
Aanpak
van dijken
fikse us
Matige belangstelling
open dag waterschap
GOUDSWAARD AL maanden werkt waterschap Hol-
landse Delta aan de versterking van de dijken langs
het Spui. Hoog tijd voor een open dag, zodat het pu-
bliek met eigen ogen kan zien dat de Westdijk er
straks weer 50 jaar tegen kan. De fikse waterschaps-
klus trok evenwel slechts 30 bezoekers.
MARIANNE VAN DE POLDER

Sinds begin dit jaar worden veel dij-
ken in de Hoeksche Waard ver-
sterkt. In de omgeving van de West-
dijk bij Goudswaard wordt 8,3 kilo-
nieter aan dijk flink onder handen
genomen.

De versterking van de primaire
waterkeringen heeft meer te maken
met verbreding dan met verhoging.
Die is nodig om te kunnen voldoen
aan de hogere eisen die Rijkswater-
staat stelt door de klimaatverande-
ring. „Je kunt die eisen zien als een
soort APK-kemïng voor dijken. Een
aantal kwam niet door de strengere
keuring heen en wordt daarom nu
aangepast," vertelt Arco van de Ree
van het waterschap.

Bij het versterken van een dijk
speelt liet afvoeren van grondwater
een belangrijke rol. Omgevingsma-
nager Stephan Kweens werkt voor
de aannemer die de klus uitvoert: de

Je kunt niet zomaar
wat grond aan een
dijk toevoegen, dan
ontstaat tegendruk
-Stephan Kweens

Combinatie Ploegam/van den Bigge-
laar. Hij legt uit: „Je kunt niet zo-
maar wat grond aan een dijk toevoe-
gen, want dan ontstaat er een soort
tegendruk van binnen. Het is dan
belangrijk dat bepaalde lagen in de
grond overtollig water kwijtraken.
Daarvoor gebruiken we onder meer
een systeem van verticale drainage.
Water kan daardoor sneller worden
afgevoerd, zodat de dijk sneller ste-
vig wordt."

Ook van belang is welke soorten
grond er worden gebruikt. „Voor de
Westdijk werken we bijvoorbeeld
veel met een bepaald soort zande-
rige klei," zegt Kweens. „Materiaal
voor de dijkversterking wordt vooral
via schepen op het Spui aangevoerd.
AJ met al is het een kwestie van con-
stant passen, meten en inspelen op
unieke situaties. Elke dijk is immers
anders."

Hoe kan dat maatwerk steeds ge-
leverd worden? De ómgevingsmana-
ger antwoordt: „Door te blijven in-
noveren, constant slimmigheden te
bedenken. Zo gaan we binnenkort
bij Nieuw-Beijerland bijvoorbeeld
werken met tijdelijke lagen boom-
schors. Dit om de trillingen van de
machines waarmee we werken, te
dempen:'

Het is de bedoeling dat het werk
aan de dijken in de Hoeksche Waard
eind 2016 is afgerond.



ewoners overdonderd
Burgemeester: Kort dag voor komst 1OO vluchtelingen

lOUD-BEIJERLAND ! Zo'n 120
direct omwonenden van
[vrijetijdscentrum De Boo-
gerd hebben zaterdag ge-
schrokken gereageerd tij-
dens een informatiebij-
eenkomst van de ge-
meente Oud-Beijerland
over de komst van 100
vluchtelingen. Die zullen
waarschijnlijk donderdag
al arriveren en vier
weken in de tennishal
worden opgevangen.
MARIANNE VAN DE POLDER s-

Veel bewoners waren verontwaar-
digd over de communicatie van de
gemeente. Die had alleen een kleine
kring direct omwonenden vrijdag
per brief geïnformeerd. Ze vroegen

, zich af of dat niet wat eerder had ge-
kund.

Bovendien maakten velen zich
zorgen over de veiligheid. Er klon-

jken geluiden als 'jullie krijgen voor
j de communicatie een dikke onvol-
doende' en 'we worden niet de rug

l tegen de muur gezet'.
De discussie raakte even zo verhit

dat één bewoner boos opstapte en
de hal verliet. Het regende verder
vragen over de inrichting van de hal,
hoe de vluchtelingen bezig worden
gehouden en hoe wordt voorkomen
dat ze gaan ronddwalen door het
Spuidorp.

Burgemeester Klaas Tigelaar:
„Verveling mag niet toeslaan. Dus
zullen we een draaiboek opstellen
met activiteiten. Het opvangge-
deelte wordt afgeschermd en krijgt

A Bedrukte gezichten tijdens de informatiebijeenkomst van zaterdagochtend. FOTO VICTOR VAN BREUKELEN

een eigen ingang aan de achterkant
van het gebouw. Er zal 24 uur per
dag beveiliging aanwezig zijn."

Rust
Tigelaar en vertegenwoordigers van
Vluchtelingenwerk, politie, GGD en
Rode Kruis probeerden zaterdag-
ochtend iets van de angst en vrees
onder de omwonenden weg te
nemen. „Die mensen willen alleen
maar rust Die gaan wij ze proberen
te geven," aldus Leone Leeuwen-
burgh van het Rode Kruis.

„Ik woon zelf niet in de wijk,
maar mijn kind zit hier wel op
school. Hoe gaat het daarmee,"
vroeg een verontruste moeder zich
af. „We zijn hier ook pas net van op
de hoogte en zullen met ouders en
kinderen in gesprek blijven over de
gang van zaken," gaf adjunct-direc-
teur Gerda Stok van de Sabine van
Egmondschool aan.

Burgemeester Tigelaar erkende
dat het kort dag is'cm alles te orga-
niseren. „Pas afgelopen woensdag is
de knoop doorgehakt dat de vluch-

telingen daadwerkelijk zouden
komen voor crisisopvang. Ik heb er
alle begrip voor dat mensen zijn ge-
schrokken en we doen ons best om
alles zo goed mogelijk te laten ver-
lopen." Hij gaf ook aan dat vele vrij-
willigers zich al hebben gemeld en
dat de gemeente klaarstaat voor vra-1
gen en opmerkingen.

Op de website van de gemeente |
(www.oud-beijertand.ni/opvang)
wordt uitgebreid stilgestaan bij vra-
gen die onder de bevolking kunnen |
leven.



ANALYSE Vluchtelingen

De aard van de Hoeksche Waard
<:>

HOEKSCHE WAARD l De wereld
gaat niet aan de Hoeksche Waard
voorbij. Ook het eiland gaat
vluchtelingen opvangen: hon-
derd extra bovenop de 375 die
binnenkort naar het opnieuw te
openen azc komen. Dat klinkt
niet als bovenmatig veel in ver-
gelijking met wat andere regio's
voor hun kiezen krijgen. Maar
ook hier steekt de onrust op.

ICOCKRIJNEVEEN

Vijf burgemeesters en de gemeen-
teraden hebben hun verantwoorde-
lijkheid genomen. Waar een mede-
mens in nood is, moetje helpen
zou je zeggen. Dat past ook hele-
maal bij de Hoeksche Waard dat
toch zo vaak zijn sociale gezicht
laat zien: bij collectes geven we
nog grif, bij acties voor goede doe-
len staan we nog net niet in de rij.
Toen het azc destijds uit 's-Graveiv.
deel verdween, werd er hier en
daar zelfs een traantje geplengd.
En toen het met Mareia en Glaucio
slecht dreigde at'te lopen, toonden
tal van Hoeksche Waarders hun be-
trokkenheid. Die twee kinderen
waren 'van ons' geworden; die zet
je dus niet zomaar aan de kant De
acties voor de twee Angolese vluch-
telingen en hun ouders staan nog
vers in ons collectieve geheugen.
Toch?
Toch heeft de laatste maand ook in
de Hoeksche Waard het virus van

A Burgemeester Tigelaar geeft op de bewonersbijeenkomst tekst en uitleg. FOTO VICTOR VAN BREUKELEN

'de angst voor het onbekende' de
kop opgestoken. Zeker in de online
wereld lijkt het beeld van de soci-
aal betrokken Hoeksche Waarder
in rap tempo af te brokkelen. Bur-
gemeester Servaas Stoop kreeg de
woorden 'dwaas' naar zijn hoofd
op de facebookpagina van deze
krant en dat was nog 'netjes' met
wat ging volgen.

Want na het bekendmaken dat
honderd vluchtelingen naar Oud-
Beijerland komen, leek het ineens
gedaan met onze betrokkenheid.
Nee, de wereld gaat niet aan de
Hoeksche Waard voorbij en dus
ging het eind vorige week los op
onze facebookpagina AD Hoeksche
Waard; soms met schuttingtaai
waarvan de honden geen brood

lusten. En de goedwillenden onder
de reagerende lezers kregen te ver-
staan dat ze 'lekker een vluchteling
thuis moeten opnemen'
De angst regeert overal, hier dus
ook. Pikken de vluchtelingen straks
onze huizen, onze banen en ons
geld in? Tja, wie wil er 4000 kilo-
meter reizen om vervolgens een
maand in een sporthal in Oud-Beij-

erland te bivakkeren - gratis, dat
dan weer wel. En hoe weinig eigen-
waarde heb je als je denkt dat jouw
werk ook zo door een buitenlander
kan worden gedaan?
Woede en frustratie zijn minder
begrijpelijk dan bezorgdheid. Dat
was dan ook het rnooie aan de in-
formatiebijeenkomst afgelopen za-
terdag in De Boogerd, waar burge-
meester Tigelaar zo goed en zo
kwaad als het ging uitlegde
waarom er vluchtelingen komen.
Er waren bij de bewoners eerder
bedrukte dan boze gezichten, wat

niet zo gek is als
er ineens een
horde 'nieuwe
buren' op de
stoep staat.
Maar taferelen
zoals in de Be-
verwaard en el-
ders in den
lande deden
zich, op die ene
woedende rnan
na, niet voor.
Dat mag de
Hoeksche
Waard als een
compliment aan

zichzelf beschouwen. De wereld
gaat domweg aan niemand voorbij.
Maar je verantwoordelijkheid
nemen, doen watje kunt, je nog
betrokken voelen bij de noden van
een ander - dat doen wij al jaren
op dit eiland.



Buslijn nek omgedraaid
/-BBJERU\ND-Erisal

•veel te doen rondom de over-
name van het openbaar
vervoer door Connexxion per
13 december 2015. En die
onrust gaat nog wel even
duren, getuige deze (ingekor-
te) bijdrage van een
meeschrijver uit Nieuw-Beij-
erland.

'Aanvankelijk was alle aan-
dacht gericht op de grote
stijging van de tarieven die dit
met zich mede bracht, maar
nu het nieuwe lijnennet in de
openbaarheid is gekomen,
blijkt de komst van Connexxi-
on nog veel meer narigheid
met zich mee te brengen.
Onder meer het verdwijnen
van lijn 190, de lijn van Oud-
Beijerland via
Nieuw-Beijerland naar Spijke-
nisse, wordt zo gauw
Connexxion terug is in de
Hoeksche Waard de nek om
gedraaid. Deze lijn heeft, vol-
gens zeggen van Connexxion,
te weinig passagiers. Dit is
een pertinente leugen.
Connexxion wil eenvoudig
van deze lijn af, omdat ze daar
meer werk aan heeft dan aan
een gewoon bnslijntje. Terwijl
deze lijn het gehele westelijke
deel van de Hoeksche Waard
ontsluit en een onmisbare
schakel vormt tussen de
Hoeksche Waard en Voorne-
Pultcn. De lijn wordt
normaliter gereden door acht
persoons busjes. Doorgaans is
dat voldoende.

Lariekoek
Maar in de spitsuren moet er
met twee busjes worden gere-
den - een zogenoemde
versterkingsril - of Arriva
moet een grotere bus inzetten

om alle mensen te kunnen
vervoeren. Niks weinig passa-
giers dus, is gewoon lariekoek.
Lijn 190 voorziet in een grote
behoefte voor passagiers rei-
zende vanuit Oud-Beijerland,
en de dorpen Nieuw-Bcijer-
land, Piershil en Goudswaard
naar Spijkenisse en omstre-
ken.
Daar kan direct worden over-
gestapt op de metro naar
Hoogvliet, Vlaardingcn/Schie-
dam of nog verder. Alleen rijdt
lijn 190 via het veer Hekelin-
gen - NieuwBeijerland (foto).
Een particuliere veerverbin-
ding waar, zoals ieder ander,
voor moet worden betaald. Zo
ook moet er voor de bus wor-
den betaald. Niets bijzonders,
gewoon logisch! Ook kan het
veer voor enige vertraging in
de dienstregeling zorgen.
Natuurlijk, want de pont kan
toevallig net aan de overkant
liggen. Dat is nu eenmaal zo.

Geen zin
Maar Connexxion had in het
verleden al weinig tot geen
enkele zin om deze lijn te
exploiteren en was al een eind
op dreef om lijn 190 een zach-
te dood te laten sterven. Met
de komst van Arriva is dit
gelukkig ongedaan gemaakt
en is lijn 190 zelfs weer gere-
activeerd met tot gevolg een
passagierstoename wat op dit
moment zelfs heeft geleid tot
topdrukte in de spitsuren.
Bereikbaarheid is een zeer
belangrijk thema om in de
Hoeksche Waard te gaan
wonen. Zo is het opheffen van •
lijn 190 voor haar reizigers en
het hete westelijke deel van de
Hoeksche Waard van enorme
betekenis.
De afstand tussen Ond-Beijer-
land/Nieuw-Beijerland naar
metro Spijkenisse is zo'n 10-

to
15 kilometer. De reistijd
bedraagt - afhankelijk van het
veer - zo'n 15 tot 20 minuten.
Heet simpel stellen Connexxi-
on en de provincie nu dat "er
wel kan worden omgereisd vin
Zuidplein".
Deze reizigers hebben hele-
maal niets te zoeken op het
Zuidplein. Zij moeten zijn op
Voorne-Putten, of Hoogvliet
of steden westelijk van Rotter-
dam.

Omweg
Door deze mensen te laten
omreizen via het Zuidplein
moeten zij ccn omweg maken
die op kan lopen tot een slor-
dige 40 kilometer! Dat waren
er met lijn 190 15.
Door deze mensen te laten
omreizen via het Zuidplein
moeten zij een omweg maken
die op kan lopen tot een slor-
dige anderhalf uur. Dat was
met lijn 190 zo'n 15-20 minu-
ten.En dan komt nog het
allermooiste: deze hele
omweg gaat de reiziger lekker
zélf betalen! Reken maar dat
dit een dure grap gaat wor-
den. Het is totaal belachelijk
en volstrek absurd dat lijn 190
de nek wordt omgedraaid.
Daar zit gewoonweg meer
achter.
En de provincie vind het alle-
maal best zo. Een
schaamteloze vertoning, een
provincie onwaardig. Jammer
reizigers, je zult maar Con-
nexxion hebben rijden op je
eiland. Maar gelukkig is er een
protestmogeiijkheid op lijn
190 voor de Hoeksche Waard
te behouden. Ga naar de web-
site: www.PvdAHW.nl en
steun het behoud van lijn 190.

Simon Plomp

t van harte, wel beste optie"

Korendijk
achter visie
De gemeenteraad Korendijk heeft de rijen alsnog
gesloten wat betreft de goedkeuring aan de regionale
woonvisie. Eerder werd die afgewezen, omdat met
name de PvdA vond dat er dan honderden woningen
meer zouden moeten worden gebouwd dan volgens
de berekeningen nodig waren, door Bas van den Berg

De provincie had er op aan-
gedrongen dat de Hooksche
Waard met een gezamenlij-
ke woonvisie moest komen.
In de raad van Korendijk
zijn de socialisten in tweede
instantie alsnog overstag
gegaan. Fracl ievoorzitter
lelie Stelpstra memoreerde
dat zijn partij lange tijd kri-
tisch op het raadsvoorstel
is geweest. Dal had anders
geweest als zijn partij do
woonvisie en het woning-
bouwprogramma zelf zou
hebben geschreven. „We
hebben echter ingezien dat
de ontstane situatie niet
wenselijk zou zijn geweest
voor do Hoeksche Waard,"
concludeerde hij. ,,Omdat

het college va u Korendijk
belangrijke toezeggingen
heeft gedaan, gaan we als-
nog akkoord. Met name de
toezegging de gemeente-
raad sterker te betrekken
bij het actualiseren van de
woonvisie vonden wij erg
belangrijk." De PvdA roept
het college op telkens oog
te hebbon voor sociale wo-
ningbouw, zowel koop als
huur. „Rl i j f kritisch, ook
richting aannemers en pro-
jectontwikkelaars. De vraag
van een individuele project-
ontwikkelaar is niet leidend.
Wij moeten zorgen voor een
evenwichtige woningmarkt
en veel belangrijker, voor
aantrekkelijke dorpen."



Ruim 130 vrijwiLLigers meLden zich; kLein protest tegen opvang
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' BAS BOERMA
OUD-BEIJERLAND l Meer dan
130 vrijwilligers hebben zich al
bij de gemeente Oud-Beijerland
gemeld om te assisteren in De
Boogerd, waar morgen 100
vluchtelingen voor vier weken
worden opgevangen.
Zo'n dertig vrijwilligers meldden'
zich gisteravond aan. tijdens een in-
formatieavond in het gemeentehuis.
„Zo'n aantal is werkelijk overweldi-
gend," zegt ex-wethouder Johan van
Buuren, die door de gemeente is

•< Ex-wethou-
der Johan van
Buuren coör-
dineert de vrij-
willigers in de
noodopvang.

aangesteld als coördinator voor de
vrijwilligers. De wethouder zit sinds
zijn afscheid deze zomer thuis. „Ik
vond dat ik iets moest doen en heb
mezelf toen snel aangeboden voor

deze functie. Niets doen, kan ik in
deze situatie niet over mijn hart ver-
krijgen," legt hij zijn besluit uit. Ook
het feit dat de vluchtelingen voor
maximaal 4 weken naar Oud-Beijer-
land komen spreekt hem aan.
„Daardoor is het mooi afgebakend.
En als ik zie hoeveel mensen er van-
avond allemaal mee willen denken,
sterkt me dat nog meer in mijn be-
sluit."

De meeste vrijwilligers boden zich
aan om te helpen met het schoon-
houden van De Boogerd ofte helpen

met het vervoer naar de dagbeste-
ding. Want ook daar kwamen gister-
avond meerdere ideeën voor bin-
nen. Maar dat wordt pas concreet,
wanneer de vluchtelingen morgen
in Oud-Beijerland arriveren.

Behalve de vele positieve geluiden
lieten ook zo'n vijftien jongeren zich
horen voor het gemeentehuis. Het
Identitair Verzet, dat eerder ook al
bij 's-Gravendeel protesteerde tegen
de komst van het azc, ging met en-
kele bezoekers in discussie. De pro-
testanten zijn tegen de opvang..

RSDHW gaat niet in beroep
HOEKSCHE WAARD - Het be-
s tuur van de Regionale
Sociale Dienst Hoeksche
Waard legt zich neer bij de
tussenuitspraken van de
Rechtbank Rotterdam. Die
oordeelde onlangs dat voor
het opsporen van fraudege-
vallen met uitkeringen het
bureau Investiga niet inge-
huurd had mogen worden,
ondermeer vanwege het ge-
vaar van belangenverstren-
geling en financieel belang
voor Investiga. Het bestuur
van de RSDHW mocht aan-
tonen dat het rechtmatig was
twee uitkeringen bij cliënten

te stoppen, "maar heef tbe-
sloten zich neer te leggon bij
de uitspraak van de Recht-
bank. 'Het bestuur vindt
dat een nieuw onderzoek bij
deze twee cliënten, door de
RSDHW zelf, per saldo, niet
hoeft te leiden tot dezelfde
onderzoeksresultaten', zegt
voorzitter Geraldo Janssen,
'de huidige situatie kan ge-
wijzigd zijn en het destijds
verrichtte veldwerk kan niet
moer worden overgedaan.'
Het bestuur van de RSDHW
heeft de directeur opdracht
gegeven lopende beroepsza-
ken onder de loep te nemen

v ~5"
en te "bezien in hoeverre de
besluiten geheel of gedeel-
tel i jk dienen In worden her-
zien. Aangezien fraude in
de Hoeksche Waard niet uit
te sluiten is, werd kort na de
zomer een aanbesteding op-
gestart waarbij alle uitspra-
ken van Rechtbanken en
Centrale Raad van Beroep
worden meegenomen. Na
de aanbesteding, verwacht
rond l januari 201G, kan er
weer een bureau aan de slag.
InvüStiga werkt niet meer
voor de RSDHW, het werk is
overgenomen door de mede-
werkers van de RSDHW.

KorendijkteLt minste orgaandonoren
HOEKSCHE WAARD l Maar één op
de zeven inwoners in de gemeente
Korendijk heeft zich geregistreerd
als orgaandonor. Dat blijkt uit cij-
fers van de Nederlandse Transplan-
tatiestichting (NTS). Daarmee ligt
de Hoeksche gemeente ver onder
het landelijke gemiddelde.

De overige gemeenten in de
Hoeksche Waard komen dichter bij

het landelijke gemiddelde. Onge-
veer een kwart van de Nederlan-
ders die in het donorregister staan
geregistreerd, willen ook daadwer-
kelijk een lever, nier of hart af-
staan.

Van alle Hoeksche gemeenten
telt Strijen verreweg de meeste in-
woners die zich als donor hebben
opgegeven, in totaal 1915.

Oud-Beijerland komt met iets
minder dan één op de vijf net
boven Korendijk te staan. In Bin-
nenmaas en Cromstrijen zegt een
vijfde van "de inwoners 'ja'.

De NTS heeft een week lang met
allerlei zorginstanties gewerkt aan
een nationale campagne om meer
mensen zich te laten registreren als
donor.



'Éénmalige opvang, meer kan echt niet'
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De gemeenten in
de Hoeksche Waard
openen een crisisopvang
voor vluchtelingen
in Gud-Beijerland.
De opvanglocatie,
de tennishal van
vrijetijdscentrum
De Boogerd, wordt
donderdag 22 oktober
in gebruik genomen
door 100 vluchtelingen
vooreen periode
van maximaal vier
weken. Tijdens een
informatiebijeenkomst
uitten omwonenden
zaterdagmorgen nogal
wat kritiek op het late
tijdstip van informeren.
Ook de plek, vlak bij
een basisschool, vinden
mensen ongelukkig.

door Hans Boutkan

pUD-BEUERLAND - De overige
gemeenten in de Hoeksche
Waard verlenen materiële
en immateriële ondersteu-
ning. "Deze maatregel geeft
een beeld van de nijpende
problemen waar we mee te
maken hebben. Vorige week
vrijdag kregen we vanuit de
Veiligheidsregio Zuid-Hoi-
land Zuid de vraag of we
ruimte beschikbaar hadden

Tijdens de druk bezochte informatiebijeenkomst in vrijetijdscentrum De Boogerd werd tekst en uitleg gegeven over de tijdelijke
opvangvan maximaal vier weken van een groep van 100 vluchtelingen. > Foto: Hans Boutkan

en hierop hebben we als 5
gemeenten onze gezamenlij-
ke verantwoordelijkheid ge-
nomen. De nood is hoog en
daar kunnen we onze ogen
niet voor sluiten", aldus bur-
gemeester Klaas Tigelaar.
De tennishal zai worden
afgescheiden en de ingang
is aan de achterzijde van

deze trajectopvang. Tijdens
de crisisopvang van de
vluchtelingen is De Boogerd
gewoon geopend voor be-
zoekers en gebruikers met
uitzondering van de ten-
nisbaan en squashbanen.
Om de direct omwonenden
van De Boogerd in Oud-Be-
ijerland de gelegenheid te

bieden om vragen te stellen,
organiseerde de gemeente
speciaal voor hen afgelopen
zaterdagochtend 17 oktober
een informatiebijeenkomst
in sporthal De floogerd.
Tijdens deze informatie-
bijeenkomst lichtte burge-
meester Klaas Tigelaar de si-
tuatie nader toe en legde uit

.
waarom voor deze tennis-
hal was gekozen. "Bij nood
en een crisissituatie als een
ramp is deze hal aangewe-
zen als crisisopvang. De op-
vang duurt maximaal vier
weken en in deze periode
/.ijn 24 uur per dag mensen
aanwezig voor toezicht en
activiteitenbegeleiding. Na

deze vier weken stromen de
vluchtelingen door naar de
reguliere opvang. Het is een
éénmalige opvang van vier
weken en ik zeg 'nee' als
het verzoek wederom komt
omdat we meer gewoon niet
aankunnen."

Communicatie
Onder de bewoners was
vooral de communicatie
vanuit de gemeente een veel-
vuldig terugkerend item.
"Een dikke onvoldoende,
graag waren we eerder geïn-
formeerd, nu staan we voor
een voldongen feit", aldus
een bezorgde bewoner. Ver-
der speelde het onveilig-
heiclsgevoel een grote rol bij
de bewoners.
Dat kwam met name naai'
voren bij bezorgde ouders
die hun kinderen op de
daarbij gelegen basisschool
'Sabina van Egmond' heb-
ben zitten, maar ook omwo-
nenden die in de nachtelijke
uren normaal willen sla-
pen, Vanuit de politie werd
de toezegging gedaan dat
de wijkagenten vaker in de
buurt zullen surveilleren.
Vanuit de gemeente zullen
de inwoners zoveel mogelijk
geïnformeerd worden. Dit
gebeurt via de gemeentelijke
website. Bij vragen kan men
tijdens kantoortijd bellen
met het algemene nummer
van de gemeente, telefoon
0186-646566, of e-mailen
naar: opvaug@oud-beijer-
land.nl.



Hee
voor

Binnenmaas
Enkele tientjes voordeel
door rekening aan Stedin
BINNENMAAS i Huishoudens uit de hele regio betalen
2 euro per jaar extra voor een belastingvoordeel van
enkele tientjes dat huishoudens in Binnenmaas vanaf
2016 jaarlijks ontvangen. Binnenmaas brengt Stedin
een miljoen in rekening voor de kabels en leidingen
die in haar grondgebied lopen. Stedin verhoogt om die
reden de tarieven voor huishoudens in de wijde omge-
ving.
FOLKERT VAN DER KROL

Ook de andere vier Hoeksche
Waardse gemeenten willen geld zien
van Stedin, maar vooralsnog over-
weegt alleen Korendijk de inwoners
eveneens een belastingsvoordeel in
het vooruitzicht te stellen. In totaal
gaat het om een bedrag van 4,1 mil-
joen euro dat Binnenmaas, Oud-
Beijerland, Crornstrijen, Korendijk
en Strijen opstrijken. Dit is het ge-
volg van een nieuw contract voor
het gebruik van gas- en elektraka-
bels onder de grond.

Steden als Rotterdam, Maassluis
en Vlaardingen brengen Stedin om
dezelfde reden ook al veel geld in re-
kening. Ook die bedragen rekent
Stedin door aan twee miljoen huis-
houdens in onder meer deze regio.
Onder meer Nissewaard zit juist
vast aan een doorlopend contract en
krijgt relatief weinig. Inwoners van
die gemeente moeten wel steeds
meer betalen, omdat- omliggende
gemeenten Stedin met torenhoge
rekeningen bestoken.

[inhaalslag
Dat doen nu ook de vijf gemeenten
in de Hoeksche Waard. Zij spreken

Ivan een inhaalslag. Nu de oude
overeenkomst met Stedin afloopt,

[kunnen er miljoenen in rekening
Iworden gebracht. Daardoor lijkt
Ihet alsof in de Hoeksche Waard

de zilvervloot binnenloopt.
Volgens wethouder Henk van

Ktten van Binnenmaas heeft de
Hoeksche Waard niet eens het maxi-
male bedrag gevraagd. „We hebben
gezamenlijk gekozen voor een ge-
middeld tarief. We halen dus niet
het onderste uit de kan," zegt hij.
„Wij houden als gemeente ook. geld
over op de rioolrechten. Die verla-
gen we flink en ook dat geld gaat
naar de inwoners"

'Nieuw beleid'
Waarschijnlijk geeft Korendijk ook
geld terug aan haar inwoners. „Wij
hebben nu al een overschot van en-
kele tonnen per jaar." zegt wethou-
der Paul Boogaard. „En dan hebben
we de 630.000 euro van Stedin nog
niet eens in de begroting verwerkt,
omdat de raad de verordening daar-
over nog moet aannemen. Ik kan
me voorstellen dat de gemeente dit
geld zal besteden aan een combina-
tie van belastingteniggave, nieuw
beleid en de reserves."

Strijen is niet van plan het Stedin-
geld via een lastenverlichting aan de
burgers terug te geven, „omdat onze
lasten al de laagste zijn in de Hoek-
sche Waard," zegt een woordvoerder.

In Crornstrijen en Oud-Beijerland
is nog niet bekend wat er met het
geld gebeurt.

KORENDIJK

D66: turbines
onvermijdelijk—* -. i
D66 in Korendijk legt zich neer
bij de komst van windturbines op
de omstreden 'locatie 50' tussen
Piershil en Nieuw-Beijerland.
Fractievoorzitter Loes van Wet-
ten vindt het 'niet gewenst en on-
realistisch om de inwoners in de
waan te laten dat er wellicht nog
een mogelijkheid is plaatsing op
die locatie te voorkomen.' De pro-
vincie heeft de regie intussen al
overgenomen van de gemeente.

D6G richt zich nu op een goede
compensatieregeling voor omwo-
nenden. Stichting Tegen Wind-
turbines aan het Spui grijpt juist,
met behulp van een advocaat,
alle middelen aan om de komst
van de 'reuzen' tegen te houden.



Alle huishoudens profiteren flink mee
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Meevallers
Binnenmaas
Alle huishoudens van Binnenmaas kunnen volgend
jaar een lastenverlichting tegemoet zien. Dat is te
danken aan een extraatje van een miljoen euro dat de
gemeente krijgt omdat ze voortaan geld mag innen
bij nutsbedrijven die kabels in de gemeentelijke grond
hebben liggen, door Conna Bochoven

BINNENMAAS - Dat blijkt uit
de woensdag gepresenteerde
begroting. 'Het heffen van de
zogenaamde precariorenh-
ten levert Binnenmaas een
miljoen euro op', licht wet-
houder Henk van Etten toe,
'de helft daarvan wenden
we aan als lastenverlichting.
Dat komt neer op 40 euro per
huishouden.' Overigens gaat
Sledin de verhoogde kosten
doorberekenen aan de ge-
bruikers, maar aangezien
dat oni oen heel groot gebied
gaal zal tic verboging waar-
schijnlijk ongeveer 2 euro
per huishouden zijn. Vanaf
volgend jaar gaat ook water-
bedrijf Kvides precariorech-
ten belalen aun de gemeen-

ten. En er valt nog meer goed
nieuws te melden. Want ook
de rioolheffing, inmiddels
meer dan kostendekkend,,
gaat zo'n 15 euro per jaar
omlaag. 'Het gaat financieel
zo goed dat we de burger
geld terug kunnen geven en
daarnaast ons takenniveau
op peil kunnen houden. Dan
kan je toch alleen maar te-
vreden zijn?', vindt wethou-
der Wouter Joosten. Er is de
komende jaren 61H.OOO euro
beschikbaar voor nieuw be-
leid, Wethouder Arie Mol
uitte zorgen over de admi-
nistratieve verwerking van
de Jeugdhulp en WMO in
de regio, maar voorziet geen
excessen voor Binnenmaas.

Financiële toekomst van
Korendijk is rooskleurig

1 i«Tr vc^riP^ ̂  -2.3» \& *
K O R E N D I J K - Na een aantal
jaren van rode cijfers, ziet
de financiële positie van Ko-
rendijk er weer rooskleurig
ui l . De nieuwe meerjarenbe-
groling voor 2016-2019 kent
aanzienlijke overschotten
van enkele lonnen per jaar.
Daarbovenop komt nog de
invoering van precariobe-
lasling voor Nutsbedrijven.
Deze nieuwe vorm van be-
lastingheffing aan E vides
en Stodin, die de Hoeksche
Waardse gemeenten voor bet
eerst gezamenlijk hebben
voorbereid, zorgt voor een
nog veel groter overschot
van circa 800.000 euro per
jaar. Financieel wethouder
Paul Boogaard (CDA) is te-
vreden. ,,Deze cijfers geven
ruimte voor nieuw beleid,
verlaging van de belastin-
gen of tot versterking van
onze reservepositie," zegt
hij. ' „Wij willen de keuze
voor bestemming van deze

resultaten graag samen met
de gemeenteraad invullen.
Op het gebied van de lokale
lasten is dat al gedaan. Die
wil de s t i jg ing van de lokale
lasten beperkt houden. Met
deze begroting voldoen we
aan die vraag. Voor 2016
worden de tarieven alleen
voor inflatie aangepast."
De wethouder blijft ook be-
hoedzaam. „Hoe mooi de
cijfers ook zijn, onzekerhe-
den zullen er altijd blijven.
De financiële uitkomsten
van de decentralisatie van
overheidstaken naar de ge-
meente, zoals jeugdzorg en
WMO, zijn nog steeds niet
helemaal duidelijk. Vanaf
volgend jaar hopen wij een
beter beeld te krijgen. Ook
de uitkering uit het gemeen-
tefonds kan zowel plussen
als minnen opleveren, Maar
de financiële toekomst is op
dit moment rooskleurig te
noemen." door Bas v/d Berg

Zonnige berichten op financieel gebied uit het Korendijkse
gemeentehuis. Er wordt weer in zwarte cijfers geschreven.



Eindelijk rust na oorlog
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56 vluchtelingen vier weken thuis in Oud-Beijerland



OUD-BEIJERLAND Na een
urenlange busreis vanuit
Amsterdam en Ter Apel
zetten 56 vluchtelingen
gisteren voor het eerst
voet op Oud-Beijerlandse
bodem. Vooral de komst
van piepjonge Syrische
kinderen bezorgden de
dorpelingen een brok in
de keel.

.L1SAL1NENBASBOERMA

Eén voor één lopen 21 Syriërs om
16.15 uur vanuit de bus naar de ten-
nishal van sporthal De Boogercl.
Hun nieuwe 'huiskamer' voor de
komende vier weken. Gisteravond
voegden zich daar nog eens 35
vluchtelingen uit Syrië, Irak en Al-
banië bij. Vandaag arriveren de laat-
ste 44 vluchtelingen, die de afgelo-
pen nacht nog in Amsterdam door-
brachten.

Vooral de in fel roze geklede zus-
| jes trekken direct de aandacht van
de twintig toekijkende Oud-Beijer-
landers. Nadat ze de welkomsthand
van burgemeester Klaas Tigelaar
hebben geschud huppelen ze naar
de laadruimte van de bus. De bus
waarin ze zojuist de ruim 260 kilo-
meter van Ter Apel naar Oud-Beij-
erland hebben afgelegd.

Wasbeer
Hoogstwaarschijnlijk onwetend
over de oorlog in hun thuisland
springt de oudste van de twee over
een ondiep plasje regenwater. In
haar hand heeft ze drie pluizige tas-
jes in de vorm van een wasbeer, een
zebra en een olifant. Met een arm op
haar schouder stelt ze haar jongere
zusje gerust: het reizen is voor vier
weken voorbij. Ze hebben rust.

A Deze Syrische zusjes trokken gistermiddag direct de aandacht in
Oud-Beijerland. FQTOQPHOTO

Rust. Precies dat is de reden dat
de Hoeksche Waard vorige week
haar vinger opstak toen de vraag
naar langdurige opvang steeds har-
der klonk. „Als je dit ziet... Gezinnen
met zulke kleine kinderen, die zo

enorm lang gereisd hebben en nog
maar zo kort in ons land zijn. Na-
tuurlijk moeten wij deze mensen
hartelijk ontvangen," zegt burge-
meester Tigelaar. „Zij gaan nu een
langdurig procesindat voor hen vol

zit met onzekerheid. Deze opvang, i
voor maximaal vier weken, is het'
minste dat wij hen kunnen bieden.
Het zou inhumaan zijn om hen na|
72 uur opnieuw door te verwijzen."

Buurtbewoner Roei van der Pol'
(30) vindt het fijn dat de vluchtelin-
gen ergens terecht kunnen. Hij is'
speciaal van zijn fiets gestapt om
een glimp van de aankomst op te'
vangen. Meer bewoners nemen een
kijkje bij de komst van hun tijdelijke
dorpsgenoten.

De situatie is ook voor hen on-
wennig. Ze wagen zich vooral af wat
ze de komende maand kunnen ver-
wachten. „Zij hebben een hele an-

Zij gaan nu een
proces in dat vol zit
met onzekerheid
-burgemeester KLaas Tigelaar

dere cultuur, dus je weet niet wat
voor effect dut op de wijk heeft," ver-
telt een bezorgde Oud-Beijerl ander.

Ook om 20.00 uur stonden er
nieuwsgierigen bij de opvang. Men-
senmassa's bleven uit, maar toch
hadden de beveiligers geen rustige
avond. „Ons werk is niet alleen be-
veiligen. We leggen de situatie uit
om begrip bij de mensen te kwe-
ken," zegt Ron Verbeek namens de
Security Management Group, dat de
komende weken de wacht houdt.

Als de bus leeg is en de laatste
vluchtelingen door de deuren van
de sporthal hun nieuwe 'huis' betre-
den, komt een einde aan een bewo-
gen dag. Hun lange reis strandt
voorlopig in Oud-Beijerland: hun
thuis voor de komende vier weken.


