
'Men voelt zich bekocht1
Zoomwijcklaan in actie tegen kap van 21 platanen
OUD-BEI JERLAND l Vijf jaar lang was het muisstil rond
de tientallen platanen langs de Zoomwijcklaan in
Oud-Beijerland. Na een succesvol buurtprotest in
2010 waagt de gemeente vanaf 11 februari een
nieuwe poging, geheel tegen de zin van de bewoners.
BAS BOERMA

Bewoners van de Zoomwijcklaan
noemen de bomen juist beeldbepa-
lend. Het groen in de wijk is sowieso
één van de redenen waarom de hui-
dige bewoners destijds voor de
straat hebben gekozen. Een groep
verontruste bewoners heeft daarom
een brief aan de gemeenteraad ge-
stuurd, waarin ze een beroep doen
op de emotie van de raadsleden.
„Het moet op de emotie, want juri-

Juridisch gezien
hebben de
bewoners geen poot
om op te staan
-Sandra HoL, GroenLinks

disch hebben zij geen poot om op te
staan," zegt GroenLinks-raadslid
Sandra Hol, die het vanavond in de
raad opneemt voor de tientallen be-
woners van de Boomrijke laan.

De gemeente zegt in een brief aan
de bewoners van een groot aantal
mensen klachten over de platanen
te hebben gehad. Zij ervaren
gezondheidsklachten door het stof
dat van de bomen afkomstig is. Ook
nemen de bomen zonlicht weg en
veroorzaken ze schade aan daken.

Raadslid Hol refereert vanavond
in de raad aan het opgestelde bo-
menplan in Oud-Beijerland. Dat
plan geeft negentig platanen in de
Zoomwijcklaan een berschermde of
monumentale status. 16 tot 21
bomen hebben die niet en kunnen
zonder kapvergunning worden om-
gezaagd. En juist die bomen staan
nu op de nominatie om 'neerge-
haald' te worden.

Sandra Hol, fractievoorzitter van Groen Links in Oud-Beijerland,
voerde in 2010 met succes actie tegen de kap. ARCHIEFFOTO REIN GELEIJNSE

„Men voelt zich bekocht," zegt
Hol, die nauw contact heeft met de
groep bewoners. „In 2010 hebben
we met succes actie gevoerd voor
het behoud van de platanen in de
straat. Die bomen werden bijge-
schreven in het bomenplan. Men
waande zich veilig. Maar nu blijkt
dat er zo'n 21 bomen niet op de lijst
staan. Tja, dan snap ik dat mensen
zich bekocht voelen."

Wat het GroenLinks-raadslid
vooral dwars zit is het feit dat de ge-
meente niet met de bewoners in ge-
sprek is gegaan over een mogelijke
kap.

Hol: „Vanuit het verleden weetje
als gemeente dat er voor- en tegen-
standers zijn van de kap van de pla-
tanen. Waarom ga je dan niet eerst
praten om te kijken of je samen tot
een oplossing kunt komen?"



Gezocht: ideeënmakers
AS>HUJ

Waardenmakerij verzamelt plannen en plannetjes
HOEKSCHE WAARD l Creatieve Hoeksche Waarders met
ideeën voor hun omgeving kunnen vanavond hun ei
kwijt. In bezoekerscentrum Klein Profijt wil ideeënfa-
briek de Hoeksche Waardenmakerij alle plannen voor
het noordelijk deel van het eiland vernemen.
MICHAEL RAMAKER

Ferry van der Eist kan niet wachten.
De ambtenaar van de gemeente Bin-
nenmaas is een van de coördinato-
ren van het traject Hoeksche Waar-
denmakerij, en is erg benieuwd naar
de ideeën die vanavond door bewo-
ners in Klein Profijt kunnen worden
gespuid. „Er is ontzettend veel
animo, veel meer dan we eigenlijk
verwacht hadden. Dat is voor ons al-
vast een goed teken."

Van der Eist stelt dat de Waarden-

We hebben het hier
over mogelijk
enorme projecten
voor op het eiland
-coördinator Perry van der ELst

makerij vooral bedoeld is om initia-
tieven voor de noordrand van de
Hoeksche Waard te kunnen inven-
tariseren: „We willen in de eerste
plaats het gesprek aanzwengelen
onder initiatiefnemers."

De eerste bijeenkomst vanavond
vormt een platform om bewoners
hun ideeën te laten ventileren.
„Daarna is het aan ons om te kijken
hoe de overheid het best kan hel-
pen. Zo weten wij wat er leeft in de
Hoeksche Waard."

Tenten
Dat kan volgens Van der Eist van
alles zijn. „We hebben het hier over
mogelijk enorme projecten op het
eiland, maar ook hele kleine initia-
tieven. Zo hebben er al een aantal
mensen gemaild met het idee om
een zorgboerderij te beginnen. Maar
er is vanavond ook iemand aanwe-
zig die een bedrijf heeft voor speci-
ale, ingerichte kampeertenten."

A Van linksboven naar onder: een delta vliegtuig, het Hoge Huys, een
windmolen, fietsers, de pont, woningen en Fort Buitensluis. Ze vor-
men samen 'het Blauwe Hart'. FOTO BVR

De Waardenmakerij kijkt vervol-
gens welke ideeën mogelijk bij el-
kaar passen. De coördinator: „Eerst
volgt er een individueel gesprek met
de ideeënmakers. Daarna hopen we
er rode draden uit te halen. Zo kun-
nen we bijvoorbeeld kijken of we
alle ideeën die met zorg te maken
hebben bij elkaar kunnen brengen
in een speciale waardenketen voor

het gebied." Hij zegt dat er op de
zuidrand van het eiland al zulke ke-
tens bestaan. „Zo is er het Blauwe
Hart, wat watersport en landschaps-
recreatie bij elkaar brengt."

Hoeksche Waarders hebben zich
al volop aangemeld, maar wat Van
der Eist betreft kunnen er gerust
meer mensen komen. „Dan gaan we
gewoon staan."



Commissaris Jaap Smit
pleit voor snel besluit
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Jaap Smit, Commissaris
van de Koning in Zuid-
Holland, vindt dat er in
de Hoeksche Waard lang
genoeg gepraat is over
een herindeling. Hoewel
het in politiek opzicht
niet eenvoudig is om snel
tot een besluit te komen,
wordt het volgens hem nu
wel eens tijd dat de knop
wordt omgedraaid.

door Bas van den Berg

BINNENMAAS - "Of het nu
samenwerking is, of één ge-
meente Hoeksche Waard,
er moet snel wat gebeuren",
zei hij vorige week tegen de
leden van het Departement
Hoeksche Waard van de
Maatschappij, vier van de
vijf aanwezige burgemees-
ters en de nodige wethou-
ders in restaurant Binnen-
maas. "Ik heb de indruk dat
we nog teveel vasthouden
aan oude tradities. De Hoek-
sche Waard is een mooi ge-
bied, maar ook eigenzinnig.
We zijn voortdurend niet
elkaar in gesprek, maar een
oplossing is er niet. Ik merk
aan de leden die hier aanwe-
zig zijn, dat ze branden van
nieuwsgierigheid, hoe het nu

iverder moet. Ik zeg maar zo,

Commissaris van de Koning, Jaap Smit, vertelt collegeleden en andere betrokkenen dat het tijd is
geworden om tot een besluit te komen over de toekomst van de Hoeksche Waard. Foto; PR

er kunnen alleen maar kno-
pen worden doorgehakt, als
er kalm wordt gereageerd,
wijsheid wordt betracht en
door moed."
Een gebied waar wel knopen
zijn doorgehakt, is Goeree-
Overflakkee. "Het heeft lang
geduurd om alle gemeenten
op een lijn te krijgen, -maar
daar gebeurt nu iets", ver-
volgt de commissaris. "Als
de Hoeksche Waard nog lan-
ger wacht, mist het kansen
om zich verder te ontwik-

kelen. Men moet kunnen
anticiperen op veranderin-
gen in de maatschappij. In
de Hoeksche Waard draait
men nog steeds aan de knop-
pen van oude apparaten. Een
antwoord op de veranderde
samenleving heeft men nog
niet. Er is politieke moed no-
dig om een besluit te nemen.
Als men zich laat leiden door
de achterban, dan ontstaat er
angst. Men moet oog heb-
ben voor de toekomst en niet
vasthouden aan vroeger."

Ton Admiraal, oud-wethou-
der van Oud-Beijerland én
enige tijd van Goeree-Over-
flakkee, stelde vast dat de
eilandbewoners ook overal
tegen waren. "Intussen is het
eiland door de eenwording
sterk veranderd en beschikt
onder andere over zonne- en
windenergie en windmolens
van 150 meter hoogte. De on-
derlinge samenwerking komt
Goeree-Overflakkee veel ten
goede. Dat moet in de Hoek-
sche Waard ook kunnen."



www.hetkornpasonline.nl

Verwarring rond politiek-
bestuurlijk proces herin-
deling Hoeksche Waard

Het politiek-bestuurlijke
proces over de gemeentelij-
ke herindeling in de Hoek-
sche Waard is vastgelopen
en het woord is nu aan de
provincie Zuid-Holland.
De provincie heeft lang gele-
den al gezegd dat zij in actie
zou komen als de Hoeksche
Waard er zelf niet uitkwam.
Er kan maar één uitkomst
zijn en die zal de ernstig
verdeelde politieke partijen
CDA, VVD en SGP niet wel-
kom zijn.
Opmerkelijk is dat het aan-
tal politieke analisten in
de Hoeksche Waard sterk
in aantal toeneemt, waar-
schijnlijk mede doordat zij
een podium vinden in Het
Kompas.
De laatste opmerkelijke bij-
drage was van de hand van
Werner de Jong uit Klaas-
waal, die misverstand op
onjuiste aanname stapelt.
De terloopse manier van re-
deneren van deze scribent is
misleidend en verdient ste-
vige correctie.
Er was op 17 december geen
sprake van een raadsvoor-
stel in de vijf gemeenten
waarin kon worden gekozen
tussen twee gelijkwaardige
alternatieven: herindeling
of samenwerken met door-
zettingsmacht. De Stuur-
groep OBT had niet grote
meerderheid gekozen om
aan de gemeenteraden één
voorstel tot herindeling voor
te leggen. De voorstanders

van samenwerken besloten
daarop om zo laat mogelijk
te komen met een amende-
ment dat dit voorstel in zijn
geheel zou vervangen. De
Jong betoogt dat de voor-
standers van herindelen de
democratische spelregels
willen veranderen door te
wijzen op de stemverhou-
dingen in de Stuurgroep.
Het opmerkelijke is dat de
gang van zaken in de Stuur-
groep veel weg heeft van het
principe waar hij zo voor
pleit: doorzettingsmacht
die wordt opgelegd door de
meerderheid.
De voorstanders van sa-
menwerken met doorzet-
tingsmacht hadden geen
boodschap aan die democra-
tische beslissing en besloten
hun minderheidsstandpunt
door te drukken door opti-
maal gebruik te maken van
de politieke verdeeldheid in
hun eigen partijen.

Het klopt dat drie van de vijf
gemeenten tegen het voor-
stel stemden. Het klopt ook
dat een meerderheid van de
Stuurgroep voor herinde-
ling was en daarmee een
meerderheid van de raadsle-
den in de Hoeksche Waard.
De Jong weet kennelijk niet
dat de opdracht was om het
onderwerp herindelen/sa-
menwerken regionaal ter
benaderen. Zo gek is het dus
niet dat de stemverhoudin-
gen regionaal worden beke-
ken.
De beslissing van de ge-
meenten Oud-Beijerland
en Strijen om zich zo uit

—te spreken dat het amende-
ment voor samenwerken
geen toekomst zou hebben,
berust op hetzelfde demo-
cratische principe als waar
de samenwerkers zich op
beroepen. Volgens De Jong
geldt voor de ene partij ech-
ter dat die saboteert en voor
de andere partij, de zijne die
zo graag doorzettingsmacht
wil, democratische zuiver-
heid.
Die zuiverheid bestaat er-
uit dat de democratische
spelregels kennelijk alleen
goed zijn als De Jong en zijn
makkers hun zin krijgen.
En dan te bedenken dat nie-
mand ooit heeft gezegd dat
de gemeenten in de Hoek-
sche Waard niet mogen
samenwerken. Graag zelfs,
vrijwillig en met of zonder
doorzettingsmacht. Die sa-
menwerking komt alleen
niet van de grond, al tiental-
len jaren niet.

En wat het voorbeeld van
De Jong over de dwaling van
een politieke partij in Ko-
rendijk betreft: de Regionale
Woonvisie was niet het pro-
bleem, maar het Woning-
bouwprogramma dat niet
op die visie aansloot.
En waarom gebruikt hij het
woord gijzelen in dit ver-
band? Ontzegt hij een po-
litieke partij wier mening
hem niet aanstaat het recht
om kanttekeningen te plaat-
sen bij een onzorgvuldige
besluitvorming?

René Krabbe,
Zuid-Bei j erland



HOEKSCHE WAARD

Provincie ziet
referendum
toch niet zitten

L.O2 .
Er komt toch geen referen-
dum onder de bevolking van
de Hoeksche Waard over een
fusie van de vijf gemeenten.
Een motie in Provinciale Staten
van Zuid-Holland van de Partij
voor de Dieren kreeg gisteren
alleen steun van de PW en de
fractie SOPlus.

Gedeputeerde Rogier van der
Sande geeft de voorkeur aan het
voeren van gesprekken met in-
woners, bedrijven en instellin-
gen. Daar trekt hij bijna een half
jaar voor uit. „Bij een referen-
dum krijg je een 'ja' of 'nee'. Dat
slaat de discussie plat," zo lichtte
hij zijn keuze toe. „Het gaat om
de inhoud."

De provinciale fracties van D66
en de PvdA zijn er al uit. Zij reke-
nen erop dat gedeputeerde staten
nog voor de zomer met een voor-
stel komen om de Hoeksche
Waard tot een herindeling aan te
zetten.» P7

'Hoeksche Waard op één lijn krijgen'
FOLKERT VAN DER KROL
HOEKSCHE WAARD | Het over-
grote deel van de Hoeksche
Waard op één lun krygen over de
keuze of de gemeenten moeten
fuseren of samenwerken. Het
lijkt een utopie, maar gedepu-
leerde Rogier van der Sande van
Zuid-Holland ziet het als zijn per-
soonlijke missie voor elkaar te
krijgen. „Als dat niet lukt, baal ik
enorm. Dan heb ik het niet goed
gedaan of is het me niet gegund,"
zei hij gisteren in de statenverga-
dering.
Onlangs liep de laatste poging
spaak van de Hoeksche Waardse
politici om het eens te worden
over hun bestuurlijke toekomst.
Drie gemeenteraden kozen voor
samenwerking, twee (Oud-Beijer-

^ Gedepu-
teerde Ro-
gier van der
Sande: 'Als ik
de Hoeksche
Waard niet
op één lijn
krijg, baal ik
enorm.'
ARCHIEFFOTO

land en Strijen) voor een herinde-
ling. Een ruime meerderheid van
alle raadsleden is voor een fusie.
Daarop nam de provincie de
regie over en wordt een proce-
dure ingezet die kan leiden tot
een gemeentelijke fusie.
Van der Sande ziet mogelijkhe-
den tot een breed gesteunde op-
lossing te komen. „De bestuur-

ders in de Hoeksche Waard zijn
het eens dat ze een ongedeelde
toekomst hebben," zei hij. „Ook
vinden ze dat de samenwerking
beter moet en dat er meer op
Hoeksche Waards niveau moet
worden besloten. Alleen over het
laatste stukje zijn ze het niet
eens."
D66 en de PvdA gaan ervan uit
dat Gedeputeerde Staten voor de
zomer een voorstel doen om tot
een herindeling van de Hoeksche
Waard te komen. Volgens beide
partijen is dat hard nodig om de
slagkracht van het bestuur te ver-
beteren. „Over 6 maanden ligt
hier een voorstel om tot fusie
over te gaan. Het einde van de
tunnel is in zicht," aldus PvdA-
fractievoorzitter Ron Hillebrand.



Geduld met Shell is op
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Burgemeester Aart-Jan Moerkerke: Lek onbegrijpelijk
MOERDUK/STRIJEN l De zorgen van de Strijense burge-
meester Aart-Jan Moerkerke over de veiligheidspro-
blemen bij Shell Moerdijk groeien gestaag. Vanaf 21
november lekte daar 25 ton van het giftige ethyleen-
oxide. 'Onbegrijpelijk dat dit kan gebeuren/ zegt hij.
FOLKERT VAN DER KROL

Moerkerke gaat zijn onvrede in een
brief, mede namens de gemeente-
raad, uiten aan Shell, de Veiligheids-
regio, Omgevingsdienst en de ge-
meente Moerdijk. „Wij willen meer
aandacht voor de veiligheid van de
fabriek," zegt Moerkerke. „De rust
die ik had dat Shell de veiligheid op
orde heeft, raak ik kwijt,"

Strijen en Strijensas liggen bij een
zuidelijke tot zuidwestelijke wind
letterlijk en figuurlijk onder de rook
van Moerdijk. Vers in het geheugen
ligt nog de brand bij Shell Moerdijk
op 11 november. Smeerolie vatte
vlam als gevolg van een slecht func-
tionerende compressor. Shell moest
vervolgens affakkelen, wat zorgde
voor licht- en geluidsoverlast in
onder meer een groot deel van de
Hoeksche Waard.

Nu blijkt dat het kort daarna op-
nieuw mis is gegaan in de fabriek.
De afsluiter had dichtgedraaid moe-
ten worden na reparatiewerkzaam-

heden op 21 november maar dat ge-
beurde niet. Het werd pas maanden
later bij een controle ontdekt.

„Dat een schadelijke stof twee
maanden onopgemerkt erdoorheen
heeft kunnen slippen, baart me nog
de meeste zorgen," aldus Moerkerke.
„Dat moet niet mogelijk zijn."

Onderzoek
Directeur Paul Buijsingh van Shell
Moerdijk zegt het zoveelste incident
te betreuren: „Ik heb een onderzoek
ingesteld om te achterhalen hoe dit
ondanks alle voorzorgsmaatregelen
toch heeft kunnen gebeuren."

Ethyleenoxide is een grondstof
die bij Shell Moerdijk wordt ge-
maakt en die wordt verwerkt in
onder meer wasmiddelen en sham-
poos.

De 25 ton is niet in één keer ont-
snapt. Per dag verdween in ge-
noemde periode ongeveer 380 kilo
in de buitenlucht. Ethyleenoxide is

A Na een brand op 11 november 2015 moest Shell dagenlang affakke-
len. Nu blijkt het opnieuw ernstig mis té zijn gegaan. ARCHIEFFOTO

een vluchtige gasvormige stof die in
de lucht snel verdunt, aldus Shell.
Langdurige blootstelling aan een
hoge concentraties ethyleenoxide is
gevaarlijk, maar daar is volgens
Buijsingh geen sprake van geweest.

Moerkerke wil dat wel geloven.
„De e-noses die wij in de gemeente
hebben, lieten ook geen verandering
van de luchtkwaliteit zien. Toch ben
ik blij dat er nog een derde partij

onderzoekt of er inderdaad geen ge-
vaar voor de volksgezondheid is ge-
weest."

Dat Shell de gemeente wel goed
informeerde over het incident is
voor Moerkerke niet meer dan een
doekje voor het bloeden: „Ik wil dat
Shell de veiligheid onder controle
heeft."

(Met medewerking van
Henk de Ridder)



'Bewoners zijn zwaar buitenspel gezet'
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Een groep bewoners van
de Zoomwijcklaan in
Oud-Beijerland voelt zich
zwaar buitenspel gezet
door de gemeente. Die
wil een rij van 21 platanen
in de laan kappen.
Vanwege aanhoudende
klachten over de bomen.
'Er is alleen gepraat
met de klagers, ons is
niets gevraagd', zegt
woordvoerder Melanie de
Koning-Riekwel.

Tekst en foto: Conno Bothoven

OUD-BEIJERLAND - Veel tijd is
er echter niet voor de Plata-
nenridders, zoals de groep
die de bomen wil behouden
zich noemt. Want de kap-
ploeg staat volgende week
op de stoep. Veel hoop even-
min, want wethouder Piet
van Leenen wist de gemeen-
teraad dinsdagavond te
overtuigen dat er geen alter-
natief is dan kappen en ver-
vangen. Het draait allemaal
weer eens om communica-
tie, geen onbekend begrip
in politiek Oud-Beijerland.
De kwestie kent een lange
voorgeschiedenis want al in
2010 had de gemeente kap-
plannen. Toen wist de groep
het tegen te houden. Het
probleem draait met name
om de eerste 21 bomen aan
de linkerkant van de laan

De nu nog kale platanen aan de linkerkant van de Zoomwijcklaan staan op de nominatie gekapt te worden. Ze zijn aan de kant van de
huizen al eens helemaal gekortwiekt, maar de bewoners ervaren nog attijd veel overlast. Anderen zijn minder blij met de kap.

gezien vanaf de Spuidijk.
Daar staan de platanen dicht
tegen de gevels van de hui-
zen. Bewoners klagen al ja-
ren over overhangende tak-
ken, gezondheidsklachten
als gevolg van stof en plui-
zen, verminderde lichtin-
val, wortels die de trottoirs
ontwrichten en bladeren in

hun tuin. Van de 22 huisei-
genaren hebben er 16 aange-
drongen op kap, slechts één
bewoner wil ze behouden,
vertelde Van Leenen de raad
dinsdagavond. 'We hebben
met hen overlegd, en er is
geen andere conclusie mo-
gelijk dan kappen, én, met
nadruk gezegd, vervangen.'

De gemeente wil een eiken-
soort terugplanten. Volgens
Van Leenen zijn de 21 pla-
tanen zo'n 30 jaar geleden,
bij de aanleg van de wijk,
eigenlijk verkeerd neerge-
zet. 'Te dicht op de gevels.'
Inspraak zou volgens de
wethouder geen zin gehad
hebben, want 'er is gewoon

voor die bomen geen al-
ternatief te bedenken.' En
dat zit de groep niet name
dwars. 'Waar is hier de de-
mocratie', vraagt De Koning
zich af, 'de gemeente is in
2010 al op de vingers getikt
door een commissie omdat
ze de kapvergunning op on-
juiste informatie baseerde,

maar blijkt weinig geleerd
te hebben. We hebben niet
eens de mogelijkheid van
inspraak gehad. We staan
voor een voldongen feit. De
gemeente laat zich dicteren
door een minderheid.' In-
spreker Riek van Opstal van
de groep noemde het opval-
lend dat precies deze rij van
21 bomen niet op de lijst be-
schermde bomen staat. Evert
van der Zee sprak van 'een
overbodige verwijdering
van bomen'. Volgens Sandra
Hol (GroenLinks) was het
'respectvol' geweest als de
gemeente eerst met de groep
platanenridders gesproken
had over de kapplannen.
Ook D66 was van mening
dat 'burgers zich overval-
len en gepasseerd voelen' en
drong aan op een gesprek.
Wethouder Van Leenen gaf
weinig houvast. 'We heb-
ben onze verantwoordelijk-
heid voor veiligheid. En er
is tijdsdruk, want de natuur
gaat door. De afspraken voor
de kapwerkzaamheden zijn
gemaakt voor 9 en 10 fe-
bruari.' De meeste fracties
waren overtuigd dat er geen
andere keuze is dan kappen
en herplanten. Een motie
van GroenLinks om toch
eerst een gesprek te hebben
en alternatieven te bekijken
haalde het dan ook niet.
Van Leenen zegde wel over-
leg toe met de wijk om de
herplant nader ta bekijken.
'Want daarin zit echt alleen
de oplossing.'



Deelname ZBVH fusie is nog onzeker

Samen kosten
besparen
•Het

De gemeenteraad van Korendijk heeft een
eerste indruk gekregen bij de aanleg van een
nieuw complex voor de voetbalclubs NBSVV,
Piershil en Goudswaardse Boys. Een gezamenlijk
kostenbesparend complex blijkt hard nodig voor de
bestaande clubs, door Bas van den Berg

KORENDIJK - Doordat de
bestaande clubs in leden-
aantal niet meer groeien
zijn er soms problemen de
vaste lasten te betalen. In
de werkgroep nemen vanuit
de raad Hoek (VVD), Vor-
thoren (CDA) en Van Hulst
(GBK) deel. De werkgroep
is op voorhand van mening
dat een complex alleen kans
van slagen heeft als de kos-
ten van realisatie, beheer en
onderhoud in verhouding
staan tot vergelijkbare maat-
schappelijke investeringen.
Er wordt in de plannen zo-
veel mogelijk rekening ge-
houden met de schaalbaar-
heid van het complex en de
mogelijkheid om wat betreft

capaciteit te kunnen groei-
en. De te ontwikkelen voor-
ziening zal een toekomst-
bestendig sportcomplex
moeten worden. Om het
draagvlak en de financiële
haalbaarheid te vergroten,
zal serieus worden gekeken
naar uitbreiding van andere
maatschappelijke functies,
zoals andere sporten, rea-
lisatie van een sporthal en
combinaties met onder an-
dere zorg en kinderopvang.
De werkgroep gaat uit van
deelname van drie clubs.
ZBVH heeft nog niet gere-
ageerd, maar zal bij de ko-
mende gesprekken wel wor-
den uitgenodigd.
Vervolg, zie pagina 15

'Groot financieel gat te dichten'
VERVOLG VOORPAGINA - Nog
voordat de financieel ge-
dreven discussies op gang
komen, zal duidelijk moe-
ten zijn dat de grond die vrij
komt bij NBSVV, voor wo-
ningbouw kan worden aan-
gewend. In de plannen zul-
len verder de mogelijkheden
voor een koppeling naar
de gebiedsontwikkeling
Hoeksche Waard West (met
name Swaneblake en/of een
koppeling naar de beoogde
locatie voor windturbines)
onderzocht moeten worden
op haalbaarheid. Woord-
voerder Leon Hoek zei tot
de raadsleden dat het plan
niet teveel tijd mag gaan
kosten. „Binnenkort zullen

wij als werkgroep al moeten
weten of het complex kans
van slagen heeft of niet. Een
toekomstgericht complex
met 1500 leden moet echter
haalbaar zijn." Jelle Stelp-
stra (PvdA) was van mening
dat er nu betere randvoor-
waarden zijn, dan bij de
eerste presentatie van het
plan tot uiting kwam. Johan
Matze (SGP) gaat er vanuit
dat er voor de aanleg van
het complex, waar dat ook
mag zijn, een groot financi-
eel gat te dichten valt. „In ie-
der geval willen wij als SGP
voor de zomer weten waar
we aan toe zijn en dat het
complex kans van slagen
heeft." „Als het plan voor

een groot complex haalbaar
is, denken wij aan de aan-
leg van een Cruyff-Court
op de velden die de clubs
in de kernen achterlaten,"
aldus Verweij van D66. Dat
viel bij alle partijen in goede
aarde. Wethouder Gerard
den Boer gaf als reactie dat
eerst met de bouwer van het
huidige woningbouwpro-
ject in Nieuw-Beijerland zal
moeten worden gesproken,
voordat de plannen verder
kunnen. „We hebben daar
te maken met een bestaand
woningbouwprogramma.
Mijn vraag is of dit woning-
bouwprogramma kan wor-
den uitgebreid op de velden
van NBSVV."


