
'Lijn funest
voor eiland'
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Nieuwe enquête over OV
HOEKSCHE WAARD Er komt een tweede enquête over
het busvervoer van Connexxion in de Hoeksche
Waard. Dat zegt René Krabbe namens de PvdA op het
eiland. Reizigers beginnen volgens hem nu pas te be-
seffen welke gevolgen de wisseling van Arriva naar
Connexxion met zich meebrengt.
BAS BOERMA

De enquête ciie de PvdA Hoeksche
Waard momenteel opstelt komt nog
deze week online, verzekert Krabbe.
„We moeten nog wel kijken hoe we
die precies vorm gaan geven, maar
we willen opnieuw aandacht vragen
voor het openbaar vervoer op het ei-
land. Dat is hard nodig. Ik verwacht
meer respons dan de vorige keer."

Begin juli plaatste de partij ook al
een vragenlijst op internet. Toen
was vooral de tariefstijging voor
scholieren in de Hoeksche Waard en
Goeree-Overflakkee een doorn in
het oog. Dit keer neemt de PvdA het
ook op voor de forenzen, want voor
hun verdwijnen veel bestaande bus-
lijnen.

Lijn 190
Dat merkt ook Simon Plomp. De
Nieuw-Beijerlander was er als de
kippen bij om de nieuwe Connex-
xion-lijnen, die vorige weck bekend
werden gemaakt, te bekijken. Tot
zijn schrik verdwijnt onder de
nieuwe vervoerder de complete lijn
190 tussen Oud-Be ij erland en Spij-
kenisse, waar overgestapt kan wor-
den op de metro. „Dat is funest voor-

de reizigers in het westelijke deel
van de Hoeksche Waard" zegt hij.

Als lijn 190 komt te vervallen
moeten reizigers gebruik maken van
een niet-rechtstreekse lijn, waarmee
zij alleen via Rotterdam-Zuid in
Spijkenisse kunnen komen. Plomp:
„Dat betekent niet alleen extra reis-
tijd, maar ook extra kosten." Hij
neemt zijn zoon als voorbeeld. „Hij
woont ook in Nieuw-Betjerland en
werkt" in Rijswijk. Die reis kost hem
nu anderhalf uur. Als lijn 190 ver-
dwijnt, komt daar zomaar een uur
bij. Daar is totaal geen aandacht
voor."

'Meetmoment'
Volgens planning wordt het nieuwe
lijnennetvan Connexxion ieder half
jaar geëvalueerd. Een 'meetmoment'
dat Krabbe niet wil aftvachten.

„We verwachten dat dit lijnennet
de komende maanden veel protest
zal opleveren. Die klachten willen
we bundelen en overhandigen aan
de provincie. Tot nu toe heeft de ge-
deputeerde zijn poot stijf gehouden,
maar daar hebben wij geen bood-
schap aan."



Pareltje van streekgeschiedenis
HOO rxe-tAï Q£Ü

Do vijf auteurs op rij, met uiterst linksachter museumdirec-
teur Belle van den Berg en Ad van Lieinpt met boek. (Foto: pr)

€INENOORD - De Hoeksche
Waard heeft er een 'pareltje'
/an regionale geschiedschrij-
/ing bij.

3at is het lovende oordeei van
v-maker Ad van Liempt, die

afgelopen vrijdag in het streek-
nuseum het eerste exemplaar
n ontvangst nam van het boek
Oorlog in de Hoeksche Waard

1940-1945'.Hetboekis
geschreven door Loek Dekker,
Gerda den Hartog, Dini Heij-
den, Dick Snijders en Willy
Spaan.

Aan het begin en het einde van
de Tweede Wereldoorlog lag de
Hoeksche Waard aan het front
waar hevig werd gevochten. De
bombardementen, beschietin-
gen en luchtgevechten trokken

een spoor van verwoesting en
veroorzaakten onnoemelijk
veel leed.

Ook in de 'rustige jaren' was de
invloed van de bezetting op het
dagelijks leven groot. Niets was
normaal meer. De Hoeksche
Waardse bevolking ontkwam
niet aan Jodenvervolging en
dwangarbeid. Duizenden
inwoners werden van huis,
werk en school verdreven, toen
de helft van het eiland en van
Tiengemeten door de Duitsers
onder \vater werd gezet. De
vele spectaculaire acties van
het verzet, zoals de illegale
crossings en de nachtelijke
wapendroppings. Onderduik,
verraad en liquidaties. Wraak-
acties van de Duitsers,
waardoor dodelijke slachtof-
fers vielen. Maatregelen in de
landbouw; behelpen in de
huishouding door schaarste en
gebrek; zwarte handel en hon-
gertochten. Het komt allemaal
aan bod.

Onbekend
Voor veten zijn de gebeurtenis-

sen uit de oorlogsjaren in de
Hoeksche Waard onbekend.
Ook af omdat er na vijfjaar van
spanning en ellende niet of
alleen in kleine kring over \verd
gepraat. De wederopbouw
nam iedereen in beslag. Maar
het verhaal van de oorlog in de
Hoeksche Waard is na *'0 jaar
niet vergeten.

Expositie
Het boek sluit aan bij de gelijk-
namige expositie in Museum
Hoeksche Waard die nog tot in
het voorjaar van 2016 te zien is.
Deze expositie is door dezelfde
vijf auteurs samengesteld.

<ORENDIJK

Woonvisie nu
wel akkoord
De gemeenteraad van Korendijk
heeft gisteravond alsnog inge-
stemd met de Woonvisie voor de

' Hoekscbc Waard. Enkele weken
geleden wees de raad deze af, ter-
wijl de Hoeksche Waard bij de
provincie met een gezamenlijke
Woonvisie moet kcftnen. Anders
komen bouwplannen in de streek
in gevaar.

Fractievoorzitter Jelle Stelpstra
van de PvdA stelde dat er hon-
derden woningen meer worden
gebouwd daii volgens berekenin-
gen nodig is. Na een toelichting
en toezeggingen van het college
is de PvdA Korendijk om. De vier
andere raden gaven eerder hun
fiat aan de Woonvisie.

Deltaplan
nodig voor
asbestdak
DEN HAAG l LTO Nederland
pleit voor een nationaal delta-
plan voor de sanering van as-
bestdaken. Het huidige tempo
waarin de daken van asbestdelen
worden ontdaan, ligt vee! te laag,
aldus de land- en tuinbouworga-
nisatie

Op l januari 2024 mag er geen
vezel asbest meer in daken te vin-
den zijn. LTO, kenniscentrum
AgroAsbestVeilig en verzekeraar
Achmea voorspellen dat de dead-
line nooit gehaald wordt. In Ne-
derland ligt nog 120 miljoen vier-,
kante meter aan asbestdaken,
waarvan 100 miljoen vierkante
meter in de agrarische sector.
Jaarlijks wordt er slechts 4 mil-
joen vierkante meter verwijderd,
aldus de organisaties.

Naast een nationaal deltaplan
zou er ook een speciale deltacom-i
missaris moeten komen. „Het
moet sneller en beter en daar is
geld voor nodig," zegt Ruud
Hoosemans van AgroAsbestVei-
lig. „In de praktijk wordt de as-
bestsanering enorm belemmerd
door tegendraadse maatregelen,
een gebrek aan capaciteit en een'
vaak zeer inefficiënte aanpak."

Blootstelling aan asbest levert
ernstige risico's voor de gezond-
heid op.



OV Taskforce voert druk Connexxion op

Zwartboek
in de maak

PvdA nog niet tevreden

PvdA start vandaag met een enquête waar reizigers
hun klachten kunnen aangeven met betrekking tot de
nieuwe dienstregeling van busvervoerder Connexxion.
De verbinding Oud-Beijerland - Spijkenisse verdwijnt
en de bus tussen Goeree - Barendrecht stopt straks
niet meer in Heinenoord.

HOEKSCHE WAARD - De OV
Taskforce heeft sinds het
publiceren van de wijzigin-
gen vorige week al klachten
ontvangen. "Wij starten de
enquête voordat de verande-
ringen ingaan, zodat we er
snel hij kunnen zijn. Ik weet
bijvoorbeeld van oen buslijn
vanuil Oude Tonge, die niet
meer stopt op bet busstation
in Heinenoord. Daardoor
moeten kinderen die op
weg zijn naar Barendrecht
via Zuidplein reizen -of een
extra keer overstappen in
Numansdorp. Dat leidt elke
dag tot een uur extra reistijd
en meer zones," klaagt Jello
Terpstra van PvdA Koren-
dijk. Taskforce Hoeksclu:

Waard, bestaande uit CDA
en SGP Korcndijk on PvdA
Hoeksche Waard en Goeree
Overflakkee werd voor de zo-
mer opgericht, omdat, de par-
tijen het niet eens waren met
de tarieven van Connexxion,
die OV op 13 december van
Arriva overneemt op de ei-
landen. "Op het gebied van
tarieven is wel wat bereikt,
maar de compensatie is ma-
tig," zegt Terpstra. Connexxi-
on moest keuzes maken met
het beschikbare budget. "De
verbinding met de meeste
reizigers konden in stand
blijven, de anderen kwamen
te vervallen", zegt Panlino
Wortel van Connexxion.
Lees verder op pagina u

vervolg voorpagina
HOEKSCHE WAARD -
drukt moet worden dat voor
de meeste reizigers in het
gebied de nieuwe regeling
geen negatieve gevolgen
heeft en zelfs een verbete-
r ing geboden kan worden,"
meent marketing manager
Wortel. Connexxion geeft
aan dat het vervoersplan
door de provincie is gear.cor-
dcerd en vastgesteld. Zij heb-
ben in dat plan de eisen van
de pravincic meegenomen
met betrekking tot de R-net
verbinding tussen Goeree-
Overilakkee en Rotterdam
Zuidplein, "In de eisen is
gesteld dat deze R-net ver-
binding niet mag halteren bij
busslal Ion Heinenoord. De '•

provincie heeft deze keuze
gemaakt gezien het gering
aantal overstappers bij bns-
station Heinenoord versus
de doorgaande reizigers naar
Rotterdam, in de afgelopen
maanden is er in overleg niet
de provincie al een aantal
wijzigingen doorgevoerd."
Stelpstra roept reizigers op
om hun ervaringen via de
enquête te melden. "Ik sluit
niet uit dat we te zijner tijd
met een zwartboek komen
om de na'delen van de komst
van Connexxion onder de
aandachi Ie brengen," besluit
Stelpstra. "We hebben al een
hoop bereikt, maar we zijn

. nog niel tevreden." Reizigers
kunnen reageren via www.
PvdAHW.nl.



Dorpenfusie
niet beter of
voordeliger'
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KLAASWAAL - De effecten
van de twee belangrijkste
opties voor de bestuurlijke
toekomst van de Hoeksche
Waard ontlopen elkaar niet
eens zo veel.

Dat blijkt uit het woensdag
gepresenteerde eindrapport
van onderzoeksbureau BMC.
In de regionale stuurgroep
zijn alle 35 fracties van de
Hoeksche Waardse gemeen-
teraden vertegenwoordigd.
Gebleken is dat kansen en
bedreigingen niet veel ver-
schillen, ongeacht de keuze.
Zo zullen in beide modellen
gemeentelijke lasten nage-
noeg hetzelfde blijven, al
hebben latere politieke keu-
zes daar uiteraard wel
invloed op.

l Ambtelijke kwetsbaarheden
worden verminderd en de
bereikbaarheid en kwaliteit
van de dienstverlening zal in
beide gevallen verbeteren.
Ook geven beide modellen
de kans om maatwerk te
leveren voor de ontwikkelin-
gen in de dorpen en
afgewogen keuzes te maken

voor het behoud van de leef-
baarheid. Daarvoor moet
nog wel een gebiedsgerichte
aanpak van de grond komen.

Cultuuromslag
Wanneer wordt gekozen voor!
samenwerking, ligt de kwets-
baarheid bij de
noodzakelijke cultuurom-
slag. Daarbij blijft er een
grote kans bestaan op com-
petentie-conflicten tussen de |
gemeenten en het regiobe-
stuur. Samenwerking biedt
wel de kans voort te bouwen
op bestaand beleid, al kun-
nen lokale en regionale
belangen elkaar blijven ver-
dringen. Bij een fusie is
besluitvorming over de ruim-1
telijk-economische structuur'
meer in één hand en zijn er
meer mogelijkheden om
steun van andere overheden
te vinden.

Het is nu aan de stuurgroep
om her rapport van BMC te
vertalen in een gezamenlijk
gedragen raadsvoorstel, dat
in de loop van december aan
alle vijf gemeenteraden wordt\

Zonnepanelen op meeste
gemeentelijke gebouwen
ZU1D-BEIJERL/\ND - De
gemeente Korendijk probeert
de duurzaamheid te bevorde-
ren door op de meeste eigen
gebouwen energie op te
wekken.

A&B Electrotechniek uit Zuid-
Bcijerland heeft van het
gemeentebestuur opdracht
gekregen om het gemeente-
huis, de gemeentelijke
werkplaats en de drie gymlo-
kalen van Goudswaard,
Piershil en Zuid-Beijerland
van zonnepanelen te voor-
zien.
Het college heeft zichzelf tot
doel gesteld om Korèïidijkse
of regionale onderriemers
zoveel mogelijk te betrekken
bij de bij inkoop van goede-
ren en diensten. Uit de
ingediende offertes kwam de
aanbieding van A&B Electro-

techniek als beste uit de bus.
Wethouder Paul Boogaard
van economische zaken over-
handigde de opdracht
persoonlijk aan directeur Ad
Groeneweg. De Zuid-Beijer-
landse onderneming heeft
Jeroen Leijdens,
specialist/adviseur op het
vlak van zonne-energie van
de firma Bluehome uit Oud-
Beijerland hierbij
ingeschakeld.

Onderhoud
Inmiddels is begonnen met
het plaatsen van de panelen.
De kosten voor het aanbren-
gen van deze panelen
bedragen in totaal 85.000
euro, inclusief bijkomende
kosten als bijvoorbeeld meer-
jaren-onderhoud.
Korendijk probeert nog in
aanmerking te komen voor
een'u ij zondere subsidie. Als

Boogaard (rechts) verstrekt
de opdracht. (Foto: pr)

dat lukt dan komen er 60
panelen op het dak van het
gemeentehuis. Hiermee
bespaart de gemeente jaar-
lijks 10.740 euro aan
energiekosten.



Eelco Kingma: 'Het bizarre is dat de onderzoeksmethode mogelijk hetzelfde blijft.' ARCHIEFFOTO
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Investiga exit bij sociale dienst
FOLKERT VAN DER KROL
HOEKSCHE WAARD l De sociale
dienst in de Hoeksche Waard
breekt met onderzoeksbureau
Investiga. Dat voerde sinds eind
2013 fraudeonderzoeken uit naar
bijstandsgerechtigden in Binnen-
maas, Cromstrijen, Oud-Beijerland,
Korendijk en Strijen. Betrapte In-
vestiga iemand op fraude, dan
kreeg het een premie. De Dordtse
rechtbank bepaalde vorige week
dat dit niet mag, omdat opsporing
een publieke taak is.

Investiga nam onder anderen
Johan Giezen op de korrel. De
's-Gravendeler, vanwege ziekte af-
hankelijk van de bijstand, moest
van de Regionale Sociale Dienst

Hoeksche Waard (RSDHW) 30,000
euro terugbetalen, omdat hij niet in
zijn dorp zou wonen. Giezen, die
daardoor in financiële problemen
raakte en uit zijn gehuurde flatwo-
ning dreigde te worden gezet, ont-
kende en vocht dit met succes aan
bij de rechter.

Het bestuur van RSDHW legt
zich bij de uitspraak neer. Eerder
ving de gemeente Lansingerland in
een soortgelijke zaak al bot bij de
Rotterdarnse rechter. „Wij waren
ervan overtuigd dat we het werk
van Investiga beter hadden inge-
pakt in werkprocessen dan Lansin-
gerland," zegt RSDHW-directeur
Eelco Kingma. „Maar het was niet
voldoende voor de rechtbank."

De RSDHW gaat het opsporings-
werk opnieuw aanbesteden, aan
bijvoorbeeld een uitzendbureau of
de sociale dienst van een andere
gemeente. „Dat is begin volgend
jaar bekend," zegt Geraldo Janssen,
bestuursvoorzitter van de RSDHW.
„Wij vinden heus wel een adequate
manier om bijstandsfraude te be-
strijden." Tot die tijd sporen
RSDHW-consulenten zo goed als
mogelijk bijstandsfraude op.

Volgens Kingma verandert er vol-
gend jaar wellicht niet heel veel.
„We zijn verplicht om te controle-
ren en we weten ook dat er wordt
gefraudeerd. Het bizarre van het
verhaal is dat de onderzoeksme-
thode mogelijk hetzelfde blijft."
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Regio betaalt voor Hoeksche gemeentekas
BAS BOERMA
HOEKSCHE WAARD l
Inwoners van Spijke-
nisse, Barendrecht en
nog een aantal andere -—*-'
gemeenten betalen vanaf
l januari mee aan de kas van
de vijf gemeenten in de Hoeksche
Waard. Het contract tussen Stedin
en de Hoeksche Waard voor het ge-
bruik van 1640 kilometer onder-
grondse gas- en elektrakabels loopt

in 2016 af, waardoor ook
de vergoeding van

het energiebedrijf
•\ vervalt. Ter com-

j_'.V „ pensatie willen
____-_^:<;:V- deze gemeenten

•-^-•"/ een gezamenlijke
precarioheffing van

4.1 miljoen euro naar
Stedin sturen, die dat doorberekent
naar de ruim 2 miljoen klanten. De
bijdrage komt op zo'n 2 euro per

£ .
aansluiting. In december wordt een
besluit genomen.

Gemeenten als Rotterdam en
\-laardingen heffen al precario. „In-
woners van de Hoeksche Waard
hebben jarenlang meebetaald aan
de rekening van andere gemeenten.
Nu doen wij een duit in het zakje,"
zegt Kees Vink namens Hoeksche
Waardse gemeenten. „We doen
niets anders dan ons aansluiten bij
een gemeente als Rotterdam."

'Opvang gezamenlijk doen1

FOLKERT VAN DER KROL
HOEKSCHE WAARD l De vijf ge-
meenten in de Hoeksche Waard
overwegen gezamenlijk een cri-
sisopvang en meer permanente
huisvesting voor vluchtelingen
mogelijk te maken. Dat laat
burgemeester Servaas Stoop
van Korendijk weten.

Waar dit moet gebeuren, is
nog niet bekend. Over die vraag
buigen de wethouders voor
ruimtelijke ordening van de vijf
gemeenten zich. In de crisisop-
vang kunnen vluchtelingen
voor 72 uur worden gehuisvest,
maar er is ook een groot tekort
aan onderdak voor mensen met
een verblijfsstatus.

De Hoeksche Waardse ge-
meenten proberen samen op te

^
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•* Servaas
Stoop; geza-
menlijke op-
vang vluch-
telingen.
ARCHIEFFOTO

trekken omdat ze individucel
geen vluchtelingenopvang kun-
nen aanbieden die in de ogen
van het COA groot genoeg is.

Als een geschikte plek wordt
gevonden, kan het volgens
Stoop snel gaan. ..Als we van-
daag beslissen het te accommo-
deren, kunnen overmorgen of
zelfs morgen al de eerste vluch-
telingen hiernaartoe komen."

Los hiervan staat de herope-
ning volgende maand van het
azc in 's-Gravendeel.
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van Oud-
Beijerland
Honderd vluchtelingen op
tennisbanenJDe Boogerd
OUD-BEUERLAND Oud-BeijerLand biedt vanaf donder-
dag crisisopvang aan honderd vluchtelingen met
een verblijfsstatus. Die worden voor maximaal vier
weken opgevangen op de tennis- en squashbanen in
vrijetijdscentrum De Boogerd, dat gewoon open
blijft. Omwonenden zijn per brief geïnformeerd.
BAS BOERMA

Dat maakte burgemeester Klaas
Tigelaar van Oud-Beijerland giste-
ren bekend. „De laatste weken is
het heel snel gegaan. De doorstro-
ming naar de opvanglocaties in
Nederland is problematisch en wij
vinden dat wij als Hoeksche Waard
ons steentje moeten bijdragen." -i

Dat de opvang in Oud-Beijerland
komt, is toeval. Tigelaar: „Dit was
de enige plek in de Hoeksche
Waard die op deze termijn geschikt
gemaakt kon worden." De geogra-
fische ligging ten opzichte van het
azc in 's-Gravendeel speelde geen
rol.

Nuchterheid
De vluchtelingen worden maxi-
maal voor vier weken onderge-
bracht op de tennis- en squashba-
nen van De Boogerd, in het cen-
trum van het dorp. „Dat wordt niet

verlengd," aldus Tigelaar. De ge-
meenten kennen de gevoeligheid
van de 'vluchtelingenproblema-
tiek'. „Maar ik vertrouw op de
Hoeksche Waardse nuchterheid,"
zegt Paul Boogaard, wethouder in
Korendijk. „We snappen de zorg
die er heerst onder de Hoeksche
Waarders. Maar wij moeten de ba-
lans zien te vinden tussen de nood
aan opvang en de zorg bij onze in-
woners. En ik denk dat we dat nu
goed doen:'

Op korte termijn worden-de be-
woners, die gisteren schriftelijk
werden geïnformeerd over het be-
sluit, bijgepraat door burgemeester
Tigelaar. Hij sprak ook al met de
naastgelegen basisschool over de
komst van honderd vluchtelingen.
Tigelaar blijft nuchter: „Het gaat
om twee bussen met vluchtelingen.
Meer niet."


