
Zwemstrjd
loopt op in
Korendijk
'Een duik in de Costa del
Spui moet altijd kunnen'

| GOUDSWAARD ! De gemeente Korendijk is niet van plan
i zwemmen bij de Costa del Spui in Goudswaard te ver-
bieden. Daarmee gaat de gemeente fel in tegen de
wens van de omgevingsdïenst Midden-HoLland. 'De

j omgevingsdienst creëert schijnveiligheid.*
BASBOERMA ___

Wethouder Paul Boogaard lichtte
l dinsdagavond de gemeenteraad van
Korendijk in over een brief die hij
van de Omgevingsdienst Midden-
Holland (ODMH) heeft ontvangen.

iODMH wil een zwemverbod instel-
len bij Costa del Spui in Gouds-
waard wanneer de diepste ballenlijn
en het duikvlot in het Spui blijven
liggen. De unanieme reactie van de

[politici: dat nooit.

l Schijnveiligheid
1 „Een duik in de Costa del Spui moet
(altijd kunnen. Dat kon vroeger, dat
l kan nu en dat moet in de toekomst
ook kunnen," zegt Boogaard. Vol-
gens hem creëert de omgevings-

i dienst schijnveiligheid. „ZAvernmen
in open water kan per definitie ge-
vaar met zich mee brengen. Veilig-
heid krijg je door sociale controle,
[eigen verantwoordelijkheid en door
goed op te letten. Niet door een ver-
bodsbord te plaatsen of de ballenlijn

l weg te halen."
De wethouder zegt er 'alles aan te

[doen' orn er voor te zorgen dat de
Hoeksche Waarders kunnen blijven
zwemmen in de 'Costa'. „Het besluit
van de omgevingsdienst nemen we

l niet klakkeloos over."
Arie van der Horst, voorzitter van

l de kampeerdersvereniging Costa del
Spui, is blij met de harde opstelling
van de gemeente Korendijk. „De cij-
fers waarmee de omgevingsdienst
ons nu om de oren slaat zullen on-

I getwijfeld kloppen, hoor. Maar er is
[hier nog nooit iets gebeurd - geluk-

te mensen zwemmen hier al

minimaal vijftig jaar zonder proble-
men. Maar het is een kwestie van re-
geltjes aan het worden. En dat komt
de inwoners van Goudswaard niet
ten goede."

Stoer
Mocht de omgevingsdienst het bord
'officieel zwemwater' weghalen, dan
komen er ook maatregelen om
zwemmen in het Spui te ontmoedi-
gen. Boogaard: „Ik heb eon beetje
stoer gedaan en gezegd dat wanneer

Het besluit van de
omgevingsdienst
nemen we niet
klakkeloos over
-Wethouder Paul Boogaard

zij besluiten daar stenen te storten,
wij een boot met zand laten aanruk-
ken om er alsnog een zwemloeatie
van te maken."

Maar zo ver wil de omgevings-
dienst het niet laten komen. „Het
zou handig zijn als de gemeente
onze eisen inwilligt," zegt Gert van
den Toren van ODMH. „Tot de eer-
ste ballenlijn mag gewoon gezwom-
men worden, maar daarbuiten is
het gevaarlijk. Past Korendijk de
zwemlocatie niet aan dan volgen er
consequenties."

STRIJEN Ao%4U/ C^.C

Viswinkelzet l
de strijd voort
De broers Herman en Adrie van
der Veer van visspeciaalzaak Aan
de Kant hebben hun poging om
een viswinkel te vestigen in het
pand Spui 2/Boompjesstraat 11 in
Strijen kracht bijgezet tijdens een
zitting van de bezwarencommis-
sie van de gemeente Strijen.

De ondernemers protesteerden
tegen de afwijzing van hun plan.
Volgens de Van der Veers ver-
groot hun winkel de leefbaarheid
van Strijen. Zij zeggen op het 'de-
structief beleid' van de gemeente
te stuiten. Het college wil de
woonbestemming van het pand
niet wijzigen in detailhandel.

De bezwarencommissie doet
over enkele weken uitspraak.
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College weer
compleet
V4gr KOMPAS *ss>M.c=aqr.

Met de benoeming en beëdiging van Harryvan
Waveren (BINT) en Piet van Leenen (SGP/CU) is
het Oud-Beijerlands college van burgemeester en
wethouders weer voltallig. Harry van Waveren is de
opvolger van Henk Kievit en Piet van Leenen neemt de
plaats in van Johan van Buuren.

OUD-BEUERLAND - De coali-
tiepartijen BINT, SGP-CU
en CDA zijn blij met de
komst van de twee ervaren
politici, zo bleek dinsdag tij-
dens de raads c vergadering.
"Qud-Beijerland verdient
goede bestuurders", aldus
CDA-fractievoorzitter Ad
Valkenburg. Wethouder ïna
van der Werf-Weeda (CDA)
neemt in het resterende deel
van de collegeperiode de rol
van Ie locoburgemeester op
zich.

Ervaring
De twee nieuwe wethou-
ders brengen een schat aan
politiek-bestuurlijke erva-
ring mee. Zo maakte Harry

van Waveren (40) acht jaar
deel uit van het college van
gedeputeerde staten van
provincie Zeeland en ver-
vulde hij diverse ambtelijke
(advies)functies op het ge-
bied van ruimtelijke orde-
ning.
Piet van Leenen (67) werkte
'levenslang' hij schokdem-
perfabrikant Koni in Oud-
Beijerland; de laatste jaren
in de functie van financieel
directeur. Ook was hij zo'n
twintig jaar raadslid/frac-
tievoorzitter voor de SGP.
Daarnaast bekleed(t)de hij
tal van bestuursfuncties op
het terrein van zorg.

Lees meer op pagina3

Wethouder blijft 'm Goes wonen
Vervolg van de voorpagina
De fractievoorzitters Remco
Veelenturf (BINT), Alma
Vervelde (SGP-CU) en Ad
Valkenburg (CDA) bena-
drukken dat met de beëdi-
ging van de nieuwe wethou-
ders wederzijds vertrouwen
in elkaar wordt uitgespro-
ken.
Alma Vervelde: "Vertrou-
wen was, is en blijft de ba-
sis."
Een tussentijdse personele
wijziging binnen het college
betekent niet dat het college-
programrna wordt losgela-
ten. Wel wordt de komende
weken overleg gevoerd over
het in 2014 gesloten coalitie-
akkoord. De grote vraag is
in welke mate de afspraken
haalbaar zijn door de fman-

éhl
Piet van Leenen (SGP/CU} en Harry van Waveren (BINT).

foto's: gemeente Oud-Beijerland

ciële gevolgen van de mei-
circulaire, waardoor Oud-
Beijerland minder geld van
de Rijksoverheid krijgt.
De raad stemde in met het

'besluit ontheffing ingeze-
tenschap voor één jaar'. Dit
houdt in dat Harry van Wa-
veren vooralsnog gewoon in
Goes kan blijven \vonen.



FeLLe kritiek op zwemverbod Costa deL Spui
EVELINE VERWATER
GOUDSWAARD ! Inwoners van Ko-
rendijk zijn verbijsterd over het be-
richt dat de Omgevingsdïenst Mid-
den-Holland een zwemverbod bij
de Costa del Spui in Goudswaard
overweegt. Wethouder Paul Boo-
gaard meldde dat deze week tij-
dens de gemeenteraadsvergadering
van Korendijk.

Het verbod komt 'er als de ge-

meente de 'te diepe' ballenlijn en
het duikvlot in het water laat lig-
gen. De stroming zou daar te ge-
vaarlijk zijn. Dit jaar werd orn die
reden ook al een zwemverbod bij
de Oude Tol in Oud-Beijerland af-
gekondigd.

Op de facebookpagina van AD
Hoeksche Waard reageren inwo-
ners vol ongeloof. „Dat zou heel
jammer zijn, en dat is nog zwak

uitgedrukt," luidt een van de reac-
ties. „Wat is er nu weer mis met het
duikvlot en de ballenlijn? Ze liggen
de scheepvaart niet in de weg,
toch?" schrijft een ander.

Voor de inwoners van Gouds-
waard hoort het Spui er helemaal
bij en dat moet volgens hen zo blij-
ven. „Mijn dochter wil niet eens
naar het strand, maar gaat liever
naar het Spui."

PvdA vreest overaanbod
woningen in Hoeksche Waard
PIERSHIL - De Partij van de
Arbeid vreest voor over-
aanbod van woningen in de
Hoeksche Waard tot 2030.
Deze conclusie trok frac-
tievoorzitter Jelle Stelpstra
deze week tijdens de behan-
deling van de woonvisie in
do commissievergadering
van Korendijk. "We hebben
het woningbouwprogramrna
van 2015 naast dat van 2014
gelegd", betoogde hij. "Maar
ook is gekeken naar de al
bestaande woonbehoefte-
raming. Telkens zie je dat
het aantal geplande nieuwe
woningen zo'n 500 tot 600

hoger ligt in het programma.
Zelfs als onze berekenin-
gen maar half zouden klop-
pen, gaat het om flink aantal
nieuwe woningen meer, dan
waaraan behoefte is. Dat is
gevaarlijk voor de Hoeksche
Waardse woningmarkt. Als
we dat zomaar toestaan, kan
dat leiden tot flinke waar-
dedalingen. Het bevreemdt
de PvdA dan ook zeer, dat
ons nu de woonvisie wordt
voorgelegd, terwijl het wo-
ningbouwprogramma al op
8 juni is verschenen, Wat
het woningbouwprogramma
betreft, constateert de PvdA

dat diverse gemeenten in de
Hoeksche Waard op heel ver-
schillende wijze beslag heb-
ben gelegd op extra aantallen
nieuw te bouwen woningen
ten opzichte van het wo-
ningbouwprogramma 2014,
zonder dat de raden daarbij
betrokken zijn geweest. Voor
Cromstrïjen gaat het maar
liefst om 475 extra woningen
en voor Korendijk om geen
enkele nieuwe extra woning.
Het kan grote gevolgen heb-
ben voor de woningmarkt in
Korendijk. Op 15 september
staat het op de agenda van de
raadsvergadering.



A Naast het busstation moet een nieuw P+R-terrein voor busreizigers en carpoolers komen.
FOTO VICTOR VAN BREUKELEN

Wethouder: eigen P+R-terrein
A f~M_i v i l f ' ) L\- r-'-^f—f -~) ff •«, T^: *J

FOLKERT VAN DER KROL
KEINENOORD l Het nieuw aan te
Leggen P+R-terrern bij het bus-
station in Heinenoord wordt mo-
gelijk eigendom van de ge-
meente Binnenmaas. Wethouder
Wouter Joosten gaat proberen voor
dat plan steun te krijgen binnen
het college en de gemeenteraad.

De aanleg van een nieuwe par-
keerplaats voor reizigers is nodig
omdat het huidige carpoolterrein
aan de Reedijk wordt gesloten. De
particuliere eigenaar bouwt daar
kantoorgebouwen. Er staat al een
bord dat parkeren niet meer moge-
lijk is, maar de eigenaar staat dat
deze week nog oogluikend toe.

De provincie wil de aanleg van
het nieuwe P+R-terrein financie-
ren, maar er geen eigenaar van
worden. Dat laatste geldt eigenlijk

ook voor de gemeente Binnen-
maas. De eigenaar is straks name-
lijk verantwoordelijk voor het be-
heer en onderhoud van het terrein.
„Maar de provincie heeft nu een
subsidiepotje van 4 miljoen om dit
soort zaken te financieren," zegt
Joosten.

Handjes
Deze week sprak de wethouder
met gedeputeerde Floor Vermeulen
van Zuid-Holland. „De provincie
wil honderdduizenden euro's mee-
betalen als wij als gemeente beslui-
ten eigenaar te worden van het ter-
rein," aldus Joosten. „Het zou bij-
zonder jammer zijn als we door
trage besluitvorming naast het
potje pissen. Daarom wil ik probe-
ren er binnen de gemeente toch de
handjes voor op elkaar te krijgen."

Zowel de provincie als de ge-
meente overleggen al jaren over
een definitieve oplossing, maar ze
kwamen er tot nog toe niet uit. Nu
de definitieve sluiting van het car-
poolterrein aanstaande is, groeit de
druk. „De naastgelegen Rabobank
heeft woensdag al vijf mensen weg-
gestuurd omdat ze er parkeerden
en helemaal geen klant waren. De
Rabo heeft alle plekken zelf hard
nodig. En ook bij het carpoolter-
rein aan de andere kant van de
snelweg neemt de parkeerdruk
toe," zegt Joosten.

Hij schat dat het nieuwe P+R-
terrein er over drie tot zes maan-
den kan liggen. „De grond moet
worden aangekocht en er moeten
procedures worden doorlopen.
Maar daarna kan de gemeente
haar eigen P+R-terrein hebben."



'Veel te
veel nieuwe
woningen1
PvdA: particuliere
huizenbezitters de dupe
HOEKSCHE WAARD l Woningbezitters in de Hoeksche
Waard dreigen de dupe te worden van de ongebrei-
delde bouwlust van de vijf gemeenten op het eiland.
Dat stelt de PvdA in Korendijk. De gemeenten willen
volgens de partij tot 2030 vijf- tot zeshonderd meer
woningen laten bouwen dan volgens onderzoeken
nodig is.
FOLKERT VAN DER KROL

Dat leidt volgens fractievoorzitter
Jelle Stelpstra van de PvdA in Ko-
rendijk tot onverkoopbare huizen
en dalende prijzen van bestaande
koopwoningen. „Als nieuwe huizen
niet worden verkocht, is dat het ri-
sico van de projectontwikkelaar.
Maar de bomv van te veel woningen
kan er ook toe leiden dat particu-
liere huizenbezitters worden getrof-
fen," aldus Stelpstra, die in Koren-
dijk bijval heeft van andere partijen.

Stelpstra heeft de Hoeksche
Waardse nieuwbouwplannen verge-
leken met ramingen naar de wo-
ningvraag en bevolkingsprognoses.
„Tot 2020 zie je al een overschrij-
ding van honderden woningen,"
zegt Stelpstra. „Zelfs al zouden mijn
berekeningen slechts voor de helft
kloppen, dan nog is dit zorgelijk."

Alle gemeenten in de Hoeksche
Waard hebben plannen om uit te
breiden. Zo zet Cromstrijen tot 2030
in op bijna 750 extra woningen ter-
wijl er eenjaar geleden 273 stonden

Het Lijkt er op of
alle plannen voor
woningbouw bij
elkaar zijn gevoegd
-JeLLe Stelpstra

gepland, berekent de PvdA. Volgens
wethouder Bas Boelhouwers van
Cromstrijen blijft het te bouwen
aantal woningen binnen de band-
breedte die de provincie biedt. „Ge-
deputeerde Staten vindt de woonvi-
sie en bijbehorend woningbouwpro-
gramma aanvaardbaar," aldus Boel-
houwers.

Volgens wethouder Gerard den
Boer-van Korendijk komt zijn ge-
meente niet met extra bouwplan-
nen. Ook zegt hij zich niet te kun-
nen bemoeien met de plannen van
de vier andere gemeenten.

Verhuizen
Stelpstra vindt dat te kort door de
bocht. „Als andere gemeenten wel
meer bouwen, heeft dit effect op de
woningmarkt in Korendijk. Veel
mensen verhuizen binnen de Hoek-
sche Waard. Dit is een onderwerp
dat op Hoeksche Waardse schaal
moet worden bekeken. Nu lijkt het
er op of alle woningbouwplannen
bij elkaar zijn gevoegd., zonder over-
leg of we in totaliteit niet te veel
bouwen in de Hoeksche Waard."

Alle vijf gemeenteraden moeten
de regionale woonvisie, waarin de
woningbouwplannen moeten pas-
sen, goedkeuren. Als deze in Koren-
dijk wordt gewijzigd of niet aange-
nomen ontstaat een lastige situatie.'
De Hoeksche Waardse gemeenten
moeten het namelijk van de provin- i
cie eens worden. De Korcndijkse
raad beslist er op 15 september over.



Sociale dienst in defensief gedrukt

Inhuur Investiga
kan echt niet'
HOEKSCHE WAARD/DORDRECHT Advocaat Peter Hanen-
berg laakte gisteren in de Dordtse rechtbank de
wijze waarop de Regionale Sociale Dienst Hoeksche
Waard (RSD) bijstandsfraude opspoort. Voor het on-
derzoek huurt de RSD op no-cure-no-pay-basis het
bureau fnvestiga in. „Het klopt van geen kanten."
FOLKERT VAN DER KROL

Hanenberg stond 's-Gravende! er
Johan Giezen bij, die vanwege een
ziekte niet rneer kan werken. Vol-
gens de RSD heeft Giezen ten on-
rechte 30.000 euro aan uitkeringen
ontvangen omdat uit onderzoek
van de Investiga-rechercheurs zou
blijken dat hij niet thuis woont.

Giezen bestrijdt dit, maar door-
dat de RSD zijn uitkering stopzette,
kon hij zijn huur tijdelijk niet meer
betalen. Daardoor dreigt hij nu uit
zijn huurflat te worden gezet. In-
middels ontvangt Giezen een
nieuwe uitkering, alleen eist de
RSD de 30.000 euro wel terug.

De vraag is alleen of de RSD de
door Investiga vergaarde informa-
tie wel mag gebruiken. Deze con-
structie ligt namelijk onder vuur.
Investiga krijgt, naast een vast be-
drag, een premie voor elke bij-
standsuitkering die na het onder-
zoek kan worden stopgezet. De
Centrale Raad van Beroep heeft de
werkwijze, waarbij een extern bu-
reau wordt ingehuurd voor het op-
sporen van bijstandsfraude, afge-
wezen. Dit wordt als een te belang-

investiga-mensen
zijn te vergelijken
met het personeel
in vaste dienst
-Eelco Kingma (RSO)

rijke publieke taak gezien om uit te
besteden aan commerciële bureaus.

Onlangs verloor Lansingerland,
dat eveneens Investiga had inge-
schakeld voor de onderzoeken naar
bijstandsfraude, nog een soortge-
lijke zaak. En staatssecretaris Jetta
Klijnsma (Sociale Zaken) kondigde
al aan te zullen optreden tegen ge-
meenten die dit blijven doen.

Sinds werknemers van Investiga
een paar jaar geleden in de Hoek-
sche Waard actief werden, komen
er klachten van mensen met een
uitkering die vinden dat de opspo-
ringsmethoden veel te ver gaan.

Ingebed
Niettemin probeerde directeur
Eelco Kingma van de RSD gisteren
de rechtbank ervan te overtuigen
dat er niets mis is met de inhuur
van Investiga. Volgens hem zijn de
onbezoldigde ambtenaren ingebed
in de ambtelijke organisatie van de
RSD en zitten twee van hen ook vijf
dagen per weck op het kantoor in
Oud-Beijerland. „Het is vergelijk-
baar met het personeel dat in vaste
dienst is," aldus Kingma. „Ik stuur
die mensen aan."

Hanenberg reageerde geprikkeld.
„De mensen van Investiga zijn geen
ambtenaren. Het is voor hun eigen
baas heel belangrijk dat ze een
goed resultaat behalen. En juri-
disch is er ook geen rugdekking."

Uitspraak over circa zes weken.



Burgers willen
onafhankelijk
adviesorqaa
'Veel knelpunten in zorg'
OUD-BElJERLAND De groep die het meest afhankelijk is
van goede zorg en voorzieningen weet dikwijls niet
wat er mogelijk is. Dat vermoeden heeft de Qud-Beij-
erlandse Ineke Hoogwerf, zelf slecht ter been. De 'be-
trokken burger' schakelde de politiek in.

BAS BOERMA

Vijfjaar geleden was de gemeente-
raad van Öud-Beijerland unaniem
vóór een WMO-raad in het dorp.
Een onafhankelijk orgaan dat vra^
gen en klachten behandelt over
huishoudelijke hulp, het PGB, pas-
send onderwijs of vervoersvoorzie-
ningen. Anno 2015 weten veel zorg-
afhankelijke Oud-Beïjerlanders nog
steeds niet goed waar zij hulp moe-
ten inschakelen, zegt Hoogwerf.
„Het zou fijn zijn als er zoiets komt."

Samen met Sandra Hol (Groen-
Links) en Leontine Guldenaar
(PvdA) houdt ze daarom op zater-
dag 12 september een informatiebij-
eenkomst. Belangrijk, vindt Hoog-
werf: „Deze groep, vooral chronisch

zieken en mensen met een beper-
king, is kwetsbaar en kent de regels
rond het nieuwe zorgaanbod in
Oud-Beijerland niet goed. Boven-
dien zijn deze mensen al blij wan-
neer ze zichzelf overeind kunnen
houden."

Drempel
Volgens het trio is de drempel om
naar de gemeente te stappen te
groot. „Deze groep willen we nu mo-
biliseren," zegt Hol. „We gaan open
het gesprek aan. Regelmatig horen
we dat er veel knelpunten in de zorg
zijn. Die willen we nu bundelen
voor de wethouder," zegt Guldenaar.
„Want er moet iets gebeuren."



Brief vijf gemeenten naar
provincie over busvervoer
HOEKSCHE WAARD l De vijf col-
leges van burgemeester en
wethouders in de Hoeksche
Waard hebben in een brief aan
de provincie hun zorgen geuit
over het toekomstige busver-
voer op het eiland. Doordat
Connexxion vanaf eind dit jaar het
busvervoer in de Hoeksche Waard
overneemt van Arriva vrezen reizi-
gers en politici een forse prijsstij-
ging van de abonnementen voor
groepen scholieren.
PvdA, CDA en SGP Korendijk) hou-
den zich al maanden bezig met de
problemen. Dat heeft al resultaat
gehad, want gedeputeerde Floor

Vermeulen van Zuid-Holland heeft
toegezegd dat niemand na de wis-
seling van vervoerder meer dan
10 procent extra mag betalen voor
een busabonnement.
Wet leeft nog de zorg dat nieuwe
scholieren het volle pond moeten
betalen. Ook is er onvrede over de
wijze waarop Connexxion en Ar-
riva een collectieve overeenkomst
met de scholen in het voortgezet
onderwijs wilden sluiten. Dit ging
uiteindelijk niet door.
De vijf colleges laten in de brief
weten de zorgen te onderschrij-
ven, maar tevreden te zijn over de
inzet van de provincie tot nog toe.


