
Actie tegen hondenpoep
AD-UiL/ -^é*& \ é> *^ *• B •

Korendijk verspreidt afvalzakjes en denkt aan boetes
KORENDIJK De gemeente Korendijk bindt de strijd aan
tegen overlast door hondenpoep. Om te beginnen ont-
vangen hondeneigenaren een tegoedbon in de bus,
waarmee ze gratis een dispenser met een rolletje
zakjes kunnen ophalen in het gemeentehuis.
FOLKERT VAN DER KROL

Korendijk doet al langer pogingen
om de ruim 750 huishoudens met
een hond ertoe te bewegen de uit-
werpselen van de huisdieren op te
ruimen. Met brieven en advertenties
lukte dat niet.

Daarom gooit de gemeente het nu
over een andere boeg. Hondenbezit-
ters kunnen binnenkort gratis in het
gemeentehuis een dispenser met af-
valzakjes halen die als een sleutel-
hanger aan de riem kan worden be-
vestigd. De afvalzakjes hebben de
opdruk 'Korendijk een dijk van een
gemeente'. De aanschaf ervan kost
de gemeente 900 euro.

„Dit is een eerste stap," zegt wet-
houder Gerard den Boer. „We wor-
den al langer geconfronteerd met
signalen vanuit de bevolking dat er
veel overlast is door hondenpoep.
Vaak gaat het om kinderen die in
groenstrookjes spelen en dan met
poep aan schoenen of kleren thuis-

komen, terwijl in de plaatselijke ver-
ordening staat dat mensen zelf hun
rommel moeten opruimen."

De gemeente wil hervulverpak-
kingen van de' 'poepzakjes' gratis
verstrekken in supermarkten, zoals
dat gebeurt met de paarse pmd-zak-
ken. Tegelijkertijd bekijkt de ge-
meente met dorpsverenigingen op
welke hondenuitlaatroutes extra af-
valbakken nodig zijn of waar deze
het beste verwijderd dan wel ver-
plaatst kunnen worden.

Boa
„Als dit niet helpt, denken we aan
het inhuren van een boa" zegt Den
Boer. „Dat is de volgende stap. We
zijn echt niet uit op het uitschrijven
van bekeuringen, maar we willen
dat de overlast vermindert. We
hopen dat hondenbezitters hun ver-
antwoordelijkheid nemen."

Korendijk overweegt ondertussen
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Baasjes moeten de poep van hun honden opruimen, vindt de Koren-
dijkse wethouder Gerard den Boer. ARCHIEFFOTO

ook om zones in het leven te roepen
waar honden vrij kunnen rondlopen
en waar de uitwerpselen niet hoe-
ven te worden opgeruimd. Dit mag
nu nog vrijwel nergens in Korendijk.
„Je zou kunnen denken aan zones
buiten de kernen," aldus Den Boer.
„Maar we willen er wel voorzichtig
mee zijn, want we kennen de inci-
denten dat honden elkaar aanval-
len, verwonden of zelfs doden. De

hondenbezitter is te allen tijde ver-
antwoordelijk."

Paardenmest
Volgens de gemeente klagen inwo-
ners ook geregeld over paardenmest
op de openbare weg. Paardenbezit-
ters kunnen komend voorjaar een
brief in de bus verwachten, waarin
staat dat het opruimen van de uit-
werpselen verplicht is.



Uren op school door
gebrek aan bussen
Ouders van leerlingen op
scholen in Barendrecht
en andere reizigers
klagen fors over de
nieuwe dienstregeling
die is ingegaan sinds
Copnexxion het vervoer
overnam van Arriva in
december. Ze vinden de
regeling 'waardeloos' en
'schandalig'. Connexxion
geeft aan niet eerder dan
februari het vervoer te
evalueren.

door Stella Schaper

HOEKSCHE WAARD - Bij de aan-
besteding lag de eis van on-
der andere minder ritten per
dag tussen Heinenoord en
Barendrecht. Hiermee zijn
er wijzigingen doorgevoerd
in de regeling. Vooral ouders
van leerlingen, maar ook an-
dere reizigers, maakten zich
zorgen over de aansluitin-
gen en vertrektijden van de
bussen. Sommige leerlingen
zouden te laat op school ko-
men, een lange reis maken of
te maken hebben met lange
wachttijden.
De directies van de scholen
Dalton Lyceum Barendrecht
en CSG Calvijn Groene Hart
hebben zijn in gesprek ge-
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gaan met Connexxion om
zich te laten informeren
over de regeling van lijn 680.
Beide scholen spreken van
goed overleg. De scholen
gaan regelmatig om de tafel
met Connexxion om op basis
van reacties van leerlingen
en ouders en reizigersaan-
tallen te zien of aanpassin-
gen nodig zijn. Connexxion
heeft toegezegd zich binnen
het kader van de zeven ritten
per dag flexibel op te stellen.
Afhankelijk van reizigersbe-
hoefte en de lesroosters, zou
er geschoven kunnen wor-
den.
Naar aanleiding van een
artikel op de Facebookpa-
gina van Het Kompas over
de scholen en -Connexxion
zijn er klachten binnengeko-
men. Janny Vos vindt de hele
dienstregeling voor de Hoek-
sche Waard waardeloos en
zou graag de oude situatie
willen. Marco Alderliesten
geeft aan dat sinds de nieuwe
regeling er niets dan ellende
is op traject Heinenoord-Ba-
rendrecht. "Regelmatig uren
op school doorbrengen, om-
dat er op bepaalde tijdstip-
pen geen bussen meer rijden
of niet met je maandabon-
nement op school kunnen
komen. Schandalig!", vindt
hij. Connexxion reageert on-
line en vraagt om er melding
van te maken. Lia Beuse:

"Dan mag lijn 190 ook weer
gaan rijden van Oud-Beijer-
land naar Spijkenisse, nu
moet mijn zoon helemaal via
Zuidplein." Natasja Broere:
"Naar het Wellantcollege
Klaaswaal is het ook niet te
doen. Waar ik met de auto 16
minuten over doe, duet mijn
dochter er met de bus een uur
en 5 minuten over en is dan
te laat." Naast veel klachten,
'bus rijdt voor je neus weg',
'bus stopt niet' en 'te kleine
hussen', worden er ook op-
lossingen aangedragen.
Woordvoerder van Con-
nexxion zegt dat er met de
scholen is gepraat en bekend
is dat er problemen zijn. Het
vervoersbedrijf geeft aan dat
er eerst een paar weken gere-
den moet zijn om te kunnen
evalueren. In februari vindt
er een evaluatie plaats over
de gehele dienstregeling
Hocksche Waard- Goeree
Overflakkee samen met de
provincie (opdrachtgever) en
worden alle klachten meege-
nomen, ook klachten zoals
op Facebook van Het Kom-
pas. Connexxion doet geen
uitspraken over een ver-
wachtingstermijn voor ver-
anderingen ter voorkoming
van verwarring en teleur-
stelling. De Barendrechtse
scholen hebben aangegeven
de Facebookklachten mee te
nemen in de gesprekken.
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Strijen bindt
strijd aan met
schuttingen
De gemeente Strijen bindt de
strijd aan met erf- en perceel-
scheidingen waarvoor geen ver-
gunning is verleend. Het college
heeft een plan van aanpak opge-
steld naar aanleiding van een in-
ventarisatie in de Oranjewijk.
Daar bleek dat 47 schuttingen/
erfscheidingen zonder vergun-
ning waren geplaatst.

„Dan moet gedacht worden
aan bijvoorbeeld schuttingen die
te hoog of te beeldbepalend zijn
of zelfs de verkeerssituatie in ge-
vaar brengen," zegt wethouder
Wilko van Tilborg. In 14 van de
47 gevallen is sprake van een
scheiding die aangepast of ver-
wijderd moet worden. 20 keer
gaat het om schotjes/windvan-
gers. Als die niet groter zijn dan
1,80 meter bij 1,80 meter treedt
de gemeente alleen handhavend
op. Voor 11 scheidingen geldt dat
ze binnen de gemeentelijke richt-
lijnen vallen, maar er geen ver-
gunning voor is.

Het onderzoek in de Oranje-
wijk moet een vervolg krijgen
voor de rest van Strijen. Van Til-
borg: „We hebben nu een plan
van aanpak. Dat gaan we uitbrei-
den naar andere wijken."

OUD-BEIJERLAND

Enquêtevoor
parkeren over
week deur uit
Ruim 10.000 enquêteformulieren
vallen over een week op de Oud-
Beijerlandse deurmatten. Met dit
formulier kunnen 9700 inwoners
en 1200 ondernemers en hun
werknemers hun mening geven
over het parkeerbeleid, dat tot 7
maart ter inzage ligt. Vanaf dins-
dag wordt via een enquêteur ook
de mening van de bezoekers van
Oud-Beijerland gevraagd. „Deze
staat enkele dagen in het cen-
trum," zegt een woordvoerster
van de gemeente. Ook hij deelt
formulieren uit.

De gemeenteraad legt het
nieuwe parkeerbeleid, waarbij ie-
dereen gratis in het centrum mag
parkeren, ter inzage. Zodat de
mening van de inwoners en ge-
bruikers van de parkeerplaatsen
kan worden meegewogen in het
definitieve besluit. Op de website
van OBL Vernieuwt is het con-
cept parkeerplan te downloaden.
Daar kan ook direct een vragen-
lijst worden ingevuld. In het ge-
meentehuis ligt het plan op de
leestafel. De stem van de inwo-
ners en gebruikers telt, samen
met de stem van het burgerpanel,
voor twee derde mee in de be-
sluitvorming.

Zebrapad Molendijk
als onveilig ervaren
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BAS BOERMA
KLAASWAAL l De twee zebrapaden
op de Molendijk in Klaaswaal zijn
de gevaarlijkste in de Hoeksche
Waard. Dat geven lezers aan die
meededen aan een onderzoek van
het AD naar de onveiligste over-
steekplaatsen in de regio.

Het gros van de reacties gaat
over het zebrapad op de Molendijk
niet de Oud-Cromstrijensedijk in
het dorp. „Je schrikt je dood als je
op de Molendijk rijdt en er komt
ineens iemand achter dat grijze
pand vandaan gelopen," zegt In-
grid van Gool-van Weel.

Veilig Verkeer Nederland stelt
dat zebrapaden in de basis niet on-
veilig zijn. „Alles valt of staat bij
het gedrag van automobilisten én
de voetgangers," zegt Rob Stomp-
horst van WN. „De onveiligheid
maken de mensen toch echt zelf."

De komst van een Randweg om
Klaaswaal zou de 'gevaarlijke' Mo-
lendijk ontlasten. Bewoners, ge-
bruikers, raadsleden en zelfs De
Willem van Oranjeschool -met
veel leerlingen in Cromstrijen-
zouden die weg graag zien komen.

A De zebrapaden op de Molen-
dijk in Klaaswaal worden als
gevaarlijk beschouwd. ARCHIEF-
FOTO

Of die weg er komt hangt af van
het definitieve besluit van de ge-
meenteraad.

Ook de zebra's op de Spuioever-
weg in Oud-Beijerland worden er-
varen als onveilig en onoverzichte-
lijk. In Nieuw-Beijerland wordt de
Maximastraat, vlak bij twee basis-
scholen in het dorp, als onover-
zichtelijk ervaren. „Kinderen ste-
ken over om naar school te gaan
maar de auto's komen veel te hard
van de dijk af. Dan worden kinde-
ren en ouders over het hoofd ge-
zien," schrijft Janneke van Vliet.



Stichting laat niet
zomaar over zich lopen
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„We willen ook*zonder
subsidie van Korendijk via
de rechter afdwingen dat
de provincie fouten heeft
gemaakt, om zich voor
locatie 50 uit te spreken
waar windmolens
moeten komen. De
negatieve uitslag wordt
door ons gerespecteerd.
Maar we laten niet over
ons heen lopen en gaan
zelf zoeken naar een plek
waar de windmolens wel
moeten komen."

door Bas van den Berg

NIEUW-BEIJERLAND - Dat zei
advocaat Peter de Lange, die
de belangen van de Stichting
tegen windturbines aan het
Spui behartigt, maandag 25
januari op een bijeenkomst
voor ongeveer honderd in-
woners in de Graanschuur
in Nieuw-Beijerland.
„De stichting is niet tegen
het realiseren van windtur-
bines, maar dan op locaties
die op basis van zorgvuldig
onderzoek vastgesteld wor-
den," aldus de advocaat. „De
gevolgen voor de inwoners
in kernen waar de provincie
windmolens wil, zullen on-
der geen enkele omstandig-
heid tot schade mogen lei-
den. Vooral de gezondheid,

Tekst en uitleg over het vervolg van de procedure over de
windturbines door advocaat Peter de Lange in de Graanschuur.

veiligheid en financiële
belangen, alsook de kwali-
teit van de woonomgeving
en leefruimte (zoals ook de
waardedaling van de hui-
zen) voor de inwoners van
de omliggende kernen, die-
nen gewaarborgd te zijn. Dat
kan alleen door het bieden
van een betere bescherming
van de belangen voor deze
inwoners in Korendijk.
Ons uitgangspunt is en blijft
dat we met elkaar moeten
blijven zoeken naar een
nieuwe locatie waar de in-
woners geen last zullen
ondervinden van slapeloos-
heid en concentratieproble-
men."
De stichting wil via de rech-
ter afdwingen dat de pro-
vincie fouten heeft gemaakt.
„We zijn nu nog volop bezig
aan de voorbereiding om

via de rechter het proces te
stoppen," lichtte de advo-
caat verder toe. „Iedereen
spreekt op het ogenblik nog
voor eigen parochie. Ik ben
ervan overtuigd dat we niet
zomaar wat roepen en als
een Don Quichotte worden
gezien. Daarom gaan we
gewoon door met acties om
voor de inwoners in dat deel
van de Hoeksche Waard op
te komen."
Mark Speldenbrink van
dorpsvereniging Filopopers
in Nieuw-Beijerland drong
erop aan dat wel haast ge-
maakt moet worden, omdat
plaatsing van de windmo-
lens steeds dichterbij komt.
„We moeten er van alles aan
doen om de windmolens
niet te realiseren aan het
Spui, omdat in 2017 al met
de bouw wordt begonnen."

Door windmolens aan het
Spui te bouwen, wordt aan
de inwoners van dit gebied
onrecht aangedaan. Wind-
molens horen daar gewoon
niet thuis." Namens de
Stichting windturbines aan
het Spui verkondigde Jan
Dekker dat het proces om
via de rechterlijke beslissing
met windturbines langs het
Spui te stoppen, tot de mo-
gelijkheden behoort. Maar
dan moet het volgens hem
de stichting wel kans van
slagen hebben. Hij riep de
aanwezige inwoners op een
donatie te geven.om de pro-
ceskosten te kunnen beta-
len, nu de gemeenteraad van
Korendijk het heeft laten af-
weten."

Weinig animo voor adoptie
CROMSTIJEN rSlechts één inwo-
ner heeft zich tot dusverre gemeld
bij de gemeente Cronistrïjen om
een stuk groen in Numansdorp of
Klaaswaal te adopteren. „Het gaat
hierbij om stukje plantsoen vlakbij
zijn eigen huis," zegt een woord-
voerder van de gemeente Crom-
strijen, die als enige gemeente in
de Hoeksche Waard aan groen-
adoptie doet.

De gemeente heeft inwoners
vanaf het nieuwe jaar de mogelijk-
heid gegeven zelf iets aan de uit-
straling van hun straat, wijk, dorp

of gemeente te doen door een
groenstrook te adopteren. „ Door
uw eigen bijdrage en extra aan-
dacht ziet het groenvak er waar-
schijnlijk mooier uit dan wanneer
de gemeente het onderhoud ver-
zorgt," zegt de gemeente in een
wervend stuk op haar website.
Maar de animo laat na een kleine
maand nog iets te wensen over.

Toch is de gemeente wel in ge-
sprek met een aantal andere po-
tentiële 'hobbyhoveniers'. Maar het
is onduidelijk om hoeveel geïnte-
resseerden dat gaat.



CDA Binnenmaas uit zorgen naar college

Vragen rond
Welzijn HW
Fractievoorzitter Peter van Loo van CDA Binnenmaas
heeft via vragen aan het college opnieuw de situatie
bij de St. Welzijn Hoeksche Waard aan de orde
gesteld. Het gaat dan om de financiële administratie,
het cursusaanbod voor volwassenen en de
communicatie daarover.

BINNENMAAS - Al in juni
2015 is besloten om de fi-
nanciële administratie van
de St. Welzijn Hoeksche
Waard te reorganiseren. Nu
blijkt dat er nog steeds beta-
lingsherinneringen en ad-
ministratiekosten worden
verstuurd voor cursusgel-
den die reeds betaald zijn.
Dat brengt onnodige kosten
met zich mee. Ook de beta-
ling van facturen is soms
laat. Het CDA heeft signalen
dat steeds meer cursussen
voor volwassenen (uitge-
zonderd senioren) worden
geschrapt, en de commu-
nicatie daarover te wensen
overlaat. De aanzegging van
de stopzetting van cursus-

sen gebeurt soms abrupt en
zonder enig overleg met de
cursisten, bijvoorbeeld over
een mogelijke verhoging
van de cursusgelden om zo
verder te kunnen. In een
reactie stelt wethouder Arie
Mol dat de gemeente alleen
een subsidierelatie op basis
van prestatieafspraken met
de stichting heeft. Cursus-
sen die niet meer haalbaar
zijn worden inderdaad ge-
schrapt. Van Loo vroeg zich
af hoe het Welzijnswerk
weer op het oude niveau
gebracht kan worden. Mol
ziet wel tekenen van her-
stel. Volgens hem voldoet
de stichting aan de gestelde
verwachtingen.

Inwoners geraadpleegd
over toekomst bestuur
HOEKSCHE WAARD l Burgers in de
Hoeksche Waard kunnen de ko-
mende maanden meepraten over de
vraag of de vijf gemeenten moeten
fuseren of samenwerken. De provin-
cie organiseert bijeenkomsten daar-
over in een aantal dorpen. Ook
komt er een provinciale website
over de bestuurlijke toekomst.

Dat meldt gedeputeerde Rogier
van der Sande van Zuid-Holland in
een brief aan de vijf colleges en ge-
meenteraden. Data en plaatsen van
de bijeenkomsten zijn nog niet be-
kend. Vertegenwoordigers van de

provincie willen de inwoners vragen
wat voor hen belangrijk is voor de
bestuurlijke toekomst van het ei-
land. Medio april volgt er ook nog
een openbaar toegankelijke work-
shop over wat het beste beleid is
voor de toekomst van de dorpen.
Daarnaast laat de provincie een fi-
nanciële scan uitvoeren voor de ge-
volgen van zowel versterkte samen-
werking als een herindeling.

Van der Sande gaat in juni in ge-
sprek met de vijf gemeenteraden. In
juli besluiten Gedeputeerde Staten
welke optie zij het beste vinden.



KLACHTENREGEN

'Het busvervoe
roken

HOEKSCHE WAARD De provincie Zuid-Holland en ver-
voerder Connexxion koketteren graag met de talrijke
luxe en snelle bussen die vanaf Goéree-Overflakkee
via de Hoeksche Waard naar Rotterdam reizen. Vele
honderden reizigers voelen zich echter 'gepakt1 door
het schrappen van veel andere lijnen.
FOLKERT VAN DER KROL

V
an Strijen tot Oud-Beijerland en
van Numansdorp tot Barendrecht
klagen mensen die afhankelijk
zijn van het busvervoer over de
dienstregeling die in december

inging. Dat blijkt uit het zwartboek dat de
PvdA Hoeksche Waard, CDA en SGP
Korendijk nog tot 3 februari openhouden
(op hoekschewaard.pvda.nl) en op 10
februari aanbieden aan de Zuid-Hol- ,
landse statencommissie vervoer en rni-
lieu. Liefst 350 reizigers kwamen met
klachten.

„We zijn verrast door dat grote aantal"
zegt PvdA-woordvoerder René Krabbe.
Hij kan tal van voorbeelden noe-
men. „Het ritje Strijen-Numans-
dorp duurde vroeger een kwar-
tier met de bus, tegenwoordig
ben je met een enorme omweg
vijf kwartier onderweg. We bun-
delen alle persoonlijke verhalen
van reizigers die persoonlijk
zijn getroffen door de nieuwe
dienstregeling. Verder maken
we een spreadsheet met de be- '
langrijkste knelpunten. Vooral
voor scholieren is het openbaar
vervoer na de komst van Connex-

*• Aldert Fens, regiomanager Connex-
xion Hoeksche Waard: 'Het gaat best
goed.' ARCHIEFFOTO JOEP VAN DER PAL

xion een regelrechte ramp."
Scholieren uit Strijen stappen 's och-

tends in een overvolle bus richting de mid-
delbare scholen in Oud-Beijerland. Arnoud
Hooymeijer, vader van twee kinderen uit
Strijen.. filmde het en schrok zich te pletter.
Hooymeijer is vooral bezorgd over de vei-
_ ligheid van de scholieren. Op zijn

filmpje is te zien dat ze voorbij de
veiligheidsstreep bij de chauf-
feurs staan. Volgens Hooymei-
jer gebeurt het geregeld dat bij
het openen van de deuren een

scholier uit de bus valt tus-
sen de stoep en de

bus, buiten het ge-
zichtsveld van de
chauffeur.

Ook veel
scholieren uit
de richting
Maasdam
ondervinden
problemen.
Ze komen
vaak te laat
op scholen-
gemeen-
schap Wil-
le m van
Oranje, zo

meldt de
school. De

eerste bus 's ochtends is nog wel op tijd bij
de mavo aan de Randweg, maar - zeker als
het in het verkeer even tegenzit - komt de
rest van de scholieren in de bus te laat bij
het gebouw van de havo en vwo, waar de
lessen om 08.25 uur beginnen.

De scholen in Barendrecht (Dalton Ly-
ceum en CaMjn) zijn in gesprek niet Con-
nexxion, omdat hordes scholieren uit de
Hoeksche Waard te maken hebben met
lange reistijden of overstaptijden.

Volgens Krabbe ligt de 'schuld' voor de
verslechtering die veel reizigers ervaren
meer bij de provincie dan bij Connexxion.
„Bij de aanbesteding stond in de randvoor-
waarden dat de nadruk moet komen te lig-
gen op de drukkere lijnen, zoals het R-net.
Woonkernen met minder dan 3000 inwo-
ners hoefden niet eens te worden bediend.
We mogen Connexxion nog dankbaar zijn
dat het daar toch bussen laat rijden."

Vitaliteit
Het verhaast Krabbe dat de provincie zo
gemakkelijk een streep heeft laten zetten
door tal van buslijnen. „De Hoeksche
Waard geldt als gebied waar de bevolking-
mogelijk afneemt door de vergrijzing. Daar
wil de overheid op inspelen door de vitali-
teit van de dorpen te vergroten. Maar in-
tussen wordt wel het openbaar vervoer af-
gebroken. Dat maakt het niet aantrekkelij-
ker om in de kleinere kernen van de Hoek-
sche Waard te gaan wonen."

Volgens Connexxion valt het aantal
klachten juist wel mee. „Voor een conces-
sieovergang is het een vrij normaal aantal,"
zegt regiomanager Aldert Fens. „Het gaat
best goed. Natuurlijk komen er klachten
en hebben wij een beeld van de knelpun-
ten. Daar wordt met de provincie goed en
gedegen naar gekeken. Een optie is bij-
voorbeeld dat de provincie extra ritten in-
koopt bij ons. Maar het iedereen naar het
zin maken, is onmogelijk."



Vos
baalt.
Dage-
lijks
moeten
zijn
chauf-
feurs
mensen
teleur-
stellen.
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Buurtbus stelt dagelijks reizigers teleur
HOEKSCHE WAARD l Vijftig
vrijwillige chauffeurs trek-
ken aan de bel bij vervoer-
der Connexxion. De bestuur-
ders van de Buurtbusvereni-
ging Hoeksche Waard West
stellen vrijwel dagelijks reizi-
gers teleur. Acht reizigers kun-
nen mee, geen persoon rneer.
De buurtbus Hoeksche Waard
West, onderdeel van Connex-
xion, rijdt ieder uur van Zuid-
naar Oud-Beijerland. Regel-
matig stellen ze mensen te-
leur en gedupeerde reizigers
vragen tekst en uitleg. Sommi-

gen worden boos. „Ik snap dat
goed," zegt voorzitter Jaap de
Vos. „Zij betalen keurig voor hun
abonnement Maar wij kunnen
dat niet waarmaken. Negen man
neem ik niet mee. Dan krijg ik
een boete en ik neem niet aan
dat die boze mensen dan ook
met hun portemonnee staan te
wapperen om die te betalen."
En dus trekt de vereniging, die
gesubsidieerd wordt door de
provincie en de gemeenten Ko-
rendijk en Oud-Beijerland, aan de
bel bij Connexxion. „Sinds Con-
nexxion het vervoer heeft over-

genomen van Arriva zijn er na-
tuurlijk wat hobbels op de weg,"
weet de voorzitter. „Die willen
we wel graag gladgestreken zien
worden, En dat moet Connexxion
doen. Misschien is het een idee
om de dienstregeling voor scho-
lieren aan te passen? Want we
vervoeren nu mensen naar hun
werk, ouderen maar ook scholie-
ren. Tja, zo'n busje zit snel vol."
Om de passagiers toch zo goed
mogelijk te vervoeren, krijgt de
vereniging morgen nieuw materi-
eel. De Vos: „Alles zit er op en
aan. Zelfs een laadklep om men-

sen met een rolstoel aan boord
te krijgen. We hebben eigenlijk
alle gemakken van een lijnbus,"
Een lange lijnbus krijgt de ver- .
eniging echter nooit. De reden?
„Simpel," zegt De Vos, „Dan
mogen we met ons B-rijbewijs
niet meer rijden."
Tot er een oplossing is, blijft het
improviseren. De Vos: „Eén man
die altijd met ons reist, stapt nu
een paar haltes eerder op. Want
op zijn 'normale' halte heeft hij
niet altijd een plek. Hij loopt nu
langer, maar dat neemt hij op de
koop toe."



Nieuwe weg Welzijn Hoeksche Waard

'Cursussen zijn
niet ons gezicht'
HOEKSCHE WAARD Welzijn Hoeksche Waard schrapte
met ingang van l januari abrupt 26 onrendabele cur-
sussen. Interim-directeur Arthur van Thiel van de
welzijnsorganisatie maakte zich daar niet populair
mee bij cursisten en docenten. Toch twijfelt hij niet.
„Cursussen moeten niet ons gezicht zijn."
FOLKERT VAN DER KROL

Van Thiel (66, foto) volgde begin
2015 voor 2 maanden de toen zieke
en inmiddels opgestapte Tïudy van
Echten op, maar zit er een jaar later
nog steeds en blijft tot juli. Hij
leidde meteen een reorganisatie,
vanwege de tekorten waarmee de
fusieorganisatie kampte.

„De financiële administratie van
de zeven stichtingen is bij elkaar
gevoegd zonder er extra aandacht
aan te besteden," zegt Van Thiel.
„Verder verliep de automatisering,
zachtjes gezegd, niet soepel. Dat le-
verde veel spanningen op. Pas nu
begint het te functioneren. Wc
draaien dit jaar ook weer zwarte
cijfers. Verder was het een hele klus
om 32 mensen van zeven stichtin-
gen bij elkaar te brengen."

Verliesgevend
Van Thiel verbaasde zich over de
meer dan 200 cursussen die Wel-
zijn Hoeksche Waard aanbood.
„Sommige draaiden met verlies.
Wie betaalt dat dan, vroeg ik me af.
In januari zijn we met 26 cursussen

De boze mailtjes
van cursisten en
docenten heb ik
voor lief genomen
-Arthur van ThieL (66)

gestopt. Zonder overleg en abrupt,
dat was noodzakelijk. Daar neem ik
de verantwoordelijkheid voor. Ik
kreeg boze mailtjes van cursisten
en docenten, maar als interim-di-
recteur neem je die voor lief."

Van Thiel wil dat Welzijn nog
veel meer van de resterende 68 cur-
sussen niet meer zelf opzet. „Cur-
sussen het gezicht van Welzijn?
Nou, dat zie ik anders. Wij zijn geen
cursusbedrijf. We leken wel een or-
ganisatiebureau, kregen zelfs mails
als er een zeeppompje leeg was."

Er komt meer verantwoordelijk-
heid bij de inwoners te liggen.
Voorbeeld daarvan is liet 's-Graven-
deelse burgerinitiatief dat tien tot
vijftien cursussen opzet. Van Thiel:
„Zij regelen alles zelf en innen ook
het geld. Wij geven alleen advies en
voeren de betalingen uit. Ik mik op
de eigen kracht van bewoners. Veel
mensen hebben zoveel kwaliteiten.
Die moet je aanboren. Dat geeft
ook die burgers voldoening. Welzijn
moet vooral een faciliterende en ac-
tiverende rol vervullen."

Welzijn moet zich in zijn ogen
richten op het jongerenwerk, ont-
wikkelen en activeren van eigen
initiatieven van burgers en activi-
teiten als het vrijwilligersvervoer en
voorkomen van eenzaamheid
onder ouderen. Van Thiel: „En we
moeten het vertrouwen terugwin-
nen. Dat is het belangrijkste."


