlang slepende strijd om
woningbouw geen weerstand meer

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 na-
tuurwaarde van de Torensteepolder
en vindt dat aan woningbouw op
die plek en de aanleg van de Ooste-
lijke Randweg een Milieu Effecten-

rapportage ten grondslag moet lig-
gen. De partij ontlokt GS in schrif-
telijke vragen ook een uitspraak
over het standpunt van de Raad van
State dat het oude houthandelter-
rein 't Hooft van Prooijen qua ver-
stedelijking meer geschikt is voor
woningbouw. Ook vraagt de Dieren-
partij zich af wat de gevolgen zijn
voor de natuur.



l'Positief over aanpak dijk'

Welzijnsclub stabiel
zonder ontslagen

l WAARD | Stichting
Welzijn Hoeksche Waard stevent
af op financiële stabiliteit. Eind ok-
tober komt de organisatie in sta-
bieler vaarwater. Gedwongen ont-
slagen zijn niet nodig om de finan-
ciële problemen op te lossen,
meldt interim-directeur Arthur
van Thiel. „De reorganisatie is
bijna rond."

De stichting die in 2013 ont-
stond na een fusie van zeven wel-
zijnsorganisaties op het eiland,
kreeg flinke klappen en bleek een
tekort van ruim 130.000 euro op
jaarbasis te hebben, zo werd in ja-
nuari bekend. Een reorganisatie
was onvermijdelijk. „Gedwongen
ontslagen bleken niet nodig," be-
weert Van Thiel. „Drie personen
vonden ander werk en vertrokken.
We hebben stevig gereorganiseerd.
Eind oktober is een belangrijk ijk-
punt. Dan zal er een financieel sta-
biele organisatie ontstaan."

Er is onder andere scherp geke-
ken naar het cursusaanbod waar-
bij de stichting zich richt op de
core business. Cursussen moeten

^ Direc-
teur
Trudy
van
Echten
is nu
defini-
tief
weg.

passen binnen de uitgangspunten
van de subsidiërende gemeenten.
Zelfredzaamheid en zelfontwikke-
ling van bewoners staan centraal.
Waar dat niet het geval is, dienen
cursuslelders cursussen verder op|
eigen initiatief te ontwikkelen.

Directeur Trudy van Echten l
heeft haar functie definitief neer-
gelegd, zo werd eergisteren be-
kend. De welzijnsclub zoekt een
opvolger. Van Thiel solliciteert
niet en hevelt zijn taken pas over
als de reorganisatie volledig is vol-J
tooid. „Dat kan nog een halfjaar]
tot driekwart jaar duren."

' v -3 ï . ;VERL\NO l Ondernemers
in het centrum van Oud-Beijerland
reageren tot nog toe positief op het
plan om de achterzijde van de win-
kelpanden op de dijken flink op te
knappen. Dat blijkt uit de eerste
peilingen van de werkgroep vast-
goed 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 werk-
groep vastgoed invulling aan geeft.

Over de concrete uitwerking van
het plan wil ik eerst de raad infor-
meren," zegt hij.

De gemeenteraad heeft onlangs
een budget van 125.000 euro gere-
serveerd 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 in-
dividuele regelingen worden ge-
troffen. Den Hollander spreekt var.
'een groot project waar hard aan
wordt gewerkt en dat het centmm-
gevoel in het dorp nog meer ver-
sterkt'.

'S-

Welzijnsdirecteur nu definitief weg
HOEKSCHE WAARD l Directeur
Trudy van Echten van de in finan-
cieel zwaar weer geraakte Stichting
Welzijn Hoeksche Waard legt als-
nog haar functie neer. Dat is in
goed overleg besloten, zegt zij. „Het
heeft deels te maken met mijn ge-
zondheid, 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 func-
tie 'nadrukkelijk niet neerlegde', is
daartoe nu wel besloten. „Voort-
schrijdend inzicht," noemt zij dit
zelf.

Destijds was Van Echten herstel-

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



Rotonde bij

komt snel
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Binnenmaas betaalt
provincie 175.OOO euro
MAASDAM De provincie Zuid-Holland wil nog dit jaar
beginnen met de aanleg van een rotonde op de door-
gaande 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 te-
gelijkertijd uitgevoerd met het groot
onderhoud van de weg. De provin-
cie dient voor de rotonde wel wat
extra grond te verwerven en het be-
stemmingsplan moet worden aan-
gepast. De gemeente is van plan een
fikse financiële bijdrage te leveren,
ondanks dat b en w de informatie-
voorziening vanuit de provincie als
'erg mager' omschrijven. Er ligt na-
melijk 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 kruis-
punt 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 nade-
ringssnelheid van het kruispunt om-
laag gaat en, mede daardoor, een
sterke afname van het aantal onge-
vallen met letsel.

Volgens de gemeente kan de ro-
tonde op drukke momenten wel ge-
volgen hebben voor de doorstro-
ming van het verkeer. De verwach-
ting is dat het verkeer vanuit Maas-
dam 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 wil-
len leggen, tegelijkertijd met het
groot onderhoud van die provincie-
ale weg. Dat laatste betekent ook de
kap van honderden bomen. Daarte-
gen 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 ro-
tondes voor de N489. „De aanleg
van de rotonde bij Maasdam heeft
op het bestuurlijke vlak en de om-
geving minder impact" aldus het
college. Langs de N491 staan nau-
welijks 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 even-
eens plannen voor het opwekken van duurzame
energie, niet alleen op eigen dak, maar ook bij an-
dere gemeentelijke panden.
JOKE WALTMANS

Vanaf maandag beginnen in Oud-
Beijerland de voorbereidingen voor
het plaatsen van de zonnepanelen.
Het gaat dan onder meer om voor-
zieningen die ervoor zorgen dat het
dak veilig te betreden is. Volgende
maand worden de 274 zonnepane-
len geplaatst. Met deze klus is een
bedrag van 86.000 euro gemoeid:
De panelen leveren met elkaar
65.000 kwh groene stroom op, dat is
een besparing van 3500 euro aan
energiekosten.

Als de zonnepanelen eenmaal
werken, is op een display in de hal
van het gemeentehuis te zien hoe-
veel zonnestroom er wordt verza-
meld. De opgewekte stroom komt
volledig ten goede aan het eigen ge-
bruik door de ambtenaren.

„Dit had jaren eerder mogen ge-

beuren," zegt Victor de Leeuw, archi-
tect van het gemeentehuis en inwo-
ner van Oud-Beijerland. „Bij liet
ontwerp van de nieuwbouw twintig
jaar geleden is er al rekening gehou-

den met
duurzaam-
heid, dat is
ondermeer te
zien aan het
mos-sedum-
dak." De
Leeuw is niet
ingelicht over
het aanbren-
gen van de

zonnepanelen, maar vindt dat nu
geen bezwaar. „Ik hoop dat ze met
deze klus ook de wildgroei aan gsm-
masten op het dak fatsoeneren, dat
is echt zonde van het gebouw."

'Dit had
jaren
eerder
mogen
gebeuren*

De 274 te
plaatsen zon-
nepanelen le-
veren Oud-
Beijerland een
besparing van
3500 euro op.
ARCHIEFFOTO

Oud-Beijerland is niet de eerste
gemeente in de Hoeksche Waard
met een duurzaam dak. Strijen en
Binnenmaas trokken eerder al geza-
menlijk op bij de aanschaf van zon-
nepanelen 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 gemeente-
lijke panden, zoals de gemeentewerf
en gymzalen. Op l september verga-
dert de commissie over de aanschaf,
twee weken later volgt de raad. Ko-
rendijk heeft al eerder een duur-
zaam begin gemaakt met LED-ver-
licliting in het gemeentehuis en
maakt nu dus de stap naar zonne-
panelen.

Vanwege de hijswerkzaamheden
is het terrein voor het gemeentehuis
vanmorgen gesloten.


