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Enorme afname van huisvuil
JOKE WALTMANS
WESTMAAS l De eerste 2
weken van het nieuwe jaar is
er in de Hoeksche Waard fors
minder huisvuil ingezameld
dan het jaar ervoor.
Directeur René Huisman van de
Regionale Afvalstoffen Dienst
(RAD) wil daar nog niet direct
conclusies aan verbinden, maar
noemt de afname 'spectaculair'.
„Het oude aanbiedpercentage
was 80 procent, dat is nu ver-
minderd tot 40 procent," geeft
Huisman een inkijkje in de cij-
fers. Nog concreter: in Oud-
Beijerland werd vorig jaar in de
eerste week 210 ton restafval in-

gezameld, dit jaar is dat 110 ton.
Mogelijk wordt het nog minder,
want na de feestdagen wordt er
altijd meer afval aangeboden.
Het gemiddelde was 175 ton per
week.
De vermindering van de hoe-
veelheïd afval is een direct ge-
volg van de invoering van een
nieuw afvalsysteem dat onder de
noemer 'Goed scheiden loont!'
op l januari van kracht is gewor-
den. Hoeksche Waardse huis-
houdens betalen nu een basista-
rief van 104 euro voor de afval-
stoffenheffing en 6 euro voor het
legen van een restafval container
van 240 liter en 4 euro voor een

container van 140 liter. „We kun-
nen wel zeggen dat het nieuwe
afvalsysteem is ingedaald " stelt
Huisman. Het legen van de
groene container is kosteloos.
Cijfers ontbreken nog, maar de
RAD-directeur gaat ervan uit
dat nu ook meer dan voorheen
oud papier wordt gescheiden.
De laatste 4 maanden van 2015
zijn er alleen al duizend papier-
containers uitgezet bij huishou-
dens waar geen papierinzame-
ling door verenigingen is.
In een volle restafvalcontainer
zit per jaar gemiddeld 20 kilo
per persoon. Huisman: „Als dat
er uitgaat, js dat pure winst."



ANALYSE Gevolgen van financiële steun aan stichting Tegen windturbines aan het Spui zijn ongewis

Korendijk moet onpartijdig zijn
KORENDIJK l Moet een gemeente een
rechtzaak financieren die een stichting
wil aanspannen tegen de komst van
windturbines? 'Ja', zeggen vanavond
waarschijnlijk de meeste Korendijkse
raadsleden. Het wordt, ook historisch
gezien, een bewogen keuze.

FOLKERT VAN DER KROL

De subsdieaanvraag van de stich-
ting Tegen windturbines aan het
Spui houdt de gemoederen bezig.
De comités in Zuidzijde en Zuid-
Beijerland, die de turbines ook niet
in hun omgeving willen, hebben ge-
reageerd met een verontwaardigde
brief aan de raad.

Het geven van een subsidie van
j tienduizenden euro's past niet in de
recente geschiedenis van Korendijk.
Het is slechts 3 jaar geleden dat de

i gemeente diep in alle subsidies
sneed. Vereni-

Raadsleden gingen, kin-
, gebruiken de derboerde-
StichtïngalS rijen en sport-
, . 'T clubs moeten

de laatste zichzelf sinds-
reddingboei dien volledig

of voor een
groot deel zelf leren bedruipen. Geld
voor extraatjes was er al lang niet
meer. Instellingen die het algemeen

1 belang in Korendijk dienden als bi-
bliotheken en het muziekonderwijs
moesten het met minder of zelfs
ijets doen.

» Dick de
Bruijne wil de
windturbines
op zijn land,
maar de
raadsleden
willen er alles
aan doen om
dat tegen te
houden.
ARCHIEFFOTO

De gemeente belegde avonden
voor inwoners om mee te denken
over de enorme financiële proble-
men. Wat vonden inwoners nog wel
acceptabel en wat niet in een tijd
waarin de gemeente elke euro
moest omdraaien?

De gemeente staat er 3 jaar latei-
financieel een stuk beter voor. Her
en der worden kleine cadeautjes aan
de inwoners uitgedeeld. Zo is de ozb
eindelijk een keer niet verhoogd en
de EHBO-verenigingen in Korendijk
hebben bijvoorbeeld 2000 euro ge-
kregen. Maar er is geen club of in-
stelling in de gemeente die het anno

•2016 in zijn hoofd zal halen om een
subsidie van maar liefst 35.000 euro
te vragen, als daar niet iets heel
moois mee kan worden gedaan.
Stichting Tegen windturbines aan
het Spui, die onder de eigen aan-
hang alleen 'tientjes' los kreeg, heeft
dat wel aangedurfd.

Schuldgevoel
Het college ziet dat niet zitten en
heeft het verzoek afgewezen. De
stichting kan echter rekenen op een
'stukje schuldgevoel' bij de gemeen-
teraad, die in dit dossier de regie
verloor aan de provincie. Veel poli-

tici verwijten het college nu 'slappe
knieën', omdat dat de provincie niet
voor het hoofd wil stoten. Maar zelf
durfde de raad ook geen knopen
door te hakken over waar de turbi-
nes dan wel moeten komen.

Korendijk deed voor 50.000 euro
onderzoek, zonder dat het tot een
doortimmerd alternatief voor de
turbines aan het Spui kwam. De
'minst slechte locatie' (niet aan de
rand van de Hoeksche Waard, maar
in het gebied tussen Zuidzijde en
Zuid-Beijerland) bleek niet realis-
tisch. Aan het Spui vinden de raads-
leden al helemaal niets. Ze zien met

vrezen dat enkele duizenden inwo-
ners van Piershil en Nieuw-Be ij er-
land mogelijk hinder ondervinden
van de turbines. Het leidt volgens
berekeningen tot gezondheidsklach-
ten bij tientallen inwoners.

Een meerderheid van de raad lijkt
de stichting te willen gebruiken als
misschien wel de laatste reddings-
boei om een windmolenpark aan
het Spui tegen te houden. Die wens
gaat zover ciat ze zelfs 35.000 euro
aan gemeenschapsgeld op de reke-
ning van de stichting willen storten,
waarbij het profijt voor de gehele
gemeente niet vaststaat.

Stel dat de stichting gelijk krijgt
van de Raad van State. Voor de ge-
meente ontstaat daardoor niet al-
leen een heel lastige, maar ook pi-
kante situatie. De windturbines
moeten toch ergens in Korendijk
komen, zo is nog steeds de afspraak.
Waarom zouden nieuwe actiegroe-
pen die de turbines vervolgens voor
hun neus zien geplaatst, dan geen fi-
nancieel beroep op de gemeente
doen bij hun verzet? Je kunt niet
meten met twee maten.

Redt de stichting het niet bij de
Raad van State, dan zijn de gevolgen
zeker niet minder groot. De vraag is
welke invloed Korendijk dan nog
heeft op de provincie en windmo-
leninitiatiefnemer Dick de Bruijne
als de verhoudingen (verder) zijn
verstoord. Om maar niet te spreken
over de 35.000 euro die de ge-
meente dan extra heeft verspild.



Strijd tegen turbines
zonder geld gemeente
A ̂ U-f \JL f -^7 ^-T; f\) \ "̂  -J*""' \^ ^^^^^^ ^^^^^^

Nipte meerderheid raad Korendijk wijst steun af
KORENDIJK! Een nipte meerderheid van de Korendijkse
gemeenteraad heeft gisteravond financiële steun aan
de stichting Tegen windturbines aan het Spui tegen-
gehouden. Die had om tienduizenden euro's gevraagd
om de juridische strijd tegen de komst van de 'reuzen'
bij Nieuw-Beijerland en Piershil op te voeren.
FOLKERT VAN DER KROL

Het Korendijkse college moet gister-
avond een zucht van verlichting
hehben geslaakt, nadat acht van de
vijftien raadsleden de motie van
tafel veegden. Burgemeester en wet-

• houders zagen financiële steun aan
de stichting absoluut niet zitten.
Weliswaar zijn ook zij niet blij niet
de turbines op de beruchte 'locatie
50', maar het college is overtuigd dat
de komst ervan onvermijdelijk is.

Ook een rechtszaak om de regie,
die de provincie eerder van de ge-
meente overnam, terug te krijgen, is
volgens het college kansloos. „Ik zie
niet in dat de rechtsgang ertoe leidt

dat we de bevoegdheid terugkrij-
gen," zei wethouder Gerard den
Boer gisteravond.

Pro deo
De stichting ziet dat anders en is
van plan zowel bij de civiele rechter
als bij de Raad van State het gevecht
met de provincie aan te gaan. Advo-
caat Peter de Lange steunde de
stichting lange tijd pro deo, maar
procederen doet hij niet gratis. De
stichting venvacht maximaal 50.000
euro nodig te hebben, waarvan ze
volgens voorzitter Jan Dekker
zelf de helft bijeen kan brengen met

-4 Wethou-
der Gerard
den Boer:
'Met overleg
komen we
verder.'

behulp van de bevolking.
Een deel van de raad zag een laat-

ste, misschien wel wanhopige, po-
ging om het tij te keren wel zitten
en wilde daar zelfs maximaal 35.000
euro voor subsidiëren aan de stich-
ting. Jelle Stelpstra (PvdA) wees op
de ernst van de klachten (slapeloos-
heid en concentratiestoornissen) die
de turbines hij, volgens berekenin-
gen, 80 inwoners zullen veroorza-
ken. „Ik wil die subsidie verstrekken
vanwege het grote risico voor om-
wonenden als de turbines er

komen," zei de PvdA-voorman.
Tegenstanders van de motie stel-

den dat het principieel onjuist is orn
een stichting te subsidiëren die het
geld gebruikt voor rechtszaken.

Locatie 50
Ook constateerde SGP'er Robbert
Vos dat de turbines op locatie 50 er
ook komen als de stichting de
rechtszaken wint. „De locatie gaat
niet meer veranderen." De gemeente
kan dan alleen meer invloed uitoe-
fenen op bijvoorbeeld de vraag of er
vier of vijf turbines moeten komen.

Het college wil voor de inwoners
van Nieuw-Beijerland en Piershil
het best mogelijke eruit slepen door
juist aau tafel te blijven met de pro-
vincie. Financiële steun van de ge-
meente aan een rechtszaak tegen de
provincie frustreert die tactiek vol-
gens het college. Wethouder Den
Boer: „Met overleg komen we ver-
der."



Groen licht voor
gratis parkeren
Raad legt voorstel aan inwoners voor
OUD-BEUERLAND Bezoekers van het Oud-Beijer-
landse dorpscentrum hoeven binnenkort niet meer
te betalen als zij hun auto parkeren. Het is dan wel
de bedoeling dat het aantal bezoekers aan het cen-
trum flink toeneemt. Dat is voor de raad een belang-
rijke aanleiding in te stemmen met het voorstel.
JOKEWALTMANS

Maurice Pahladsingh (D66) had
i het gisteravond tijdens de vergade-
ring van de gemeenteraad zelfs
over 'significant meer bezoekers'.
„Wij zijn groot voorstander van
meer klantvriendelijkheid. Dat
mag wat kosten, maar we willen
wel meer bezoekers." PvdA-fractie-
voorzitter Iwan Mahadew sprak
openlijk zijn twijfel uit over het
aantrekken van de koopkracht dat
als een van de argumenten voor
onbetaald parkeren wordt ge-
noemd. „Hoe weet u dat?" vroeg hij
de wethouder.

De verschillende fracties stem-
den unaniem in met de belangrijke
rol die wordt toegekend aan de be-
woners van het centrum en de schil
eromheen. Zij worden op drie mo-
menten na het stopzetten van be-
taald parkeren getoetst over hun

ervaringen. Bint-raadslid Klaas
Boonstra vond dat een goede zaak.
„Hoe breder het draagvlak des te
beter is het. Parkeren is emotie."

Met het wijgeven van de par-
keerruimte in het centrum, officieel
op l juli, loopt de gemeente wel
350.000 euro aan inkomsten mis.
Dat mag niet leiden tot hogere las-

Wij zijn groot
voorstander van
meer klant-
vriendelijkheid
-Maurice PahLadsingh

ten voor de burger, stelde CU/SGP.
Voglens wethouder Piet van Lee-
nen is dat ook niet nodig. „We moe-
ten kijken wat financieel haalbaar
is, maar dit gat is af te dekken"
voorspelde hij op basis van andere
financiële ontwikkelingen.

Heikel
Voor het CDA blijft het parkeerge-
drag van het winkelpersoneel een
heikel punt. Zij mogen niet dege-
nen worden die de vrijgekomen
parkeerruimte bezetten, maakte de
partij al eerder zijn zorgen kenbaar.
„Het gaat erom dat ons prachtige
dorp gastvrij moet zijn voor Beijer-
landers en overige Hoeksche Waar-
ders," sprak Arjen de Vries.

Aan ondernemers wordt daarom
gevraagd of zij hun personeel ook
willen wijzen op parkeerruimte
aan de rand van het dorp, zoals het
terrein naast het politiebureau.
Wethouder Van Leenen gaat ervan
uit dat ze dat ook zullen doen. „De
ondernemers in het dorpscentrum
en het Centrummanagement heb-
ben ons beloofd dat zij zeker de
eerste tijd rondjes door het dorp
zullen lopen om te zien of dat ook
werkelijk gebeurt."
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'Houd weer referendum'
PVV wil dat burgers beslissen over fusie gemeenten"2. u cal
DEN HAAG/HOEKSCHE WAARD! De Zuid-HoLLandse PW-
fractie heeft gisteravond in de statencommissie ge-
pleit voor een Hoeksche Waards referendum over een
gemeentelijke fusie. 'Luister eens naar de mensen.'
FOLKERT VAN DER KROL

Binnenmaas, Cromstrijen en Koren-
dijk kozen voor een intensievere sa-
menwerking, Oud-Beijerland en
Strijen voor een fusie. Omdat de po-
litici op het eiland er niet uitkomen,
zijn Gedeputeerde Staten een zoge-
noemde Arhi-procedure (wet Alge-
mene regels herindeling) begonnen.
Die kan leiden tot een fusie van de
gemeenten Binnenmaas, Oud-Beij-
erland, Cromstrijen, Korendijk en
Strijen.

Peter van Loo (CDA Binnenmaas),
die gisteravond namens groep 'sa-
menwerkers' de statencommissie

! toesprak, zei bereid te zijn mee te
j werken aan een referendum. Hij
| kreeg in elk geval steun van staten-
lid Jan Zwerus (PW), die refereerde

, aan het referendum uit 2003.
Toen stemde een overgrote rneer-

! derheid van de Hoeksche Waarders
| tegen een herindeling. In alle ge-

meenten lag de opkomstpercentage
boven de 50 procent.

Het leidde er destijds toe dat een
fusie van tafel ging. Zwerus vindt
dat ook nu de burgers het laatste
woord moeten krijgen. „Laten we
weer een referendum houden."

Gedeputeerde Staten hebben aan-
gegeven de meningen van onder
meer maatschappelijk middenveld
én de inwoners te peilen. Maar hoe
ze dat laatste willen doen, is niet
duidelijk. Gedeputeerde Rogier van
der Sande ging gisteravond ook niet
in op het verzoek van de PW voor
een referendum.

Koek op
Liefst 24 van de 35 politieke fracties
in de Hoeksehe Waard vinden dat
referendum niet nodig. Zij zijn er al
uit. Voor hen is er geen andere uit-
komst denkbaar dan één gemeente

Rogier van
derSande:
'Ik wil mijn
stinkende
best doen er
met de Hoek-
sche Waard
uitte komen.'
ARCHIEFFOTO

Hoeksche Waard. Maurice Pahlad-
singh (D66 Oud-Beijerland), die na-
mens de 'herindelers zijn zegje
deed, gaf onomwonden aan dat 'de
koek op is'. „Wij zitten muurvast De
Hoeksche Waard heeft oplossingen
nodig, geen experimenten."

Met de laatste opmerking doelde
hij op het oprichten van een regio-
raad boven de vijf gemeenten die
belangrijke besluiten voor de hele
Hoeksche Waard zou moet nemen.
Dat voorstel komt van de samen-
werkers.

Cromstrijen'98 vervult in het hele
proces ook een opvallende rol. Als
enige partij in de Hoeksche Waard
heeft ze de provincie laten weten

de Arhi-procedure niet te zien zit-
ten.

Van de statenfracties liet alleen
D66 onomwonden weten voorstan-
der te zijn van één gemeente Hoek-
sche Waard, al lijken ook enkele an-
dere fracties geen andere uitkomst
van de Arhi-proeedure te verwach-
ten. Dit komt onder meer doordat
de provincie een versterkte samen-
werking niet kan opleggen en een
fusie wél.

Gedwongen huwelijk
Van der Sande wil er nog geen uit-
spraken over doen. „Als we nu kie-
zen voor een herindeling is dat een
gedwongen huwelijk," zei hij.

Tegelijkertijd ziet hij veel overeen-
stemming tussen de twee kampen.
Beide hebben aangegeven dat 'niets
doen geen optie is', dat de Hoeksche
Waardse gemeenten een onge-
deelde, gezamenlijke toekomst heb-
ben en dat er veel meer op Hoek-
sche Waards niveau moet worden
besloten. „Alleen over de vorm is
men het niet eens. Ik wil mijn stin-
kende best doen om er met de
Hoeksche Waard uit te komen."



tichting afgewezen

Korendijk
betaalt niet
Een verzoek van de Stichting tegen windturbines aan
het Spui heeft het in de gemeenteraad van Korendijk
net niet gehaald. Er was 35.000 euro subsidie
gevraagd om daarmee de juridische strijd tegen de
plaatsing van windmolens tussen Piershil en Nieuw-
Beijerland te financieren, door Bas van den Berg

KORENDIJK - Het coïlege had
de subsidieaanvraag al af-
gewezen en werd daar dins-
dag in gesteund door de
gemeenteraad. Een deel van
de raad wilde de subsidie
wel verstrekken, maar de
ingediende motie behaalde
geen meerderheid. De over-
weging om geld te vragen
aan de gemeente was dat de
provincie in het door haar
gevolgde proces veel steken
heeft laten vallen. Met de
subsidie van de gemeente
wilde de stichting een toet-
sing aan de rechter vragen,
Advocaat Peter de Lange, die
tic; belangen van de stich-
ting tegen windturbines aan
liet Spui behartigt, heeft tot

nu toe alles pro deo gedaan.
Maar procederen moet nu
eenmaal worden betaald.
Eén van de voorstanders
van de motie was de PvdA.
Jelle Stelpstra wees op de
ernst van de klachten, zo-
als concentratieverlies en
slapeloosheid, die kunnen
optreden voor omwonenden
als de windmolens er ko-
men. Robert Vos (SGP) wees
erop dat de windmolens op
locatie 50 er ook komen als
de stichting de rechtszaken
zou winnen, „De gemeente
kan daii' alleen meer in-
vloed uitoefenen op bijvoor-
beeld de vraag of er vier of
vijf windmolens moeten ko-
men." Vervolg, -/Ac pag. 03.

'Wel in gesprek blijven'
•̂•M

Omgekeerd inzamelen?

VERVOLG VOORPAGINA - Eén

van de tegenstanders van de
motie om vanuit de gemeen-
te Korendijk 35.000 euro
subsidie toe te kennen voor
de juridische bijstand van
de stichting was het CDA.
Fractievoorzitter Karoline
Vorlhoren vond het prin-
cipieel onjuist om een be-
langengroep financieel te
ondersteunen met gemeen-
schapsgeld. Om daarmee
een juridische strijd te voe-
ren tegen de provincie waar
de gemeente Korondijk nog
mee in overleg is over de
plaatsing van windmolens.
Zij stelde vast dat een stich-
ting, wie het ook mag zijn,
n iel mag worden gesubsi-
dieerd als het geld gebruikt

gaat worden voor rechtsza-
ken.
Met acht stemmen tegen de
motie en zeven voorstanders
en mol een boze brief van de
actiegroep in Zuidzijde en
Zuid-Beijerland op tafel, die
in hun omgeving ook tegen
de komst van windmolens
zijn, werd de ingediende
motie verworpen. Tot slot
merkte verantwoordelijk
wethouder Gerard den Boer
op dat een rechtszaak tegen
de provincie niet zinvol is.
„Ik zal me echter wel blijven
inzetten om voor de inwo-
ners van Piershil en Nieuw-
Beijerland het best mogelijke
eruit te slepen bij de provin-
cie. We moeten met de pro-
vincie blijven praten."

OUD-BEIJERLAND - Het vanaf
l januari gescheiden in-
zamelen van afval door
de Regionale Afvalstoffen
Dienst (RAD) is zo'n succes
Hat er mi al gekeken wordt
naar andere manieren van
ophalen. Dat bleek dins-
dagavond in de raad naar
aanleiding van vragen door
Piet Mourits (SGP/CU). Hij
vroeg aandacht voor de
verkeersveiligheid op plek-
ken waar de kroonringen
aan lantaarnpalen overvol
hangen met plastic zakken.
Weihouder Piet van Lee-
nen onderkende de proble-
men. 'Inderdaad hangen de
kroonringen soms zo vol dat
het te breed wordt. En er zijn
mensen die hun afvalzak al
lang voor de inzameldatum

vast maar aan de paal han-
gen. De vermindering van
het aanbod aan afval in de
grijze container heeft dus
al direct gevolgen. De RAD
monitort nauwgezet en be-
kijkt alternatieve oplossin-
gen. Zo is het een optie om
het plastic bijvoorbeeld in
de grijze container in te za-
melen en voor het grijs een
andere oplossing te zoeken,
een soort omgekeerd inza-
melen dus. Of een eigen con-
tainer voor plastic, maar het
bezwaar daarvan is dat er
dan nog meer containers in
de tuin komen. We moeten
ook letten op het accepta-
tieniveau van onze burgers.
Want je kunt niet zomaar de
ene na de andere wijziging
doorvoeren.'

Wethouder: ALLeen kunstgras helpt OSV
OUD-BEIJERLAND | Als de kanton-
rechter bepaalt dat voetbalvereni-
ging OSV in Oud-Beijerland recht
heeft op een derde veld, is het nog
maar de waag of de club daarmee
is geholpen. OSV is veel meer ge-
baat bij een kunstgrasveld, zodat
de leden het hele seizoen kunnen
trainen.

Dat stelt de Oud-Beijerlandse
wethouder Harry van Waveren.

„Als OSV nu drie voetbalvelden
had gehad, waren er ook drie vel-
den kapot getrapt," aldus Van Wa-
veren. Hij reageert daarmee op
CDA'er Arjen de Vries die vragen
stelde naar aanleiding van een ar-
tikel in deze krant. Daarin moppert
het OSV-bestuur over de handel-
wijze van de gemeente.

De onenigheid gaat over een
derde veld dat momenteel door

buurvereniging SHO wordt ge-
bruikt. OSV vindt dat zij daar recht
op heeft en vraagt de kantonrech-
ter de zaak te beslechten. De wet-
houder: „De advocaat van OSV had
ons ook kunnen bellen, maar heeft
het nu via de krant gespeeld."

Wie er ook in het gelijk wordt ge-
steld, het is tijd dat er met OSV
over kunstgras wordt gesproken,
vindt Van Waveren.
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Bevolking
groeit voor
tweede jaar
Negatieve trend blijvend
doorbroken na komst azc
HOEKSCHE WAARD i Voor het tweede achtereenvol-
gende jaar telt de Hoeksche Waard meer inwoners. Er
zijn ruim driehonderd eilanders bijgekomen. Daarmee
is de negatieve trend blijvend doorbroken. Mede
dankzij de heropening van het azc in 's Gravendeel.
CLAUDIA LANGENDOEN

De stijging van het aantal inwoners
! in Binnenmaas is het meest opmer-
kelijk. Kende de gemeente in 2014
nog een bevolkingskrimp van 45
personen, vorig jaar kregen de dor-
pen er opeens 111 mensen bij. Die
groei is slechts deeïs toe te schrijven
aan de terugkeer van asielzoekers
naar 's-Gravende el. In december
schreven vanuit het asielzoekerscen-
trum 50 personen zich in. „Het res-
terende deel van de groei wordt
waarschijnlijk veroorzaakt door en-
kele nieuwbouwprojecten," ver-
moedt een gemeentewoordvoerder.

De Hoeksche Waard telde per l ja-
nuari 84.996 inwoners. Aanzienlijk

| is ook de groei in Oud-Beijerland. In
2014 stabiliseerde het inwonertal
met een lichte daling van 5 mensen.

| Vorig jaar groeide het dorp daaren-
| tegen met 149 nieuwkomers tot
123.859 mensen. „Dat komt door de
i oplevering van diverse woning-
bouwprojecten in Poortwijk III,"

l weet een gemeentewoordvoerder.
De enige gemeente waar de nega-

I tieve trend niet blijvend is doorbro-

1 De groei van Oud-
Beijerland komt
door woningbouw

l in Poortwijk III
[-woordvoerder gemeente

ken, is Cromstrijen. Hoewel er in
2014 najaren van krimp opeens 48
mensen bij kwamen dankzij de op-
levering van woningen in de Oran-
jewijken, daalde het inwonertal af-
gelopen jaar weer met 28 mensen.
„Daarvoor is geen specifieke verkla-
ring te geven," duidt een woordvoer-
der. „We kampen nog steeds met
leegstand van woningen en er zijn
iets minder geboorten. Het is in elk
geval niet zo dat er opeens diverse
panden zijn gesloopt."

Korendijk
In Korendijk steeg het inwonertal
ook opnieuw. Er kwamen 48 men-
sen bij. Daarmee groeit het dorp tot
10.830 inwoners. In 2014 kwamen er
ook al 80 meer mensen in het dorp
wonen. „De groei is met name te
danken aan de oplevering van wo-
ningen in Goudswaard en Zuid-Beij-
erland," zegt een woordvoerder.
„Daar nam het inwonertal toe. In
Nieuw-Beijerland en Piershil zette
de dalende trend door. Ook ko-
mende jaren worden meer wonin-
gen gebouwd. Dit jaar in Nieuw-
Beijerland, volgend jaar in Piershil.
We verwachten een daling als de
uitbreidingsgebieden grotendeels
zijn volgebouwd."

In Strijen wonen sinds l januari
dit jaar 45 mensen meer. Daarmee
komt het inwonertal op 8764. In
2014 kwamen er 33 inwoners bij. De
stijgende lijn zet dus door. „Er zijn
meer mensen in de gemeente
komen wonen dan dat er vertrok-
ken zijn;' aldus een woordvoerder.



'We willen klantvriendelijk en gastvrij zijn'
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De kans dat er vanaf de
zomer in het centrum
van Oud-BeijeiHand vrij
geparkeerd kan worden is
flink gestegen. Financieel
lijkt het haalbaar en
het woord is nu aan
alle belanghebbenden.
De gemeenteraad ging
dinsdag akkoord met
het communicatieplan.
'Geweldig nieuws, dit is
een historisch moment',
vindt centrummanager
Sem den Hollander.

doorConno Bochoven

ÜUD-BEIJERLAND - Of betaald
parkeren echt wordl afge-
schaft zal sterk afhangen
van de mening van de in-
woners. Er komt een uit-
gebreide consultatieronde
met een enquête of stem-
biljet, een burgerpanel en
de mogelijkheid een ziens-
wijze in te dienen. Over de
Financiën had de raad wat
bedenkingen. VVD'erBauke
Rinsma vreest voor verho-
ging van de OZB vanwege
het wegvallen van de par-
keerinkomsten. Dat gat van
zo'n 350.UOO euro per jaar
is volgens wethouder Piet
van Leenen op te vangen. Er
zijn wat meevallers, zoals de
precariorechten, een vergoe-
ding die nutsbedrijven moe-
ten gaan betalen omdat er

Het gaat er steeds meer op lijken dat de parkeerautomaat in het Oud-Beijerlandse centrum binnen afzienbare tijd uit het straatbeeld
zal verdwijnen. De komende weken mag iedereen zich over de plannen van de gemeente uitspreken.

leidingen en kabels door de
gemeentegrond lopen. Mau-
rice Pahladsingh (D66) vond
dat wankel, want wat als het
weer wordt afgeschaft? Vol-
gens Van Leenen zal dat niet
zo'n vaart lopen en zal het
Rijk dan. met compensatie
moeten komen. 'Anders ko-
men er heel wat gemeenten

in de problemen,' Hij bena-
drukte dat het uitdrukkelijk
de bedoeling is de lasten
voor de burger niet te ver-
hogen. Het afschaffen moet
voor een aantal fracties wel
leiden tot aantrekkende om-
zetten voor de winkeliers.
Dat is lastig op voorhand
in te schatten, vond Van

Leenen. 'We worden geval
klantvriendelijker, dat zal
zeker een positief effect
hebben.' Centrummanager
Sem den Hollander is heel
blij met de ontwikkelingen.
'Een historisch besluit', zegt
hij, 'hier hebben we zó hard
aan gewerkt. Het is voor ons
centrum ontzettend

rijk orn aantrekkelijk en leef-
baar te zijn. Vrij parkeren
biedt voldoende plek, rustig
parkeren zonder zorgen of je
op een juiste plek staat, waar
je moet betalen, hoeveel je
moet betalen en of je op tijd
terug bent. Niet meer op de
klok winkelen.' Er is samen
met de Gemeente onderzoek

gedaan naar de hoeveelheid
parkeerplaatsen, locaties,
drukte en oplossingen. 'Het
onderzoeksbureau geeft aan
dat er capaciteit voldoende is
en de juiste plekken worden
benut', zegt Den Hollander,
'we kennen ook de knelpun-
ten of gevaren die inwoners
zien en hebben dit heel goed
bekeken met alle partijen.
Sterker nog, de centrumin-
woncrs zijn onze beste klan-
ten en dus moet het voor hun
ook acceptabel z.ijn. Voor
werkgevers en werknemers
hebben we aparte parkoer-
plaatsen net buiten de kern
van het centrum, Plekken
die normaal gesproken niet
bezet zullen worden. We
gaan met alle ondernemers
een intentieverklaring teke-
nen om ervoor te zorgen dat
werknemers en werkgevers
naar de juiste plekken gaan.
Daar controleren we ook
op. Dat is in ieders behing.
Met dit scenario zijn er ook
geen problemen meer in de
schil. Het is voor bezoekers
en werknemers niet meer
nodig om te parkeren in

.woonwijken. Elke 3 maan-
den evalueren we en zul-
len wij dus goed met elkaar
moeten monitoren. Parkeren
wordt voor iedereen makke-
lijker. Ik hoop dat inwoners
en bezoekers hun mening
geven. Want aileen bij vol-
doende positieve steun kan
het doorgaan. Lalen we gaan
voor een leuk en aantrekke-
lijk centrum voor iedereen.'



KORENDIJK

Bushalte voor
Heinenoord bij
rotonde N217
'Een zegen voor het dorp'
HEINENOORD l Langs de N217 komt volgend jaar ter
hoogte van De Tienvoet in Heinenoord een extra
bushalte. Daar kunnen inwoners van het dorp op de
snelbus richting Rotterdam stappen. Dat heeft wet-
houder Wouter Joosten van Binnenmaas bekendge-
maakt na PvdA-vragen.
FOLKERT VAN DER KROL

In de Hoeksche Waard leven grote
zorgen over het openbaar vervoer,
waar Connexxion sinds medio de-
cember verantwoordelijk voor is.
Een flink aantal buslijnen is ge-
schrapt en bij het meldpunt dat
onder meer de PvdA Hoeksche
Waard en CDA en SGP Korendijk
instelden, regent het al een tijdje
klachten. De teller staat inmiddels
op 330.

Ook in het dorp Heinenoord is
het busvervoer verslechterd, rnaar
volgens Joosten heeft de provincie
toegezegd volgend jaar een bus-
halte bij de Tienvoet te kunnen
plaatsen. PvdA-fractievoorzitter

Jan-Maarten Dank van Binnen-
maas is opgelucht. „Dat is een
zegen voor Heinenoord."

Wethouder Wouter Joosten van
Binnenmaas is overigens niet ver-
baasd over de verslechtering van
het openbaar vervoer. „De provin-
cie heeft bij de aanbesteding het
budget verlaagd. Wij als gemeen-
ten-zijn niet in staat de budgetten
bij te passen. Daardoor zijn er min-
der diensten."

Volgens Dank gaan de klachten
ver. „Er zitten schrijnende verhalen
tussen." De klachten worden bin-
nenkort aangeboden aan het pro-
vinciebestuur.

Korendijkwil
starters va n
buitenaf met
Lening Lokken
In een jaar tijd hebben zich bij de
gemeente Korendijk slechts twee
jonge stellen gemeld om gebruik
te maken van de starterslening.
De lening, die jongeren kunnen
aanvragen voor hun eerste koop-
woning, werd vorig jaar in de ge-
meente geïntroduceerd.

Korendijk had een bedrag van
200.000 euro beschikbaar ge-
steld. Van dat bedrag is nog een
groot deel beschikbaar. Het col-
lege meldt dat er nog geld is aan
te vragen tot en met het einde
van dit kalenderjaar.

Te scherp
Het geringe animo komt vooral
doordat de startersregeling te
scherp is aangezet, merkt het col-
lege. Alleen starters die minimaal
één jaar in de gemeente Koren-
dijk wonen, kunnen gebruikma-
ken van de lening.

Die regel wordt nu aangepast
om meer mensen gebruik te laten
maken van de-regeling. Het col-
lege mikt daarbij vooral op inwo-
ners van buiten de gemeente-
grenzen. „De doelgroep voor
onze starterslening moet een
stuk breder," meldt het college
aan de Korendijkse gemeente-
raad, die morgenavond beslist
over het uitbreiden van de star-

ling.



Voetbal en korfbal in het voordeel

Zorg sportclubs
ten dele verlicht
BINNENMAAS l Bij de 's-Gravendeelse korfbalvereni-
ging ADO wordt met gemengde gevoelens gerea-
geerd op het raadsbesluit over de kosten van ver-
nieuwde kunstgrasvelden. 'We moeten hoe dan ook
een potje aanleggen voor het vervangen van onze
kunstgrasvelden,' zegt voorzitter Addy de Man.
AIRCO BOMGAARS

Coalitiepartijen.Gemeentebelangen
Binnenmaas, CDA en WD schaaf-
den het collegevoorstel over dit on-
derwerp met een aangenomen
amendement tijdens de raadsver-
gadering iets bij. Verenigingen die
(na de eerstkomende keer) op-
nieuw velden moeten vervangen,
krijgen de kosten vergoed tot maxi-
maal het niveau van vervanging
door natuurgras. Deze bepaling
geldt overigens alleen voor voetbal-
en korfbalclubs en treft dus alleen
de portemonnee van clubs als ADO,
FC Binnenmaas (foto), SV Heinen-
oord, GOZ en w 's-Gravendeel.

Hockeyclub De Hoeksche Waard,
de Heinenoordse tennisclub Heyn-
kensort maar ook bijvoorbeeld de
ijs- en skeelervereniging in Putters-
hoek vallen buiten deze afspraken.

Achterkamertjes
De oppositiepartijen veegden de
vloer aan met het 'vijf voor twaalf-
amendement', met CU, SGP en de
PvdA als grootste criticasters. Jan
Maarten Dank (PvdA) betichtte de

We moeten een
potje aanleggen
voor het vervangen
van onze velden
-Addy de Man (voorzitter ADO)

collegepartijen van achterkamer-
tjespolitiek, SGP'er Adriaan van der
Wulp verweet de drie collegepar-
tijen én het college een gebrek aan
ruggengraat „Ik zie van het college
geen enkele strijdlust om het oor-
spronkelijke voorstel te verdedi-
gen," stelde Van der Wulp,

Hij stelde dat de gelijkschakeling
van sportclubs, beschreven in de
sportnota van 2014. totaal over-
boord wordt gezet met het nieuwe
veldenbeleid. Huibert Steen (Chris-
tenUnie) had eveneens felle kritiek.
„Ik was het ook niet eens met het
collegevoorstel, maar dat was in elk
geval nog consistent omdat dat uit-
ging van een financiële bijdrage als
nog één keer het veld zou worden
vervangen."

Sympathiek
Wethouder Wouter Joosten (WD)
wimpelde de suggestie dat er
sprake was geweest van voorkennis
bij het college over het amende-
ment af en sprak over een 'sympa-
thiek' voorstel. Wel wees Joosten er
op - na verduidelijking van indie-
ner Arieanne Daane (GemeenteBe-
langen) na een noodgedwongen
schorsing van de vergadering dat
het amendement louter betrekking
had op korfbal- en voetbalclubs - er
wel op dat het aangepaste college-
voorstel consequenties zal hebben
voor de gemeentebegroting.


