
kansen voor de zuidrand
Een nieuwe manier van
gebiedsontwikkeling
is hard nodig voor de
Hoeksche Waard. Het
gebied krijgt volgens de
prognoses te maken met
vergrijzing en sommige
kernen mogelijk rnet een
daling van de bevolking.
Veel jongeren trekken
nu al naar de stad. Voor
de leefbaarheid van de
zuidrand is het daarom
belangrijk dat nieuwe
plannen worden gemaakt
om economische kansen
te creëren.

door Bas van den Berg

KORENDUK-Meer dan 40 ini-
tiatiefnemers hebhen gere-
ageerd met een breed scala
aan ideeën en een uiteen-
lopende investeringskracht
van enkele tonnen tot vele
miljoenen euro's. De meest
kansrijke initiatieven zijn
twee jaar geleden al in het
werkboek Hoeksche Waar-
denmakerij verzameld en
uitgewerkt.
Ook Havenbedrijf en het
Wereld Natuur Fonds ma-
ken er deel vanuit. Vanuit
hun gezamenlijke inzet
voor een gezonde delta, met
een dynamisch ecosysteem
en een bloeiende haven bie-
den zij de Hoeksche Wanr-
donmakorij hun bovenre-

gionale interesse, ervaring
van omgevingsprojecten
en bestuurlijke contacten
aan en stellen voor hun ge-
zamenlijke slagkracht in to
zetten. Deze partijen heb-
ben samen met het Samen-
werkingsorgaan Hoeksche
Waard en Korendijk en in
overleg met initiatiefne-

JOHAN MATZE (SGP)
'HOE GROOT IS DE
INBRENG VAN WNF EN
HET HAVENBEDRIJF?'

mers, . dorpsverenigingen
en andere betrokkenen ge-
werkt aan de gebiedsagenda
Hoeksche Waard West.
Nog voordat een intentie-
verklaring is getekend on de
Korendijk een werkbuclget
heeft vastgesteld, heeft de
raad zich in een commis-
sievergadering al uitgelaten
over de financiële haalbaar-
heid van de nieuwe plan-
nen. Zo vroeg Johan Matze
(SGP) zich af hoe groot de
financiële inbreng van het
Wereld Natuur Fonds en Ha-
venbedrijf Rotterdam voor
het vele miljoenen vergende
project zou moeten zijn. "Ik
vraag niij tevens af of de cij-
fers die al zijn overlegd wel
kloppen en als SGP zouden
wij graag de randx'oorwaar-
den willen zien. Niet onbe-
langrijk is verder of Koren-
dijk de regie van dit project
heeft en of de gemeente ook
rnag meedenken."
Leon Hoek (VVD) zag grote

De toekomstige plannen voor de zuidrand uan de Hoeksche Waard geïllustreerd.
Illustratie: PR

economische voordelen in
het project, maar vroeg zich
tevens af of alle onderdelen
wel kunnen worden gereali-
seerd. Verder vroeg hij zich
af of we meer met lasten te
maken zullen krijgen dan
met de lusten van het pro-
ject.
Jelle Stelpstra (PvdA) noem-
de het een geweldig project,

maar stelde wel vast dat een
infrastructuur vereist is die
leidend moet zijn. Wethou-
der Paul Boogaard merkte
op dat een financiële on-
derbouwing van het project
nog ontbreekt, maar alles
wel moet worden gedaan
om verdere vergrijzing van
het zuidrandgebied te voor-
komen.

Plannen voor zuidrand
De Gebiedsagenda bevat projecten die bijdragen aan
natuurherstel van hel Haringvliet en het Spui en het
binnendijkse gebied, waarin de kreken en akkerranden
de hoofdstructuur vormen. De leefbaarheid kan worden
bevorderd door de waardenketens te ontwikkelen. Er zijn
goede mogelijkheden voor: natuurontwikkeling,, recrea-
tie/recreatieve verbindingen, energiebesparende maatre-
gelen, innovatie en verduurzaming agrarische sectoren
herstel en toegankelijk maken van monumemton.



Raadzaal puilt uit bij debat
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Ruim 2SO belangstellendeïi, drie bussen ME achter de hand
NUMANSDORP Het ge-

jmeentehuis van Crom-
strijen puilde gisteravond
|uit. Ruim 250 mensen be-
zochten het debat in de
gemeenteraad over de
mogelijke komst van een
vluchtelingenopvang in
Numansdorp. Drie bus-
sen ME en een handvol
politieauto's stonden
paraat. Er zijn geen
arrestaties verricht.

• BASBOERMA
'ARCOBOMGAARS

De grote opkomst in het dorp was
onder meer te danken aan een f lyer-
actie van lokale partij Cromstrijen
'98. „Wij zijn van mening dat échte
vluchtelingen geholpen dienen te
worden, echter wij verbinden hier
wel een aantal voorwaarden aan en
zullen dan ook niet zonder meer ak-
koord gaan met dit voornemen,"
meldt de partij in een brief over een
mogelijke opvanglocatie aan de oos-
telijke zijde van de Wethouder van
der Veldenweg in Numansdorp. De
fractie van Cromstrijen '98 wil al-
leen echte Syriërs opvangen en wil
enkel mensen met dezelfde geloofs-
overtuiging. „Om onrust te voorko-

] men," aldus de partij.
Die brief werd ook overgenomen

| door de oprichters van de facebook-
I pagina 'Geen AZC in Numansdorp',

A Drukte bij de raadsvergadering in Numansdorp. FOTO QPHOTO

die in een paar dagen tijd al door
een kleine 500 mensen wordt ge-
volgd. Burgers toonden zich op deze
pagina bezorgd over het beladen on-
derwerp. „Wanneer de hagen in de
wijk'gesnoeid moeten worden, krij-
gen we er een week van tevoren, nog
net niet aangetekend, bericht over.

Hier hebben we niks van vernomen
terwijl dit iedereen aangaat," meldt
Ilonka Borg in een reactie op de fa-
cebookpagina.

Drie bussen
Onrustig werd het echter niet in het
gemeentehuis, dat met 250 belang-

stellenden drukker was dan ooit.
Voor tientallen inwoners was er
zelfs geen plek in het gemeentehuis.
De politie en de ME, die met maar
liefst drie bussen was uitgerukt,
hoefden niet in actie te komen.

Zo druk als op de publieke tri-
bune in Numansdorp was de discus-

sie tussen de raadsleden niet. On-
danks de flyeractie van Cromstrijen
'98 werd het voorstel om de bewo-
ners vanaf het begin te betrekken bij
de plannen voor een mogelijke
vluchtelingenopvang unaniem aan-
genomen. Dat gebeurde ook in Ko-
rendijk, waar vijf jongeren bij het
gemeentehuis in Piershil verzamel-
den om een minimaal protest te
laten zien tegen een mogelijke op-
vang aan de oostzijde van Gouds-
waard en 'grond Rozendaal' bij
Piershil.

Oud-Beijerland had uit voorzorg
een handvol extra beveiligers inge-
schakeld, maar net als in Croms-
trijen konden zij hun handen in de
zakken houden.

Unaniem
Net als in de andere twee Hoeksche
Waardse gemeenten was ook de
Oud-Beijerlandse raad unaniem
over het voorstel. Oud-Beijerland
heeft twee potentiële opvanglocaties
op de lijst laten zetten: het perceel
naast Dierenziekenhuis Strowaert
en Zorgwaard aan de Randweg,
waar nu ouderen wachten op een
woning in de nieuw te bouwen
Rembrandt.

De gemeente Binnenmaas discus-
sieert morgenavond over de gang-
van zaken rond een mogelijke
'nieuwe stroom' vluchtelingen naar
de Hoeksche Waard. Strijen, waar
de zogenoemde 'locatie Batenburg'
genoemd wordt als mogelijke op-!
vangplek, behandelt het onderwerp i
volgende week dinsdag.
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'Emoties onderschat1
l Vragenvuur voor wethouder over kap 21 platanen
OUD-BEIJERLAND De Oud-BeijerLandse wethouder
Piet van Leenen heeft de emoties in de Zoomwijck-
Laan onderschat. Dat zei hij gisteravond tijdens een
speciaal debat over de besluitvorming rond de kap
van 21 platanen in de straat. Conclusie van het ruim
2 uur durende debat: dit moet voortaan anders.
BAS BOERMA

Oud-Beijerland wil bewoners voort-
aan bij grote gevoelige thema's eer-
der naar hun mening vragen. Dat
zegde wethouder Piet van Leenen
gisteravond namens het college toe,
na een lang debat over de kap van
21 platanen in de Zoumwijcklaan.
Net als bij eerdere verhitte discus-
sies, over de hoogte van gebouwen
(De Open Waard) en het parkeerbe-
leid in het dorp, zat de publieke tri-
bune in het; gemeentehuis met zo'n
dertig Oud-Beijerlanders opnieuw
goed vol.

Want juist op het vlak van de
communicatie is er veel fout gegaan,

zeggen de vier oppositiepartijen
D66, WD, PvdA en GroenLinks die
een speciaal debat hadden aange-
vraagd over de besluitvorming rond
de kap van 21 beeldbepalende plata-
nen in de Zoomwijcklaan. Een aan-
tal dagen voor de kap mobiliseerden
tientallen straatbewoners zich om
de kap op het laatste moment voor
onbepaalde tijd uit te stellen. Dat
lukte, al ging dat niet zonder slag of
stoot.

Wat de Oud-Beijerlandse opposi-
tie vooral dwars zit, is het feit dat
het college wist van de gevoeligheid
van de kap, maar de bewoners niet

meteen bij de plannen heeft betrok-
ken. „Juist daar zit de pijn," zei Iwan
Mahadew (PvdA). „Dat zit absoluut
niet in het wel of niet kappen van de
21 bomen maar de manier waarop
dit besluit is genomen. En dat is al
vaker fout gegaan. Kijk naar de
hoogte van gebouwen in Oud-
Beijerland of het parkeerbeleid.
Daarom ben ik zo blij met de erken-
ningvan de wethouder dat dat in de
toekomst anders moet."

Van Leenen zegde gisteren name-
lijk toe dergelijke discussies tussen

Ik denk dat ik de
juiste afwegingen
heb gemaakt
-Piet van Leenen

de gemeente en de betrokkenen in
de toekomst te willen vermijden.
Maar voordat hij dat meldde, moest
de wethouder antwoord geven op
maar liefst 36 schriftelijke vragen
over de besluitvorming rond de be-
oogde kap. „Ik denk dat ik, met de
kennis van toen, de juiste afwegin-
gen heb gemaakt," zei hij over het
proces van enkele weken geleden.
De wethouder kreeg daarbij steun
van BINT, dat het 'moedig vindt' dat
Van Leenen ondanks de gang van
zaken besloot de kap tot de herfst
uit te stellen,

D66-lijsttrekker Maurice Pahlad-
singh kan goed leven met de ant-
woorden van de wethouder, maar
sprak gisteravond wel van een 'ge-
miste kans' door de bewoners niet
eerder op de hoogte te stellen van de
plannen. „Zeker omdat dit onder-
werp zo gevoelig ligt in Oud-Beijer-
land had dat wenselijk geweest.
Daar had absoluut meer oog voor
moeten zijn,"



'Rotondes
op N489?
Niet doen!1
Politici vrezen gevaren
voor schoolgaande jeugd
-AD V\/ \^'<^>^S. -2<r,3H<£5>

MIJNSHEERENLAND/WESTMAAS De aanleg van drie
rotondes op de N489 tussen Heinenoord en Klaas-
waal is nog heel ver weg. Veel politieke partijen in
Binnenmaas twijfelen hevig aan de woorden van een
expert die zegt dat het de veiligste oplossing is.
FOLKERT VAN DER KROL

Alle partijen zien een rotonde op de
kruising van de Westdijk in West-
maas met de provinciale weg graag
komen. Daar gebeurden de afgelo-
pen jaren enkele ernstige ongeval-
len. Anders ligt dat bij de Van Koets-
veldlaan in Westmaas en de Raad-
huislaan in Mijnsheerenland, waar
zich zelden incidenten voordoen.

Vooral het laatstgenoemde kruis-
punt staat ter discussie. De provin-
cie is van plan de verkeerslichten
later dit jaar bij het groot onder-
houd van de weg te vervangen door
een rotonde, maar coalitiepartijen
CDA en Gemeentebelangen Binnen-
maas (GBBM) zien dat absoluut niet
zitten. Weliswaar gaat de provincie
over het beheer van de N489, de ge-
meente moet wel ruim 7 ton bijdra-
gen aan de drie rotondes. Een meer-
derheid van het college van Binnen-
maas - wethouders Arie Mol
(GBBM) en Henk van Etten (CDA)
stemden tegen - wil dat wel doen.

Expert Atze Dijkstra van de Stich-
ting Wetenschappelijke Onderzoek
Verkeersveiligheid (SWOV) pleitte

Scholieren nemen
de kortste weg en
gaan links en rechts
over de rotonde
-AdrieToLenaars, CDA

deze week in de raadscommissie
eveneens voor de aanleg van de drie
rotondes. Volgens hem blijkt uit lan-
delijke cijfers dat dit leidt tot een
sterke daling van het aantal ver-
keersongevallen. „Verkeerslichten
zijn niet veilig, ook niet voor fiet-
sers,'1 aldus Dijkstra. „Rotondes zijn
veel veiliger vanwege de lagere snel-
heden. Op rotondes gebeuren veel
minder ongevallen."

Scholieren
Het heeft CDA-raadslid Adrie Tole-
naars niet kunnen overtuigen. „Lan-
delijk gezien is een rotonde vaak het
beste, maar je moet bij elke situatie
ter plekke bekijken wat de beste op-
lossing is," zegt hij. „Bij de Raad-
huislaan rijden elke dag honderden
scholieren naar school met tele-
foons en oortjes in. Ik kan me niet|
herinneren dat er met verkeerslich-
ten op de kruising ooit een ernstig
ongeval is gebeurd. Als er een ro-
tonde ligt, nemen scholieren vanaf j
de Doesburgerlaan de kortste weg
en gaan ze links en rechts over de
rotonde. Ik voorzie gevaarlijke situ-
aties en de veiligheid van de kinde-
ren staat bij mij voorop."

Bij de kruising met de Van Koets-!
veldlaan wil het CDA vanwege het |
geringe aantal ongevallen evenmin
een rotonde. Ook vreest Tolenaarj
dat hulpdiensten straks bij de drie
rotondes worden opgehouden door
langzaam verkeer.

Wanneer de gemeenteraad over
de aanleg van de rotondes moet
beslissen, is nog niet bekend.



'Advies Connexxion te gek voor woorden'. ~ . . . f . f-~? ,-" •*
BAS BOERMA
M I J N S H E E R E N L A N D l Wekenlang
wachtte Ilobert Hoogvliet (17) uit
Mijnsheerenland op antwoord van
Connexxion. Samen met zijn moe-
der Carmen diende hij een klacht
in bij de busvervoerder in de
Hoeksche Waard, omdat hij door
de nieuwe dienstregeling dagelijks
te laat kwam op zijn stageplek in
Oud-Beijerland.

Volgens de tiener is dat de reden
dat hij op zijn stageplek werd ont-
slagen, üe Arriva-bus die hij vroe-
ger richting Oud-Beijerland nam,
is door Connexxion geschrapt
Roberts eerst mogelijke bus ver-
trekt nu 'pas' om 06.33 uur. Een
half uur later dan voorheen.

Maar het antwoord van de ver-
voerder is allesbehalve bevredi-

A Robert Hoogvliet kreeg het
advies via Rotterdam naar Oud-
Beijerland te reizen. ARCHIEFFOTO
V1CTORVANBREUKELEN

gend voor het gezin. „Dit is echt te
gek voor woorden," /.egt Carmen
Hoogvliet. „Ze adviseren om dan
maar bus 174 te nemen. Die ver-
trekt eerder. Maar dat is de snel-
dienst naar Rotterdam. Robert zou

dan eerst naar Rotterdam moeten
om daar over te stappen op de bus
naar Oud-Bcijcrland."

Zwartboek
Zijn verhaal is een van de ruim
350 klachten die Connexxion vol-
gende maand kan lezen in een
door de Partij van de Arbeid opge-
steld zwartboek over de nieuwe
dienstregeling. De provincie praat
vermoedelijk op 9 maart over het
openbaar vervoer op het eiland.

Het omreizen via Rotterdam is
een van de meest gehoorde klach-
ten over de dienstregeling in de
Hoeksche Waard. Daarnaast staat
het verdwijnen van het nachtver-
voer tussen de stad en het eiland
hoog op het irritatielijstje van veel
inwoners.

Midstate kapt honderd bomen in Torensteepolder
NUMANSDORP i Projectontwikke-
laar Midstate gaat honderd bomen
kappen in de Torensteepolder ten
zuiden van Numansdorp. De
bomen, essen, populieren en
schietwilgen, staan aan de Toren-
steepoldersekadc en zorgen vol-
gens de gemeente Cromstrijen voor
een onregelmatig wegdek en moe-
ten daarom worden gekapt. Voor
de kap is geen vergunning nodig,

omdat ze niet op de bomenlijst van
de gemeente staan.

De bomen die gekapt worden,
bevinden zich in de polder waar
Midstate, met steun van de ge-
meente, al jaren een wijk met 176
woningen wil bouwen. Nadat het
eerste plan door de hoogste be-
stuursrechter, de Raad van State,
werd vernietigd, ligt er inmiddels
een nieuw bestemmingsplan. Ook

daartegen heeft een aantal inwo-
ners en organisaties beroep aange-
tekend bij de Raad van State. Naar
verwachting dient de zaak medio
dit jaar in Den Haag.

Midstate gaat overigens nóg 200
bomen aanplanten. Dit gebeurt bij
de landgoederen, ook ten zuiden
van Numansdorp. Het gaat hierbij
om fruitbomen. Ook komt er een
krekenstelsel.

OUD-BEIJERLAND

Dorp wil vierde
benzinestation
De gemeente Oud-Beijerland wil
van gedeputeerde staten weten of
het mogelijk is een BP-tanksta-
tion aan de Stougjesdijk-Noord
in Oud-Beijerland te maken. Het
college van burgemeester en wet-
houders in het dorp zou graag
zien dat er ook in de 'westelijke
oksel' van de turborotonde bij De
Bosschen een benzinestation
komt.

Oud-Beijerland heeft op dit
moment drie benzinestations in
het dorp. Twee daarvan zijn van
Texaco (Randweg en Beneden
Oostdijk). Bij het derde tanksta-
tion aan de Beneden Oostdijk
wappert een vlag van het Britse
concern BR



Cromstrijen en bewoners willen
oplossing voor verkeersontsluitinq

* .\ ,. _ >*J „ -X- ^J

VSWAAL l Cromstrijen en be-
woners erkennen dat er een oplos-
sing moeten komen voor de ver-
keersontsluiting bij de Oud-Crom-
strijensedijk oostzijde en de.Mo-
lendijk in Klaaswaal. De gemeente
heeft, mede op aandringen van om-
wonenden, onderzoek laten doen
naar de (financiële) haalbaarheid
voor twee nieuwe tracés.

Een grote groep belangstellen-
den was gisteravond afgekomen op
een informatiebijeenkomst in het
gemeentehuis in Numansdorp. Be-
woners, ondernemers en andere
belangstellenden konden hun stem
laten horen en vragen stellen aan
prqjectwethoudcr Hans Flicringa.

„Het gaat om een situatie die al ge-
ruime tijd niet goed is. Daar moet
een oplossing voor komen," zegt hij.

Onvrede
De verkeersdrukte op het kruis-
puntvan de Oud-Cromstrijensedijk
oostzijde en de Molendijk is de
laatste jaren gestegen. Dit leidt tot
gevaarlijke verkeerssituaties en
zorgt al geruime tijd voor onvrede
bij omwonenden. Als oplossing
dacht de gemeente aanvankelijk
aan het aanleggen van een lange
randweg, maar dit is te duur.
Daarop werd een onderzoek ge-
start naar de aanleg van een ver-
korte bypass, v;maf de Rijksstraat-

weg tot aan de Oud-Cromstrijense-
dijk oostzijde (Vierde Moerweg).

Op aandringen van een klank-
bordgroep van bewoners, onderne-
mers en andere belangstellenden
gaf de gemeente opdracht om de
haalbaarheid van een extra tracé,
dat loopt van de Rijksstraatweg
(Boomdijk) tot aan de Oud-Crom-
strijensedijk oostzijde, te onderzoe-
ken. De uitkomsten van beide on-
derzoeken worden eind april ver-
wacht.

Een aantal bewoners sprak zijn
bezorgdheid uit. Flieringa: „Niets
doen is geen optie. Ook wij willen
dat het probleem voor eens en al-
tijd aangepakt wordt."

KORENDIJK

Vluchtelingen?
Maximaal 5
procent van het
inwonersaantal'

Als het aan de VVD in Korendijk
ligt, komen maximaal 95 vluchte-
lingen naar Goudswaard en wor-
dep in Piershil niet meer dan 80
mensen opgevangen. De partij
wil een maximum aantal vluch-
telingen voor de beide kernen
met 1900 en respectievelijk 1600
inwoners.

„Maximaal 5 procent van het
aantal inwoners van het betref-
fende dorp," zegt Marijke
Boorsma van de WD Korendijk,
dat Piershil (grond Rozendaal)
en Goudswaard (uitbreiding
oostzijde) als mogelijke opvang-
locaties heeft aangewezen.

Als enige fractie stemde de
WD Korendijk niet in met de
door het college voorgestelde uit-
gangspunten voor een mogelijke
noodopvang voor vluchtelingen
in de Hoeksche Waard. Zij doet
dat pas op ïïet moment dat zeker
is dat er een maximum wordt ge-
steld aan het aantal vluchtelin-
gen dat komt, een goede beveili-
ging kan worden gegarandeerd
en een dergelijke opvang de ge-
meente niets kost.

Veel inwoners bij raad Cromstrijen

'Mot in my
backyard'
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Gemeenteraden in de Hoeksche Waard buigen
zich over de uitgangspunten voor noodopvang van
vluchtelingen. In Cromstrijen ontstond onrust onder
bewoners, die in grote getale bij de raadsvergadering
waren dinsdagavond. Politie en beveiligingsdiensten
hoefden niet in actie te komen. doorAHe 't Hooft

CROMSTRNEN - Vorige week
werd bekend dat zes plek-
ken in de Hoeksche Waard
onderzocht worden op ge-
schiktheid voor noodop-
vang, waaronder de Wethou-
der van der Veldenweg in
Numansdorp. Burgemees-
ter Jan Luteijn benadrukte
dat het gaat over een eerste
verkenning: "Vluchtelingen
worden opgevangen op één
of meerdere locaties voor
twee jaar, het is niet te ver-
gelijken met een groot ACZ
dat afgedwongen wordt."
Toch werkte dit bericht in
Cromstrijen als een rode
lap op een stier en werd in
allerijl een facebookpagina
opgericht met een éénzijdi-

ge inhoud. Cromstrijen '98
meende er goed aan te doen
alleen omwonenden van het
beoogde terrein per brief te
informeren, hetgeen voor
nog meer onrust zorgde.
Luteijn benadrukte dat het
tijdens de raadsvergadering
alleen over vier uitgangs-
punten voor noodopvang |
ging. De Hoeksche Waard
moet een bijdrage lex'eren in
noodopvang voor maximaal
200 vluchtelingen. Opvang
moet passen bij de aard en,
schaal van een dorp en is
maximaal twee jaar. Er ko-
men gesprekken met bewo-
ners en maatschappelijke
organisaties om draagvlak
Ie creëren. Vervolg op pag. 3



Midstate zwicht
voor protest i n
Torensteepolder
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Bomenkap van de baan
NUMANSDORP l Honderd beeldbepalende bomen
langs de Torensteepolderse kade blijven behouden
voor Numansdorp. Dat heeft projectontwikkelaar
Midstate besloten na de ontstane onrust in het dorp.
De gemeente en andere protesteerders, die eerder
instemde met de plannen, halen opgelucht adem.

FOLKERT VAN DER KROL en BAS BOERMA

„We zijn blij met het besluit van
Midstate om de kap uit te stellen,"
zegt een woordvoerster van de ge-
meente Cromstrijen opgelucht.
Deze gemeente stemde eerder al
toe met de plannen van Midstate
om de bomen te kappen.

Wel adviseerde Cromstrijen de
projectontwikkelaar de kap niet
door te zetten omdat die in Nu-
mansdorp voor veel onrust zorgt.

Raad van State
Uiteindelijk zwichtte Midstate gis-
termiddag voor het protest van een
aantal bewoners en organisaties
die beroep hadden aangetekend bij
de Raad van State, de hoogste be-
stuursrechter.

Bewonersgroep Schuringsedijk,
die niet in beroep is gegaan, was
ook al tegen de kap van honderd

beeldbepalende bomen. „Het weg-
dek van de kade kan ook worden
gerepareerd middels een nieuwe
laag asfalt. Kap is dan niet noodza-
kelijk," aldus de bewoners-groep,
die gistermiddag ook een gat in de
lucht sprong.

Wortels
De gemeente Cromstrijen stond de
kap van de bomen in eerste instan-
tie toe, omdat ze niet op de ge-
meentelijke bomenlijst voorkomen
en ze de weg beschadigen.

„De wortels van de bomen
duwen de weg verder omhoog. En
ontwikkelaar Midstate wil dit pro-
ces nog altijd stoppen. Zij geeft aan
dat dit noodzakelijk is om ver-
keersonveilige situaties te voorko-
men," aldus de gemeentewoord-
voerster.

HOEKSCHE WAARD

'Opvangvan
vluchtelingen
spreiden'

AWW föï.-^i'^-Jï^r*
Vrijwel alle gemeenteraadsleden
in Oud-Beijerland, Korendijk en
Cromstrijen willen de mogelijke
nieuwe stroom vluchtelingen ver-
spreid door de Hoeksche Waard
opvangen. Dat bleek tijdens de
drie raadsvergaderingen. De ge-
meente Binnenmaas vergadert
vanavond over de kwestie. In
Strijen staat het vluchtelingende-
bat dinsdag op de agenda.

De wens van de raden druist
echter in tegen de voorkeur van
het Centraal Orgaan opvang
Asielzoekers (COA), dat pleit voor
één opvanglocatie. „Het beste is
om het aantal vluchtelingen per
woonkern af te stemmen. Drie-
honderd vluchtelingen in Piershil
is veel. Tweehonderd ook. Maar
wat als we dat aantal kunnen
spreiden over een paar dorpen in
de Hoeksche Waard. Driehon-
derd vluchtelingen, verdeeld over
meerdere locaties. Zou dat nou
zo'n probleem zijn?", vroeg met
name van de PvdA in de drie ge-
meenten zich af. De PvdA kreeg
bijva! van andere partijen.

De Hoeksche Waard heeft zes
locaties op het oog. Twee daarvan
liggen in Oud-Beijerland. De an-
dere in Goudswaard, Piershil,
Numansdorp en Strijen. Deze lo-
caties worden bij een eventueel
verzoek vanuit het COA als eerst
'uitgewerkt'. Ook elders in de Vei-
Hghcidsrcgio Zuid-Holland Zuid
worden vluchtelingen opgevan-
gen. Gorinchem lijkt daarvoor
optie nummer een te zijn.

'Garanties zijn er nooit'
VERVOLG VP - De exploitatie
en verantwoordelijkheid van
de noodopvanglocatie lig-
gen geheel bij hel COA. Drie
insprekers kregen hel woord
tijdens de raadsvergadering.
Van der Velden schetste een
zeer negatief beeld over op-
vang van vluchtelingen en
politici in het algemeen on
gebruikte zijn spreekrecht
om xijn hart te luchten over
voornamelijk oud zeer. Joost
van Pelt wees op onveilig-
heid voor kindereu eu moge-
lijke waardedaling voor hui-
zen ïn Philipsburg. "Ik bon
een zeer bezorgde burger en
vraag de locatie in herover-
weging te nemen," aldus
van Pelt. Als derde spreker
wees Wouter van Dorsser op
do mogelijkheid van enge
ziekten, meegebracht door
vluchtelingen. Hij vroegzich
af of scholen de toestroom

van kinderen aankunnen
en hoe nieuwkomers zullen
reageren op andere geloven
in Numansdorp. Met name
de veiligheid eu de locatie-
keuze waren onderwerp
van het debat. Luteijn, por-
tefeuillehouder veiligheid:
"Garanties over veiligheid
hebt u nu ook niet, die kun-
nen nooit gegeven worden.
Politie kan altijd opschalen
indien nodig, dit staat los
van de noodopvang. Scree-
ning van vluchtelingen naar
nationaliteit, geloof of fami-
liesamenstelling is een zaak
voor het COA, daar hebben
wij als gemeente geen zeg-
genschap over," aldus Lu-
teijn. De locatie ten oosten
van de Wethouder van der
Veldenweg is in bezit van
de gemeente. Nieuwe ideeën
over locaties zijn volgens
Luteijn welkom.


