
Onderzoek tegen kap
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[Strijd voor 21 platanen
OUD-BEUERLAND De aanstaande kap van 21 platanen
in de Oud-Beijerlandse Zoomwijcklaan wordt nog
steeds betwist. Met een ecologisch onderzoek willen
bewoners de bomen redden.
ARCOBOMGAARS

Morgenochtend zullen volgens
planning ronkende zaagmachines
de bewuste 21 platanen moeten vel-
len in de Zoomwijcklaan, als het
besluit wordt uitgevoerd dat de ge-
meenteraad van Oud-Beijerland
pas heeft genomen. Maar de Plata-
nenritlders, een groep bewoners
van de laan die zich verzet tegen de
aanstaande kap van de bomen,
haalt op het laatste moment alles
uit de kast om te voorkomen dat de
bomen uit het straatbeeld verdwij-
nen.

De Platanen ridder s hebben in-
middels een voorlopige voorziening
voorbereid, waarmee zij met een
gang naar de rechter uitstel van de
kap willen bewerkstelligen. Eerst

wachten zij echter het ecologisch
onderzoek af, dat vandaag wordt
uitgevoerd. „!n het kader van de
handhaving van de flora- en fauna-
wet vindt dat onderzoek op uit-
drukkelijk verzoek van het ministe-
rie van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij plaats, omdat uit foto's
blijkt dat zich eksters in de plata-
nen hebben genesteld," geeft Mela-
nie de Koning als woordvoerder
van de Platanenridders aan. „Met
de uitkomst van het onderzoek zou
onze positie nog sterker worden.

Afgelopen zaterdag trokken zes-
tig 'ridders' naar het gemeentehuis
van Oud-Beijerland voor een on-
derhoud met wethouder Piet van
Leenen. Die toonde zich niet gevoe-

A Bewoners markeren een voor kap in aanmerking komende pla-
taan aan de Zoomwijcklaan met een lint. FOTO QPHOTO

lig voor de argumenten orn de kap
op te schorten of uit te stellen. „De
wethouder meldde dat de natuur
nu gestopt moest worden, anders is
het te laat. Bovendien zei hij dat de
machines voor de kap niet meer af-
besteld kunnen worden," zegt De

Koning. Na het overleg brachten de
Platanenridders linten aan rond de
21 bomen. De Koning: „Ook hebben
we gesproken met mensen die ge-
zondheidsklachten hebben van de
bomen. Met hen is er een goede
dialoog, niet met de gemeente."



e-IMoses: geen verhoogde waardes

Verbijsterd
over gaslek
Met verbijstering en verontwaardiging is er
gereageerd op het bericht dat er maandenlang
kankerverwekkend gas bij Shell Moerdijk kon
weglekken. Vooral in Strijen en omgeving is het
geduld en krediet voor Shell wel op. 'Ongelofelijk',
vindt Strijen burgemeester Aart-Jan Moerkerke.

Het college van Strijen heeft
verbijsterd gereageerd op
het bericht over het weglek-
ken van 25 ton kankerver-
wekkend gas. „Ongelofelijk
hoe dit zo heeft kunnen ge-
beuren," zegt burgemeester
Aart-Jan Moerkerke. „We
zullen nog deze week onze
zorgen uitspreken zowel
richting Shell als de toe-
zichthoudende organisa-
ties. Bovendien, verwachten
wt; dat er stappen geriuu.cn
gaan worden om de controle
(o verbeteren. En natuurlijk
moet dil tot op d« bodem
wurden uitgezocht."
Maclat bekend werd dat zo-
maar maandenlang hol gas
othyleenoxide kon weglek-

ken, zijn nog eens de recente
resultaten van de*e-Noses bij
Slrijensas bekeken. Hieruit
blijkt dat er geen verhoogde
waardes zijn gemeten ge-
durende do afgelopen drie
maanden. „We kunnen zo-
doende aannemen dat de
bevindingen van Shell, dat
er geen schade is^ontstaan
voor de gezondheid, klop-
pen," aldus Moerkerke. De
Onderzoeksraad voor1 ,Vei-
ligheid gaat de zaak onder-
zoeken.
Getuige de vele reacties op
de sociale media hebben
niet veel mensen vertrou-
wen meer in de bedrijfsvoe-
ring bij Shell of de controles
die u i tevoerd worden.
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P&R-terrein
Heinenoord
snel op slot
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Reizigers moeten vanaf
l maart elders parkeren
HEINENOORD Busreizïgers die hun auto steevast op
het P&R-terrein aan de Reedijk in Heinenoord parke-
ren, moeten vanaf l maart op zoek naar een andere
parkeerplek. De gratis parkeerplaats voor 'overstap-
pers' op het openbaar vervoer wordt dan gesloten.
BAS BOERMA

De eigenaar van de lap grond waar
het P&R-terrein op staat, heeft bij de
gemeente aangegeven de grond te

l willen ontwikkelen. De provincie
| Zuid-Holland, verantwoordelijk
voor de aanleg van voldoende par-
keergelegenheid rond busstations,
en de gemeente Binnenmaas bekij-
ken de mogelijkheid voor een nieuw
parkeerterrein bij het busstation.

Maar die onderhandelingen tus-
sen de betrokken partijen zijn nog
niet afgerond,
zegt een woord-

I voerder van de
j provincie. „We
hebben meerdere
opties op het oog
voor een tijdelijk
P&R-terrein,
maar daarvan is
nog niets echt
concreet. Wel
staat vast dat er
vanaf l maart
een andere, tijde-
lijke parkeervoorziening wordt aan-
gelegd. Maar waar dat is en hoe ver
dat maximaal van het busstation zal
zijn., durf ik niet te zeggen:'

A In het najaar stond er ook al
een sluitingsbord. FOTO AD

Wanneer de permanente P&R aan
de rand van Heinenoord verrijst, is
niet bekend. De provincie heeft
zichzelf geen deadline opgelegd en
neemt geen overhaaste beslissingen.
„We zetten alles op alles om de rei-
ziger ook na l maart een geschikte
parkeerplaats aan te kunnen bie-
den. De continuïteit voor de auto-
mobilist is voor ons het belangrijk-
ste. Ook als dat betekent dat het een
vrij primitieve parkeerplaats is," zegt

de woordvoerder.
„Laat het duide-
lijk zijn dat wij
moeten roeien
met de riemen
die we op dit mo-
ment hebben."

De particuliere
eigenaar van het
terrein wil op het
perceel naast het
regionale bussta-
tion kantoorpan-
den laten verrij-

zen. In het najaar werd de huur-
overeenkomst tussen de eigenaar en
de gemeente nog een keer verlengd.
Dat is nu niet aan de orde.



A Robert Hoogvliet kan niet meer om 06.00 uur de bus uit Mijnsheerenland naar Oud-Beijerland
pakken. Dat kostte hem zijn stage. FOTO VICTOR VANBREUKELEN
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Robert verliest zijn stageplek
door nieuwe dienstregeling
BAS BOERMA
MIJNSHEERENLAND l De 17-ja-
rige Robert Hoogvliet uit Mijns-
heerenland was stomverbaasd
toen hij de reden hoorde
waarom hij zijn stage in Oud-
Beijerland moest verlaten. Sinds
vervoerder Connexxion het bus-
vervoer in de Hoeksche Waard
heeft overgenomen van Anïva
kwam hij steeds 'een paar mimi-
ten' te laat op zijn werk.
„Ik had het vooraf aangegeven
op kantoor. Maar daar is niets
mee gedaan. Ik kon direct ver-
trekken, terwijl ik er niets aan

kan doen dat Connexxion niet
eerder richting Oud-Beijerland
rijdt. Vroeger vertrok de eerste
bus om 06.02. Nu vertrekt hij
pas om 06.33 uit Mijnsheeren-
land," zegt Hoogvliet. „Verder
heb ik nooit ld achten over mijn
functioneren gehad, al had ik
het er niet naar mijn zin."
Het bedrijf waar Hoogvliet stage
liep gaat niet in op het perso-
neelsbeleid, maar zegt dat het te
laat komen niet de enige reden
kan zijn voor ontslag.
Het verhaal van de tiener is een
van de in totaal ruim 350 klach-

ten over de nieuwe dienstrege-
ling, die Connexxion vandaag
krijgt aangeboden van PvdA
Hoeksche Waard, CDA en SGP
Korendijk. „Er moet echt iets
veranderen," zegt Roberts moe-
der Carmen, die Connexxion een
brief met hun verhaal stuurde.
Natuurlijk was het voor Hoog-
vliet een optie om de 7 kilometer
naar zijn stageplek te fietsen.
„Maar dat gaat niet elke dag.
Zeker niet in de winter. Dan zijn
de wegen spekglad. Heb je hier
geen rijbewijs, dan ben je afhan-
kelijk van het openbaar vervoer."



HOEKSCHE WAARD

Noodopvang
voor200
vluchtelingen
De vijf gemeenten in de Hoek-
sche Waard willen het COA be-
halve het asielzoekerscentrum in
's-Gravendeel nog ten minste één
plek beschikbaar stellen om
vluchtelingen langdurig onder-
dak te bieden. Het gaat om een
noodopvang voor één tot enkele
jaren voor in totaal 200 mensen.

Die kunnen op één locatie
komen, maar ook worden ver-
spreid over meer plaatsen. De ge-
meenten hebben na een eerste
inventarisatie zes plekken op het
oog: Randweg 25 (locatie Zoom-
hoek), Stougjesdijk Oost 290
(beide in Oud-Beijerland), grond
Roozendaal (Piershil), uitbrei-
ding oostzijde (Goudswaard),
Wethouder van der Veldenweg,
(Numansdorp) en locatie Baten-
burg (Strijen). De gemeenteraden
moeten nog instemmen met de
uitgangspunten. Daarna volgt in
maart een bijeenkomst voor alle
Hoeksche Waarders.» P7

Plan voor noodopvang
Gemeenten willen inwoners bij locatiekeuze betrekken

HOEKSCHE WAARD De gemeenten in de Hoeksche
Waard willen zowel inwoners als gemeenteraden
nauw betrekken bij het aanwijzen van één of meer
plekken voor noodopvang van 200 vluchtelingen. Dit
moet hectische taferelen zoals die zich elders in het
Land voordeden voorkomen.
FOLKERT VAN DER KROL

fe
In Binnenmaas komt geen noodop-
vang, omdat die gemeente al een
asielzoekerscentrum in 's-Graven-
deel heeft. Uit een eerste inventari-
satie komen zes geschikte plaatsen
uit de bus; twee in Oud-Beijerland,
Piershil, Goudswaard, Numansdorp
en Strijen. Maar de gemeenten be-
nadrukken dat het hier slechts om
een voorlopige opsomming gaat.
„Deze zes locaties hebben potenti-
eel, maar we hebben er nog geen ge-
sprekken over gevoerd met het COA
(Centraal Orgaan opvang asielzoe-
kers, red.)," zegt burgemeester Ser-
vaas Stoop van Korendijk.

De gemeenten hebben geen be-
staande gebouwen die kunnen wor-
den omgebouwd voor een maximaal
2 jaar durende noodopvang. Bij alle
zes locaties zijn nog geen voorzie-
ningen of bestaande huisvesting.

De vijf gemeenten

hebben wel uitgangspunten gefor-
muleerd waaraan een noodopvang
dient te voldoen, al moeten de ge-
meenteraden daar nog mee instem-
men. Eén van de voorwaarden is dat
het om een aantal van ongeveer 200
vluchtelingen gaat. „De opvang
moet passen bij de aard en de schaal
van de Hoeksche Waard," zegt
Stoop. „Die kunnen op één of over
meer locaties worden verdeeld."

Kosten
Een andere voorwaarde is dat het
COA alle kosten betaalt voor de
noodopvang. Ook vinden de ge-
meenten steun van de samenleving
van het grootste belang. Als de ge-
meenteraden met liet plan instem-
men, komt er in maart één inloop-
bijeenkomst voor de volledige Hoek-
sche Waardse bevolking. Volgens de
gemeenten kunnen Hoeksche Waar-

A Naast het azc in 's-Gravendeel komt er waarschijnlijk nog een
noodopvang in de Hoeksche Waard. ARCHIEFFOTO QPHOTO

ders daar bezwaren uiten, maar ook
met ideeën komen over bijvoorbeeld
geschikte plekken die nu niet in
beeld zijn.

Na de raadsvergaderingen en bij-
eenkomst met de bevolking bekij-
ken de gemeenten opnieuw welke
locatie(s) het meest geschikt zijn
voor de noodopvang van vluchtelin-
gen. Daarna volgen gesprekken met
omwonenden en het COA. Of en
wanneer de vluchtelingen daadwer-

kelijk in de noodopvang worden ge-
huisvest, hangt volgens de gemeen-
ten af van het COA.

Er wordt niet alleen weerstand
verwacht. Zowel Oud-Beijerland
(crisisopvang) als Binnenmaas heeft
positieve ervaringen met de huisves-
ting van vluchtelingen. Wethouder
Henk van Etten (Binnenmaas): „Het
azc in 's-Gravendeel heeft een
wachtlijst voor vrijwilligers. Het is
dus zeker niet allemaal negatief."



Hoeksche Waard

IN GESPREK OVER
VLUCHTELINGENOPVANG

HOEKSCHE WAARD
De instroom van vluchtelingen is de afgelopen twee jaar enorm

toegenomen. Het ziet er niet naar uit dat het vluchtelingenvraag-

stuk op korte termijn wordt opgelost. De gemeenten hebben

de verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren. Wc gaan

hierover in gesprek met de gemeenteraden en de samenleving.

Want: opvang doen we samen. Tijdens de komende raadsver-

gaderingen vragen we de gemeenteraden om Jn te stemmen

met uitgangspunten die wij willen hanteren bij een mogelijke

noodvanglocatie in d£ Hoeksche Waard. Vervolgens willen we in

gesprek met onze inwoners en maatschappelijke organisaties.

Bestuursakkoord

Eind 2015 is een bestuursakkoord gesloten tussen de VNG

en het Rijk. Elke provincie kreeg de opdracht om 2500 extra

opvangplekken te realiseren. Daarnaast moest elke vciligheids-

regio voor 500 extra noodopvangplekken zorgen.

Gemeenschappelijke verantwoordelijkheid

De opvang van vluchtelingen is een gemeenschappelijke ver-

antwoordelijkheid. We pakken dit gezamenlijk op. Voordat we

vervolgstappen nemen, gaan wc in gesprek met de gemeentera-

den en de samenleving. Voor de duidelijkheid: er zijn dus nog

geen onderhandelingen mei het COA.

Uitgangspunten

Jn een gezamenlijk raadsvoorstel vragen we de raad om in te

stemmen met uitgangspunten die wij willen hanteren voor de

mogelijke realisatie van een noodopvang. Zo vinden wij dat

een mogelijke noodopvanglocatie in de Hoeksche Waard moet

passen bij de aard en schaal van een dorp. Gedacht wordt aan

opvang van 200 personen, eventueel verdeeld over meerdere

locaties. De totale exploitatie van een mogelijke noodopvan-

glocatie vinden wij de verantwoordelijkheid van het COA. Ook

geven we aan dat wc draagvlak en draagkracht in de samenlev-

ing van groot belqpg vinden. Daarom gaan we op korte termijn

het gesprek aan met inwoners en maatschappelijke organisa-

ties. De komende weken vragen we de gemeenteraden om in te

stemmen met deze uitgangspunten.

Verkenning

De gemeenten hebben een verkenning uitgevoerd om in beeld

te brengen of er locaties in de Hoeksche Waard z i j n die mo-

gelljk geschikt fte maken) zijn voor het opvangen van groepen

mensen voor een langere periode. Bij de verkenning zijn zowel

bestaand vastgoed als niet bebouwde gronden in beeld geb-

racht. De gemeenten hebben op korte termijn geen vastgoed

beschikbaar. Vanwege het asielzoekerscentrum 's-Graven-

deel zijn er bij de verkenning geen locaties uit de gemeente

Binnenmaas meegenomen. Uit de verkenning zijn zes locaties

gekomen, waar noodopvang eventueel mogelijk is. Hierbij is

gekeken naar omvang, beschikbaarheid, de nabijheid van

voorzieningen en ligging. Met nadruk onderstrepen we dat het

gaat om een eerste inventarisatie, waarover nog geen beslu-

itvorming gevraagd wordt en waarover op dit moment geen

onderhandelingen worden gevoerd met het COA.

Het gaat om de volgende locaties:

- Locatie Randweg 25 (locatie Zoomhoek) te Oud-Beijerland

- Locatie Stougjesdijk Oost 290 te Oud-Beijerland

- Locatie grond Roosendaal te Pïershil

- 'Locatie uitbreiding oostzijde te Goudswaard

- Locatie Wethouder van der Veldenweg te Numansdorp

- Locatie Batenburg te Strijen

Op sommige van de genoemde locaties zijn in het verleden

andere afspraken gemaakt. De huidige tijd en het vluchtelin-

genvraagstuk kunnen een heroverweging van die afspraken

nodig maken. Deze afspraken uil het verleden zijn onderdeel

van gesprekken die we de komende tijd willen voeren.

In gesprek

Draagkracht en draagvlak in de samenleving zijn van groot

belang. Daartoe gaan we het gesprek aan met inwoners en

maatschappelijke organisaties over mogelijke locaties en de

omvang daarvan. Op korte termijn bieden we inwoners en

maatschappelijke organisaties de mogelijkheid aan om hierover-\n gesprek te gaan met de gemeenten. Dit zal in de vorm van

een inloopbijeenkomst op een centrale plek in de Hoeksche

Waard plaatsvinden.

Colleges van burgemeester en wethouders van:

Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en

Strijen
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l Zes locaties voor vluchtelingen in beeld

Opvangplek
voor 2 jaar

.r^a>\>
IMa de tijdelijke crisisopvang eind 2015 in Oud-
Beijerland denken de Hoeksche Waardse gemeenten
samen verder over opvang van de alsmaar groeiende
stroom vluchtelingen. De gemeenten hebben de
verantwoordelijkheid een bijdrage te leveren en gaan
in gesprek met raadsleden en burgers. doorAtie 't Hooft

Elke provincie wordt geacht
2500 extra opvangplekken

i te realiseren. Daarnaast
moet elke veiligheidsregio
voor 500 extra noodopvang-
plekken zorgen. Bestemd
voor een verblijfsperiode
van drie Lot zes maanden
in afwachting van toelating
tot een asielzoekerscentrum
(AZC). Burgemeester Stoop
van Korendijk spreekt van
een gezamenlijke aanpak in
de Hoekscbe Waard, maar
benadrukt dat er nog geen
onderhandelingen zijn met
het COA (Centraal Orgaan
opvang Asielzoekers). De ge-
meenteraden huigen zich de
komende weken over de uit-

! gangspunten, daarna wordt

liet gesprek aangegaan met
de burgers. "We gaan uit
van noodopvang, verdeeld
over oi' meerdere plaatsen
in de Hoeksche Waard, die
moet passen hij de aard en
schaal van een dorp," aldus
Stoop. Gemeenten hebben
in een voorlopige inventa-
risatie ze.s locaties in beeld
gebracht, die geschikt ge-
maakt kunnen worden voor
maximaal 200 asielzoekers,
verspreid over één oi' meer-
dere locaties. Gekeken is
naar de omvang, beschik-
baarheid, de nabijheid van
voorzieningen en de ligging.
Op korte termijn zijn geen
gebouwen beschikbaar.
Vervolg, zie pagina 3

Eerst draagvlak vinden'
VERVOLG VOORPAGINA - Het

betreft de volgende niet be-
bouwde gronden: Randweg
25 (locatie Zoomboek) en
Siougjesdijk Oost 290 in
Oud-Bei j erland. Ook Koren-
dijk wijst twee locaties aan,
de grond Roozendaal in
Piershil en in Goudswaard
de uitbreiding oostzijde.
Cromstrijen zoekt een plek
ten oosten van de Wethouder
v/d Veldenweg en in Strïjen
gaat het om locatie Baten-
burg. Binnenmaas heeft al
een AZC in 's-Gravendeel.
Voor wat betreft huisvesting
wordt gedacht aan Lijdelijke
units. Wethouder Van Etten
(Binnenmaas): "We hebben
geleerd dat in dergelijke
zaken niet eerst hesluiten
genomen moeten worden en

dan pas in gesprek met bur-
gers. Wij hechten er groot
belang aan om eerst draag-
vlak en draagkracht bij de
burgers te vinden." Medio
maart komt er een inloop-
bijeenkomst, met volop ge-
legenheid te praten over de
noodopvang, de locaties en
de omvang. Burgemeester
Luteijn (Cromstrijen) bena-
drukt dat het gaat over een
verkenning: "Vluchtelin-
gen worden verspreid over
meerdere locaties voor één
of twee jaar, het is niet te
vergelijken met een groot,
afgedwongen AZC." Hoewel
het COA nog geen gespreks-
partner is, dienen alle kosten
daar te liggen. Gemeenten
betalen alleen infrastructu-
rele aanpassingen.

donderdag 11 februari 2016
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HOEKSCHE WAARD

Aanbieden
zwartboek
o v uitgesteld
I Iet overhandigen van het zwart-
boek over het openbaar vervoer
van Connexxion in de Hoeksche
Waard en op Goeree-OverflaKkee
is uitgesteld. De partijen die een
meldpunt begonnen, onder meer
PvdA Hoeksche Waard en CDA
en SGP Korendijk, wilden de
klachten over de nieuwe dienst-
regeling van Connexxion gisteren
bij de provinciale statencommis-
sie overhandigen aan gedepu-
teerde Floor Vermeulen. Het
bleek echter niet mogelijk voor
de woordvoerders van de par-
tijen om ook mondeling een ver-
haal erbij te geven in de staten-
commissie. Dit kan wel tijdens de
provinciale commissie op 9
maart, waarin vermoedelijk ook .
gesproken wordt over het open-
baar vervoer op het eiland.

Connexxion nam in december
het openbaar vervoer over in de
Hoeksche Waard. Een aantal bus-
lijnen kwam te vervallen of rijdt
minder vaak. Honderden reizi-
gers klaagden bij het door de ge-
noemde politieke partijen inge-
stelde meldpunt. Zo kunnen veel
scholieren moeilijk op tijd op
school komen en is er sprake van
beduidend langere reistijden.
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Vluchtelingen opnieuw welkom in de Hoeksche Waard, maar...

Wat moeten die mensen
nu in Goudswaard doen?



T
waalf auto's en drie fiet-
sers passeren er in een
kleine 20 minuten de Mo-
lendijk bij Goudswaard.
Rustiger kan het bijna

niet op het perceel dat nu wordt ge-
prepareerd tot bouwgrond. Niets
wijst erop dat hier over een aantal
maanden mogelijk 200 vluchtelin-
gen in een crisisopvang worden on-
dergebracht. Zo onwaarschijnlijk als
een dergelijke opvangplek op dit
moment lijkt, klinken de Iloekschc
Waardse plannen ook in de oren van
de inwoners. „Ze zijn welkom, maar
wat moeten die mensen hier in he-
melsnaam doen?," waagt Gouds-
waarder Toni (31) zich af. „Ik denk
dat zij zelf liever in Rotterdam zit-
ten."

Net als de 'Uitbreiding Oostzijde',
zoals de bouwgrond in Goudswaard
op papier heet, zijn ook vijf andere
plekken in de Hoeksche" Waard in
beeld voor een tijdelijke noodop-
vang zoals die eerder in vrijetijds-
centrum De Boogerd in Oud-Beijer-
land werd opgezet. Niets is nog
zeker, benadrukken de gemeenten.
Maar het staat vast dat bij een even-
tuele vraag van het Centraal Orgaan
opvang Asielzoekers (COA) de
Hoeksche Waard als eerste kijkt
naar Oud-Beijerland, Piershil,
Goudswaard, Numansdorp en
Strijcn.

Kortaf
Korcndijk heeft een stuk grond in
Piershil op het oog dat enkele jaren
geleden werd gekocht van Martinus
Rozendaal. De gemeente had wilde
plannen met het perceel aan de
noordkant van de Voorstraat, maar
die kwamen nooit van de grond. In-
woners van het dorp halen hun
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A Oud-Beijerland verwelkomde in oktober vorig jaar ook al 99 vluch-
telingen in De Boogerd. FOTO QPHOTO

schouders op als hen wordt ge-
vraagd naar de mogelijke komst van
'tijdelijke inwoners1. „Prima toch,"
klinkt het vaak kortaf.

In Numansdorp is men spraakza-
mer. Roei Duine uit de Cornelis de
Witstraat zegt direct 'geen enkele

moeite' te hebben met een moge-
lijke opvang aan de oostelijke zijde
van de Wethouder van der Velden-
weg. „Ik snap niet dat inwoners zich
zo druk maken over de opvang van
slechts 200 vluchtelingen in de
Hoeksche Waard. Die mensen moe-

ten ook geholpen worden. Je stapt
echt niet voor je lol met je gezin in
een rubberbootje om de Middel-
landse Zee over te steken. Dan ben
je in doodsnood. Ook al zitten er en-
kele economische vluchtelingen bij,
dan weegt dat niet op tegen de men-
sen die echt hulp nodig. Ik hoop dat,
mocht het ooit nodig zijn, wij ook
hartelijk worden ontvangen."

Ook een bewoonster van de Ge-

'Je stapt
niet voor
je lol in een
bootje om
de zee over
te steken'

rard Numanstraat, die liever niet
met haar naam in de krant wil, zal
niet protesteren als er tijdelijk
vluchtelingen komen te wonen op
het land tegenover haar woning.
„Ik ben vorig jaar in Turkije geweest
en daar zag ik mensen die huis en
haard hadden verlaten met plastic
tasjes langs de weg lopen. Dat heeft
indruk gemaakt. Als je zelf in zo'n si-
tuatie zit, wil je ook graag worden
geholpen."

In Strijen is bij cle eerste verken-
ning de zogenoemde 'locatie Baten-
burg' uit de bus gekomen. Die ligt
vlakbij jongerencentrum De Klep,
maar ook bij een wijk met veel ou-
derenwoningen. Twee vrouwen die
al op leeftijd zijn, zien de komst van

vluchtelingen in hun buurt niet zit-
ten. „Alsjeblieft niet, wij zitten nu
mooi en rustig. Hier wonen bijna al-
leen ouderen. Laat ons in de korte
tijd die we nog hebben genieten van
onze rust," zegt een van hen. „Ik ben
niet tegen de opvang van vluchtelin-
gen, maar niet grootschalig. Dan zie
ik liever dat er een klein aantal in
een leegstaande woning wordt ge-
plaatst."

Waar in Strijen vluchtelingen mo-
gelijk naast de ouderen komen te
wonen, worden ze in de Oud-Beijer-
landse Zoomwijck tegen elkaar -'ge-
ruild'. De woningen in Zoomhoek,
een Zorgwaard-locatie waar oude-
ren op dit moment Svachten' op hun
woning in cle nog te bouwen Rem-
brandt, zouden heel geschikt zijn
om grote groepen vluchtelingen in
onder te brengen. „Ik ben er geen
voorstander van," zegt een bewoner
van de nabijgelegen Roerdompweg.
„Als ik eerlijk ben kijk ik liever
tegen ouderen aan dan tegen tien-
tallen Syriërs. Dat zal wel weer dis-
criminerend zijn, maar ik zeg alleen
wat ik vind. Natuurlijk snap ik dat
ze hulp nodig hebben, maar liever
niet hier."

De andere Oud-Bcijerlandse optie
kan op meer enthousiasme rekenen.
De lap grond naast Dierenkliniek
Strowaert is al bouwrijp, doordat er
jaren geleden een bedrij venverza-
melgebouw op stond, Dierenarts en
'buurman' Anton Fennema staat
hoogstwaarschijnlijk met open
armen klaar. In november stak Fen-
nema namelijk direct zijn hand
op om ruim 40 vluchtelingen met
zijn touringcar naai' de Essalam
Moskee in Rotterdam-Zuid te bren-
gen. Dat zal in de toekomst niet an-
ders zijn.


