
Bewoners willen kap van 21 bomen dinsdag alsnog stoppen
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ARCO BOMGAARS
OUD-BEIJERLAND l De bewoners
van de Zoomwijcklaan in Oud-Beij-
erland willen via een voorlopige
voorziening de aanstaande kap van
21 platanen in hun laan tegengaan.

Op een bijeenkomst, gisteravond
in basisschool De Keuchenius,
schaarde een dertigtal bewoners
zicli achter het plan om via gerech-

telijke weg het collegebesluit tot de
kap van platanen, die dinsdag moet
plaatsvinden, aan te vechten.

In 2012 vochten de Platanenrid-
ders, een groep verontruste bewo-
ners van de Zoomwijcklaan, met
succes al eens de kap van de bomen
aan. De 'ridders' riepen, met Mela-
nie de Koning als woordvoerder, gis-
teravond opnieuw op tot stemver-

heffing en zelfs rechtsgang om de
aanstaande kap te betwisten. „Van
burgerparticipatie is op dit punt
geen sprake geweest. De bewoners
zijn door de gemeente en wethouder
Van Leenen niet gekend in dit plan.
Het is er in de gemeenteraad door-
gedrukt," liet De Koning in felle be-
woordingen weten.

De platanen zouden de verkeers-

veiligheid in gevaar brengen en ge-
zondheidsklachten veroorzaken. De
Platanenridders bestrijden dat.
Samen met de Bomenstichting en
de stichting tot behoud van de
Hoeksche Waard als polderland-
schap (BHWP) bekijken zij vandaag
of het mogelijk is voor dinsdag een
voorlopige voorziening te krijgen
zodat de kap wordt opgeschort.



Fusie van drie
voetbalclubs
is nog ver weg
Geld het grote obstakel
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KORENDIJK | Een fusie van drie Korendijkse voetbal- •
verenigingen is nog ver weg. De berekeningen die
NBSW, Goudswaardse Boys en Piershil hebben ge- ?

maakt, vertonen een enorm verschil met die van de \. Het gat loopt in de miljoenen. Een ex-

terne expert gaat de cijfers controleren.
FOLKERT VAN DER KROL

Goudswaardse Boys, Piershil en
NBSW onderzoeken of ze geza-
menlijk op een nieuwe complex
verder kunnen. De drie verenigin-
gen kampen met dezelfde proble-
men: een dalend aantal (jeugd-)
leden, teams en vrijwilligers. Daar-
door kan het voortbestaan van de
clubs in de toekomst in gevaar
komen. Alleen ZBVH ziet voorals-
nog geen aanleiding zich bij de fu-
sieonderzoeken aan te sluiten.

De drie verenigingen schatten de
kosten van een nieuw voetbalcom-
plex op 2,8 miljoen euro, terwijl de
gemeente rekent op 4,4 miljoen. Bij
een fusie moeten de huidige ac-
commodaties worden verkocht. De
verenigingen denken dat dit 3,2
miljoen oplevert, maar de ge-

meente komt uit op een bedrag van
slechts 540.000 euro tot 1,3 miljoen
euro. Daarbij zijn er vraagtekens
over de verkoopbaarheid van het
complex van NBSW.

WD-raadslid Léon Hoek, die na-
mens de gemeente bij de plannen
is betrokken, wil snel duidelijkheid
over de vraag of de fusie haalbaar
is. „Dit proces moet niet langer
duren dan tot de zomer," aldus
Hoek. „Dan moet er een plan lig-
gen waarvan we zeggen 'ja, we
gaan door' of 'goed geprobeerd,
maar dit gaat hem niet worden'."

Volgens wethouder Paul Boog-
aard draait de discussie uiteinde-
lijk om geld. „Straks is het de vraag
hoeveel de gemeenteraad er jaar-
lijks voor over heeft."

STRIJEN

Gemeente: •
pmd-zakken J
een probleem
De gemeente Strijen en de regio-
nale afvalstoffendienst RAD zoe-
ken naar een oplossing voor de
overlast door pmd-zakken (plas-
tic, blikjes, drankpakken). Inwo-
ners van onder meer Strijen kla-
gen steen en been over de aantas-
ting van het straatbeeld door de
paarse zakken en geblokkeerde
trottoirs. Dat laatste levert pro-
blemen op voor mensen in een
rolstoel of met een rollator.

De zakken worden één keer
per twee weken opgehaald, maar
het aantal aangeboden zakken is
flink gestegen als gevolg van het
nieuwe afvalsysteem 'Goed schei-
den loont'. Ook hangen ze vaak al
een dag eerder aan kroonringen
op lantaarnpalen. Ook blijven er
zakken hangen omdat er piep-
schuim in zit, wat niet hoort.

Raad van State bekijkt
klachten Open Waard
OUD-BEIJERLAND i Bij de Raad
van State in Den Haag zijn
twee bezwaren binnengeko-
men tegen het bouwproject
de Open Waard in Qud-Betjer-
land. Een van de bezwaren komt
van tandarts Smit, eigenaar van
de praktijk aan de Molenaar in
het dorp. Hij twijfelt of de nieuwe
praktijk in het woon-zorgcomplex
er wel kan komen volgens het
bestemmingsplan.
Woningcorporatie HW Wonen,
opdrachtgever voor De Open
Waard, en Smit zijn al langere tijd
in gesprek om tot een gezamen-
lijke oplossing te komen. De ge-

sprekken kennen sinds november
een goede voortgang en zijn ge-
richt op een concreet resultaat,
schrijft HW Wonen naar de
'Raad'.
Ook mevrouw Wilhelmi uit het
dorp tekent bezwaar aan. Ze
maakt meerdere bezwaren tegen
het bouwproject. Maar of haar
bezwaren - de hoogte van de
woontoren, de parkeerruimte en
de woon- en winkelbehoefte -
stand houden, is nog maar de
vraag. Zij woont op 170 meter
van de bouwplaats; de plannen
raken haar dus niet in haar woon-
en leefklimaat.
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Al 38 koppels aan een huis geholpen

Extra 4 ton voor
starterslening
OUD-BEIJERLAND De gemeente Oud-Beijerland stelt
400.000 euro extra beschikbaar voor starters die in
het dorp een huis willen kopen. Dat is nodig om jonge
koppels voor het dorp te behouden. Sinds de invoe-
ring van de starterslening in 2013 hebben al 38 jon-
geren gebruikgemaakt van de lening.
BAS BOERMA

Oud-Beijerland stelde in 2013
200.000 euro beschikbaar voor de
starterslenifig, een aanvullende le-
ning die starters kunnen aanvragen
als de hypotheek niet toereikend is
om een huis te kunnen kopen. De
eerste 3 jaar betalen zij over de
starterslening geen aflossing of
rente over het geleende geld.

Negen starters maakten in het
'debuutjaar' gebruik van de lening.
Daardoor besloot de gemeente voor
het kalenderjaar 2015 4 ton te stor-
ten. Door 29 aanvragen raakte af-
gelopen december de bodem van
de geldpot in zicht. En dus maakt

.Oud-Beijerland opnieuw 400.000
euro vrij.

„We doen dit met groot plezier"
zegt wethouder Piet van Leenen.
„Door deze optie zijn jongeren en
jonge koppels eerder geneigd in
Oud-Beijerland te blijven omdat ze
een huis kunnen kopen."

Net als de wethouder zijn ook de
raadsleden in het Spuidorp enthou-
siast. „De bodem van de startersle-
ning is in zicht. En dat is een goed

Jongeren zijn nu
eerder geneigd om
in Oud-Beijerland
te blijven wonen
-wethouder Piet van Leenen

teken. Met het nieuwe budget kun-
nen we opnieuw 11 tot 16 starters
helpen met het kopen van een wo-
ning in Oud-Beijerland," zegt CDA-
fractievoorzitter Ad Valkenburg.
Willem de Jonge (BINT): „We moe-
ten als gemeente onze eigen jonge
mensen steunen."

Martijn van der Laan (D66)
spreekt van een groot succes. „En
het mooie is: er zit voor de ge-
meente geen enkel risico aan. Zeker
omdat het rijk het bedrag verdub-
belt." Iwan Mahadew (PvdA) vraagt
zich, gezien het succes, wel af of
4 ton extra wel voldoende is.

2017
Starters die een bestaand huis van
200.000 euro of minder willen
kopen, kunnen gebruikmaken van
de regeling. Hun starterslening kan
oplopen tot maximaal 35.000 euro.
Voorwaarden die vanaf l januari
2017 hoe dan ook veranderen.

Op welke wijze de regels anders
worden, is ook voor wethouder Van
Leenen de grote vraag. „Hier
wordt op dit moment hard aan ge-
werkt en geschreven," deelde hij de
gemeenteraad mee. „Het enige dat
ik nu kan zeggen is dat we geen
toezeggingen kunnen doen voor
starters die een lening willen aan-
vragen na l januari 2017. Wil je dus
gebruikmaken van de startersle-
ning, dan moet je er op
tijd bij zijn."

HfcT KOMpïA<3 <ö5~-o?. 2.oi(B

Buurtbus gewone bus
HOEKSCHE WAARD - De SP
fractie van Zuid-Holland
wil dat de buurtbus in de
Hoeksche Waard-west weer
reguliere buslijn wordt. Dit
voorkomt teleurgestelde rei-
zigers die niet in de achtper-
soonsbusjes passen en levert
echte banen op, zo stelt de
SP. De buurtbus Hoeksche
Waard-west" rijdt ieder uur
van Zuid- naar Oud-Beijer-
land. Vrijwillige chauffeurs

van de buurtbus trokken
onlangs aan de bel bij Con-
nexxion, die de buurtbus
exploiteert. De chauffeurs
moeten regelmatig mensen
weigeren, omdat het busje
vol zit. De prijs per kilo-
meter of een kaartje hangt
af van kosten voor de bus,
brandstof en loonkosten. Bij
de buurtbus zijn geen loon-
kosten. De SP wil daarom
ook aangepaste tarieven.



Onderzoek naar gelekt gas
Shell Moerdijk
VANDAAG, 17:30

BINNENLAND

De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat onderzoek doen naar het iek bij

Shell Moerdijk, waardoor ongeveer 25 ton gevaarlijk gas is vrijgekomen.
Het lek ontstond mogelijk doordat een afsluiter na reparatiewerkzaamheden

in november niet is gedicht. Het gaat om het giftige ethyleenoxide.

Volgens de richtlijnen is het lek een zwaar ongeval en daarbij wordt

automatisch de Onderzoeksraad voor Veiligheid ingeschakeld. De raad zal

onder andere proberen te achterhalen wat de oorzaak is van het lek.

De reparatiewerkzaamheden begonnen op 11 november. Twee weken later

werd de fabriek weer opgestart. In totaal is ongeveer 25 ton van het

schadelijke gas in kleine hoeveelheden weggelekt. Dat komt neer op zo'n
380 kilo per dag, gedurende twee maanden.



Shell zegt dat er geen gevaar is geweest voor de volksgezondheid omdat
de afsluiter waaruit het gas ontsnapte 25 meter hoog is en omdat de

gasvormige stof in de lucht snel verdunt. Volgens het bedrijf is er op

grondniveau geen gevaar geweest. De Gezondheidsraad schrijft dat het
inademen van het gas wel gevaarlijk is en kanker kan veroorzaken.

College gemeente Strijen verbijsterd over weglekken gas bij Shell Moerdijk(04
02-2016)

Het college van Strijen heeft vandaag, donderdag 4 februari 2016, verbijsterd gereageerd op het bericht van Shell over het
weglekken van 25 ton kankerverwekkend gas.
„Het is ongelofelijk hoe dit zo heeft kunnen gebeuren," zegt burgemeester Aart-Jan Moerkerke. „We zullen nog deze week
onze zorgen uitspreken zowel richting Shell als de toezichthoudende organisaties. Bovendien verwachten we dat er stappen
genomen gaanworden om de controle te verbeteren. En natuurlijk moet dit tot op de bodem worden uitgezocht."
e-Noses
Nadat gisteren bekend werd dat zomaar maandenlang het gas ethyleenoxide kon weglekken, zijn vandaag nogmaals de recente
resultaten van de e-Noses bij Strijensas bekeken. Hieruit blijkt dat er geen verhoogde waardes zijn gemeten gedurende de
afgelopen drie maanden. „We kunnen zodoende aannemen dat de gecommuniceerde bevindingen van Shell, dat er geen
schade is ontstaan voor de gezondheid, kloppen," aldus Moerkerke.
Inmiddels heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid vandaag bekendgemaakt het weglekken van ethyleenoxide bij Shell
Moerdijk te ga^n onderzoeken. „Deze emissie valt onder de definitie van een zwaar ongeval in de Seveso III-richtlijn. Hieruit
vloeit voort dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid een onderzoek instelt," zo zegt zij in een bekendmaking op de_.eigen
website.



Debat in Tweede Kamer over gaslek
Shell Moerdijk

Er komt een debat in de Tweede Kamer over de veiligheid van Shell Moerdijk. Kamerlid
Stientje van Veldhoven van D66 heeft dat aangevraagd en inmiddels is het verzoek ook
gehonoreerd, zegt Omroep Brabant.

Aanleiding is het nieuws dat bij Shell maandenlang ongemerkt het kankerverwekkende
gas cih\e weg kon lekken. Die situatie heeft wekenlang geduurd. Eerder maakte de
Onderzoeksraad voor Veiligheid al bekend een onderzoek naar de uitstoot van het gas bij
Shell te beginnen.

Zorgwekkend
Kamerlid Van Veldhoven noemt de situatie bij Shell zorgwekkend. "We hadden al het
incident in november met de brand en het affakkelen bij Shell Moerdijk. Nu hebben we dan
het nieuws over het langdurig gaslek."

"Ik wil van de minister weten hoe we ervoor gaan zorgen dat bedrijven die zeggen dat
veiligheid belangrijk is, dit toch laten gebeuren. Want mensen maken zich zorgen en dat snap
ik hartstikke goed."

Gerenommeerd
In het debat in de Tweede Kamer wil ze weten waarom gerenommeerde bedrijven als Shell de
interne controle niet op orde hebben. Ook de informatievoorziening van Shell aan de
bevolking zou te wensen overlaten. Van Veldhoven heeft daar al vragen over gesteld aan de
regering.



Avijs Bouwmanagement B.V. tekent overeenkomst voor grond op

Bedrijvenpark Hoeksche Waard

Woensdag 2 februari jl. hebben Rolph Weemhof (directeur Avijs Bouwmanagement B.V.) en
Gert-Jan Metselaar (directeur Bedrijvenpark Hoeksche Waard) een reserveringsovereenkomst
getekend voor grond op het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein in Heinenoord. 'Wij zijn
blij met de ontwikkeling van Avijs. Het past binnen het bestemmingsplan en wij denken dat
het ontwikkelen van een bedrijfsverzamelgebouw aansluit op vraag van de markt/, aldus
Gert-Jan Metselaar. Reden voor Avijs om voor het Bedrijvenpark te kiezen, is onder andere
de locatie. 'Het is een mooie locatie voor het bedrijfsverzamelgebouw dat wij er gaan
ontwikkelen."De toekomstige gebruikers van de 14 bedrij tsunits en 2 kantoorunits/showrooim
hebben straks een centrale plek van waaruit zij klanten in de Hoeksche Waard, maar ook in
N oord-Brabant, Rotterdam en regio Drechtsteden snel kunnen bedienen.', aldus Rolph
Weemhof.


