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Oppositie baalt van jaar 'stilstand' rond de Oude Tol
OUD-BEI JERLAND l Een groot deel van de Oud-Beïjer-
landse oppositie baalt van 'een jaar stilstand' rond de
Oude Tol. De coalitie meent echter dat het hek, dat
begin mei wordt geplaatst, de gemeente een jaar de
tijd geeft om tot een permanente oplossing te komen.
BAS BOERMA

„We zijn het afgelopen jaar geen
millimeter opgeschoten. Maar dat is
ook te danken aan het coalitiestand-
punt rond de Oude Tol. Daar is het
college simpelweg aan gebonden,"
zegt D66-lijsttrekker Maurice Pah-
ladsingh.

„De voorwaarden voor een zwem-
locatie in het open water bij de
Oude Tol zijn gewoon ongunstig
door de stroming, de scheepvaart en
de riooloverstort. Het lijkt me zin-
voller tijd, geld en energie te steken
in een alternatieve zwemlocatie. De
Oude Tol is een doodlopende weg.
Gelukkig is het Spui langer dan de
Oude Tol alleen..."

Fractievoorzitter Iwan Mahadew
van de PvdA vindt ook dat een jaar
lang genoeg was om met een gede-
gen oplossing te komen. Hij is te-
leurgesteld in wethouder Harry van
Waveren. „Ik ken hem als een man
die van doorpakken weet. Maar dit

dossier ligt al veel te lang." Maha-
dew denkt dat het plaatsen van een
hek bij het strandje niets anders dan
een noodmaatregel is.

„Het is pappen en nathouden,"
zegt hij. „Letterlijk. Er moet gewoon
een duidelijke", permanente maatre-
gel komen."

Van Waveren zegt toe 'alles op
alles te zetten' om er voor te zorgen
dat er volgend jaar veilig gezwom-
men kan worden.

Een goed statement, vindt WD'er
Conny Verbaas. „Veel Oud-Beijerlan-
ders zijn hier niet blij mee. Maar als
er ongelukken gebeuren, net als
3 jaar geleden toen een jongen ver-
dronk, dan krijgen we dat ook te
horen. Een hek is de veiligste optie."

'Geen wassen neus'
Remco Veelenturf ziet de ijzeren
omheining het liefst ook zo snel mo-
gelijk weer verdwijnen, maar weet

A Vorige zomer werd het zwemverbod bij de Oude Tol vaak overtre-
den en het bord werd met modder besmeurd. ARCHIEFFOTO REIN GELEIJNSE

ook dat de constructie voor nu de
meest veilige optie is. „Het is sim-
pel," zegt de fractievoorzitter van
BINT. „We moeten aan de provincie
laten zien dat we voor nu met een
adequate oplossing komen, En een
hek is absoluut geen wassen-neus-
oplossing. In de situatie waarin we
nu als gemeente zitten, was dit het
meest acceptabel. Want tegen de
provincie ingaan, met de kans op

een nieuw zwemverbod, is niet de
oplossing." Dat vindt ook Ad Valken-
burg (CDA). „Een hek is een snelle,
gemakkelijke oplossing die niet veel
kost," zegt hij. „Want alles wat we nu
overhaast gaan doen bij de Oude
Tol, is definitief. De kans op een mis-
investering willen we niet lopen.
Met dit hek kopen we, grof gezegd,
wat tijd om tot de juiste oplossing te
komen."



Bar weinig animo voor
bedrijventerreinen
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Miljoenen geïnvesteerd, maar totaal geen inkomsten
ROTTERDAM De ontwikkeling van grote bedrijven-
terreinen in de Rotterdamse regio loopt voor geen
meter. Ook vorig jaar wisten prestigieuze projecten
als Bleizo en Nieuw Reijerwaard geen enkele kavel te
verkopen, terwijl gemeenten tientallen miljoenen eu-
ro's investeerden. De Rekenkamer maakt zich zorgen.
ANTTI LIUKKU

Bedrijventerrein Bleizo, ten noorden
van Rotterdam, lijkt voor de ge-
meente Lansingerland een gebed
zonder eind. Met Zoetermeer is al
50 miljoen euro geïnvesteerd, maar
opbrengsten blijven achterwege.

In 2012 sneuvelde het plan voor
een groot outlet center. Sindsdien is
nul vierkante meter verkocht. Ook
vorig jaar niet. „In 2015 zijn geen
gronden verkocht door de Gemeen-
schappelijke Regeling Bleizo," luidt
de korte bevestiging van de gemeen-
telijke woordvoerder. De exacte fi-
nanciële gevolgen worden pas later
bekendgemaakt. . . . _ .

De enige hoop voor Bleizo is de
komst van een groot indoor pret-
park (Adventure World) en een mul-
tifunctioneel sportcomplex met
'400-meter topsport schaatsbaan'
(het Transportium). De initiatiefne-
mers namen vorige week een optie
op gronden nabij een te bouwen NS-
station. Toch biedt dat nog geen ze-
kerheden, want de financiering van
beide projecten is allesbehalve rond.

Zo kost Adventure World een slor-
dige 120 miljoen euro, zegt beden-
ker Arno Geul. „Omdat het zo lang
duurde zijn enkele Chinese geld-
schieters afgehaakt. Er is nog steeds

interesse, met die partijen gaan we
nu om tafel zitten."

Het getalm baart Rekenkamer-di-
recteur Paul Hofstra zorgen. Eer-
dere schreef hij kritische rapporten
over de bouw van bedrijventerrei-
nen als Bleizo, die zouden zijn ge-
start zonder duidelijk marktonder-
zoek en risicoanalyse.

„Het algemene probleem is dat er
in de regio nog steeds een overaan-
bod is aan bedrijfsgronden. De ge-
meenten zijn hier willens en wetens
ingestapt, met alle risico's van dien."

Geld hebben ze
niet, dus moeten
ze doorgaan
-Paul Hofstra (Rekenkamer)

Het armlastige Lansingerland zit ei-
genlijk vast, zegt Hofstra. „Als Lan-
singerland wil stoppen, moet de ge-
meente veel bouwgrond afschrijven.
Maar dat geld hebben ze niet, dus
moeten ze doorgaan."

Ook bij Nieuw Reijerwaard, dat
andere grote project ten zuiden van
Rotterdam, zijn geen transacties te
melden.

Directeur Christine van Grunsven
zegt dat de verkoop eigenlijk pas
eind vorig jaar op gang is gekomen.
„Er is interesse, maar dat heeft nog
niet tot resultaten geleid."

Nieuw Reijerwaard is een geza-
menlijk project van Rotterdam, Ba-
rendrecht en Ridderkerk. Het richt
zich op de 'agro-vers-food sector'. De
totale investeringen worden ge-
raamd op 300 miljoen euro, daar-
van is al 98 miljoen uitgegeven. „We
gaan nog steeds uit van een slui-
tende rekening of zelfs een positief

Isaldo," laat Van Grunsven weten.
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Roep groot na files Heinenoordtunnel
HOEKSCHE WAARD t De roep om vaart te zetten achter
de al jaren oude plannen voor aanleg van de A4-Zuid
in de Hoeksche Waard zwelt aan. Niet alleen onder-
nemers, maar ook de provincie Zuid-Holland en poli-
tici pleiten openlijk voor de aanleg van de snelweg.
FOLKERT VAN DER KROL

Zij reageren daarmee op de afslui-
tingen van de Heinenoordtunnel
van afgelopen weekeinde. Zowel
zaterdag (stroomstoring) als zon-
dag (ernstig ongeluk) stuitte het
verkeer op een afgesloten tunnel.
Automobilisten liepen ook vast bij
de Kiltunnel en het pontje naar
Nieuw-Beijerland.

'Doorstroming robuust1
„Deze incidenten maken duidelijk
hoe kwetsbaar de doorstroming
daar is," zegt een woordvoerder van
de provincie. „De A4-Zuid staat on-
verminderd hoog op onze agenda.
We maken ons er sterk voor bij de
minister om de bereikbaarheid van
deze regio voldoende robuust te
maken."

Ook wethouder Paul Boogaard
van Korendijk ziet de A4-Zuid
graag komen, evenals zijn collega
Christel Mourik van Nissewaard.
De snelweg zou vanaf de Benelux-
tunnel ten westen van Oud-Beijer-
land de Hoeksche Waard in moe-
ten komen om bij Klaaswaal op de
A29 aan te sluiten. „Je merkt bij
een incident meteen datje op een
eiland zit" zegt Boogaard. „Ook
staat er elke middag file op de A29
richting de Hoeksche Waard. Het
beperkt mensen die werken, win-
kelen of studeren in Rotterdam. De
economische schade is enorm. Een
betere ontsluiting is noodzakelijk.
Het zou mij een lief ding waard zijn
als er vaart achter wordt gezet."

Zo denkt niet iedereen erover. De

stichting tot Behoud vantle Hoek-
sche Waard als Polderlandschap
(BHWP) wijst op de 23.000 hand-
tekeningen die door de jaren heen
zijn verzameld tegen de snelweg.
„De A4-Zuid doorkruist een mooi
landschap," zegt voorzitter Hilda
Themans van het BHWP. „Boven-
dien is er geen afrit bij Oud-Beijer-
land gepland en zorgt een extra
snelweg voor meer luchtverontrei-
niging. Welzijn is belangrijker."

Uitvoering
Boogaard vindt dat geen onoverko-
melijke hindernis. „Oud-Beijerland
heeft ooit aangegeven de A4-Zuid
niet te willen horen, ruiken of zien.
Dat is een kwestie van uitvoering,
denk aan ondertunneling."

Ook de ondernemersvereniging
Hoeksche Waard staat te springen
om de weg. Voorman Steven Co-
rijn: „We moeten naar een openlij-
ker karakter van de Hoeksche
Waard. De aanleg van de A4-Zuid
en een tolvrije Kiltunnel kunnen de
economie versterken."

Posters met ideeën over gemeente KorendijkAOHU/ iS.ou^/Mxr ** J
JASPER MONSTER
KORENDIJK l De ideeën en menin-
gen van de inwoners van Korendijk
over de nog op te stellen omgevings-
visie zijn bekend. In dat document
beschrijft de gemeente de ruimte-
lijke toekomst van Korendijk.

Begin maart zijn 'reizende repor-
ters' van onderzoeksbureau Space-
value heel de gemeente Korendijk

rondgetrokken om de mening van
de inwoners van Zuid-Beijerland,
Piershil, Goudswaard en Nieuw-
Beijerland te peilen.

Poster
De gemeente heeft van elke bijeen-
komst een poster laten maken met
daarop de inbreng van de bewoners.
Zo waagt een inwoner van Piershil

zich af waarom er geen extra wonin-
gen komen en is het saamhorig-
heidsgevoel in Goudswaard volgens
de bewoners groot.

Op de website van de gemeente
zijn de posters van de vier dorpen te
downloaden. De posters met daarop
de suggesties zijn uiteindelijk de
basis voor de nog op te stellen om-
gevingsvisie.



Vernieuwd
hart voor
Piershil
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multifunctioneel centrum
HOEKSCHE WAARD l De gymzaal en het daaraan ge-
koppelde gebouw aan de Voorstraat 33 in Piershil
worden omgetoverd tot een multifunctioneel cen-
trum. De gemeente Korendïjk wil daar ruim 7 ton
euro in investeren. „Dit mag best wat kosten," vindt
wethouder Paul Boogaard.
FOLKERT VAN DER KROL

De gymzaal en het ernaast gelegen
pand, het voormalige politiebu-
reau, zijn aan elkaar gebouwd. De
gemeente wil de muur ertussen
laten openbreken, zodat één ge-
bouw ontstaat waar verenigingen
en kerk gebruik van kunnen
maken. Boogaard verwacht dat dit
nog dit jaar gebeurt, mits de ge-
meenteraad van Korendijk over
enkele weken met de plannen in-
stemt. Nu huurt de hervormde ge-
meente Piershil permanent de
aula in het 20 jaar oude gebouw
dat nog in goede staat verkeert.
Ook muziekvereniging Volharding
maakt er gebruik van.

„Maar het is nu een beperkte
ruimte qua gebruik," zegt Boog-
aard. „Alle andere dorpen hebben
ruimtes om iets in te organiseren,
maar in Piershil is niets sinds het
dorpshuis is gesloten. De klaverjas-
vereniging zit in het café, de yoga
in woonzorgcentrum Heemzicht
en de toneelvereniging heeft geen
optreden meer gegeven sinds het
dorpshuis dicht is. Door een door-

Alle andere dorpen
hebben ruimtes om
iets te organiseren,
maar Piershil niet
-Paul Boogaard

braak te maken naar de gymzaal
en deze op te knappen, ontstaat
een aantrekkelijk multifunctioneel
centrum in Piershil."

Valtos Architecten heeft een ont-
werp gemaakt. In de gymnastiek-
zaal komt een mobiel podium dat
geschikt is voor optredens van
onder meer schoolklassen, de to-
neel- en muziekvereniging. De zaal
krijgt verder een nieuwe sport-
vloer en opknapbeurt, zoals een lik
verf en een nieuwe lichtinstallatie-.

Paneelwanden
Ook in het naastgelegen pand
moet veel gebeuren. Paneelwan-
den vervangen daarin straks en-
kele binnenmuren, zodat ruimtes
naar wens groter of kleiner kun-
nen worden gemaakt. Daarmee
ontstaat ruimte voor onder meer
verenigingsactiviteiten, feesten, re-
cepties, vergaderingen en condole-
ances. De huidig aula wordt in de
nieuwe opzet een horecagedeelte
met een eenvoudige horecakeuken
voor het bereiden van snacks.

De gemeente wil het plan onder
meer bekostigen met de verkoop
van de voormalige peuterspeelzaal
't Hummeltje, waar een woning
komt, en de verkoop aan Heem-
zicht van het gebouw met de dag-
verzorging voor ouderen De Stoof.
Ook op de plek van het voormalige
dorpshuis dat weer in handen is
van de gemeente ligt huizenbouw
voor de hand. Verder is er nog geld
beschikbaar voor (achterstallig)
onderhoud van de gymzaal.

Gesprekken over P & R
BIN NENM A AS/OUD-BEI J£R-
LAND - Er gloort hoop voor
een nieuw P&R terrein aan
de Reedijk bij Heinenoord,
tegenover het busstation.
Wethouder Wouter Joosten
van Binnenmaas lichtte de
ontwikkelingen vorige week
dinsdagavond persoonlijk
toe in de gemeenteraad van
Oud-Beijerland. Vooreerst is
het echter afxvachten, deelde
Joosten mee, hoe het loopt
met de onderhandelingen
tussen de provincie Zuid-

' Holland en de particuliere
eigenaar van de grond.
Als daar vlot een overeen-
komst uit rolt zijn er al op
korte termijn mogelijkheden
voor een tijdelijke oplos-
sing, maar uiteindelijk wil
men naar een 'echte' Park en
Ride. Het vorige terrein was

erg in trek bij carpoolers en
mensen die or hun auto stal-
den om over te stappen op
het busvervoer. Die moeten
hun heil elders zoeken, na-
dat het vorige terrein per l
maart werd gesloten.
Toosten is optimistisch dat
de provincie de totale kos-
ten voor de aankoop en
complete aanleg van een
nieuw terrein wil betalen.
Daar zal een bedrag tussen
de 300.000 en 600.000 euro
mee gemoeid zijn is de ver-
wachting. Gesprekken zijn
gaande. Het terrein moet
voorzien in zo'n 65 part-
keerplekken, en eventueel
een mogelijkheid tot uitbrei-
ding in de toekomst. Vol-
gens Joosten is de gemeente
Binnenmaas genegen het
terrein te onderhouden.

Parkeren
mag gratis

T
Niets lijkt vrij parkeren in het Oud-Beijerlandse
centrum nog in de weg te staan. Uit de
consultatierondes onder inwoners, ondernemers en
bezoekers blijkt 85 procent voor afschaffing van de
parkeerautomaat. Als de gemeenteraad instemt, is
gratis parkeren per 1 juli een feit.

OUD-BEIJERLAND - In samen-
werking met de stichting
Centrummanagement heeft
de gemeente het afgelopen
jaar onderzoek gedaan naar
een nieuw parkeerbeleid.
Rekening houdend met de
verschillende belangen van
de diverse gebruikersgroe-
pen, is gezamenlijk gezocht
naar een nieuwe invulling
van het beleid. Na de uit-
gebreide consultatieronde
legt het college het beoogde
nieuwe beleid nu voor aan
de gemeenteraad. Overigens
zijn een aantal centrumbe-
woners niet blij met het af-
schaffen van betaald parke-
ren. De middenstand vraagt
al langer aandacht voor par-

keren. Online shoppen en de
economische crisis zorgen
ervoor dat het aantal bezoe-
kers - en daardoor ook het
aantal ondernemers - van
winkelcentra afneemt. Dat
heeft volgens ondernemers
in het centrum ook te ma-
ken met betaald parkeren.
Bovendien hebben bewo-
ners net buiten het centrum-
gebied overlast van parkeer-
druk in de straat, omdat
bezoekers en werknemers
parkeren buiten het gebied
waar betaald parkeren geldt.
Dat is met vrij parkeren als
het goed is verleden tijd. In
mei neemt de gemeenteraad
een definitief besluit over
het nieuwe parkeerbeleid.



Zorgen over jeugdhulp
Wachtlijsten groeien door gebrek aan geld of mankracht

Ó
HOEKSCHE WAARD l De problemen met de jeugdzorg in
de Hoeksche Waard worden steeds groter. Veilig
Thuis, dat onder meer in actie komt bij huiselijk ge-
weld en kindermishandeling, kampt met snel groei-
ende wachtlijsten. Ook neemt de ernst van de zaken
snel toe, vooral als gevolg van vechtscheidingen.
FOLKERT VAN DER KROL

Dat bleek gisteravond tijdens een
hoorzitting over de jeugdhulp in de
Hoeksche Waard, waar gemeenten
sinds vorig jaar voor verantwoorde-
lijk zijn. De drie jeugdteams in de
Hoeksche Waard kregen veel lof toe-
gezwaaid vanwege hun goede werk,
maar er zijn ook grote problemen.

J. van Egmond van Veilig Thuis
gaf aan dat ze door bezuinigingen
steeds minder collega's heeft, terwijl
het aantal zaken groeit. Dit komt
onder meer door de 'schrikbarende'

stijging van het aantal vechtschei-
dingen. „Zaken worden pas na een
aantal maanden in behandeling ge-
nomen en die periode wordt steeds
langer" zei ze. Crisissituaties wor-
den volgens Van Egmond snel opge-
pakt, maar andere dossiers blijven
lang liggen. „De werkdruk is gigan-
tisch hoog. Het is bijna niet werk-
baar," zei ze.

Marijke Boorsma (WD Koren-
dijk) wees op cijfers dat één kind
per week overlijdt als gevolg van

kindermishandeling. „Als het aantal
casussen toeneemt en wij niet ge-
noeg mankracht hebben, dan kan je
dus wel eens te laat zijn," aldus van
Egmond.

De problemen bij gezinnen in de
Hoeksche Waard komen volgens
Annemi'ek Waasdorp van het jeugd-
team Binnenmaas later aan het licht
dan in Rotterdam. „Problemen blij-
ven langer achter de voordeur. Er

G3
Dit gaat ten koste
van kinderen die de
zorg nodig hebben
-Albert Leuscher (Cavent)

wordt later gevraagd om hulp. Dan
is het vaak al uit de hand gelopen."

Gekort
Ook bij Cavent zijn de zorgen groot.
Albert Leuscher van de zorgaanbie-
der wees op de 25 procent die de af-
gelopen jaren op de budgetten is ge-
kort. „Ik verwacht lange wachtlijs-
ten vanwege deze korting. Dat gaat
ten koste van de zorg aan kinderen
die het nodig hebben," zei hij.

Rianne Kievit, moeder van een
jongen die veel hulp nodig heeft,
vroeg aandacht voor haar zoon die
morgen 18 wordt. Zij kreeg te horen
dat hij uit de jeugdzorg moet, terwijl
die kan worden verlengd tot 23 jaar.
Dat heeft gevolgen voor de behan-
deling van haar zoon. „Dat is zorge-
lijk, en ik ben niet de enige ouder
die hiermee te maken heeft."



Dienstregeling op zijn kop
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Connexxion past buslijnen na honderden klachten aan
HOEKSCHE WAARD De dienstregeling van het busver-
voer in de Hoeksche Waard gaat weer op zijn kop.
Connexxion kondigt aan dat de vertrektijden op alle
lijnen vanaf 8 mei wijzigen. Doel is de reizigers na de
vele klachten tegemoet te komen.
FOLKERT VAN DER KROL

Connexxion nam medio december
van het vorig jaar het busvervoer in
de Hoeksche Waard over van Arriva.
De nieuwe dienstregeling zorgde
voor veel ophef op het eiland. Veel
scholieren en forenzen moeten
sindsdien veel langer in de bus zit-
ten om hun bestemming te berei-
ken. Bij het klachtenmeldpunt dat
de PvdA Hoeksche Waard met het
CDA en de SGP in Korendijk op-
zette, kwamen 350 klachten binnen.
Het leidde tot een zwartboek met
verhalen van reizigers die zich gedu-
peerd voelden.

Connexxion grijpt nu samen met
de provincie, eindverantwoordelijk
voor het openbaar vervoer, stevig in,
vooral bij het vervoer van scholie-
ren. Zo wordt de dienstregeling van
de scholierenlijnen 662, 666, 667,

668 en naar Oud-Beijerland aange-
past. Laatstgenoemde buslijn krijgt
bovendien een extra rit vanaf de Van
der Veldenweg in Numansdorp,
Vanwege de omvang van de groep
scholieren'. Ook komt er een extra
rit van Oud-Beijerland naar het bus-
station bij de A29 bij Numansdorp
en terug

Volgens Connexxion sluiten de
nieuwe bustijden beter aan op het
lesrooster van de middelbare scho-
len in Oud-Beijerland. Ook de bus-
lijnen 667 en 669 worden aangepast
op de lestijden van het Wellant Col-
lege in Klaaswaal. Volgens Connex-
xion ontstaan daardoor goede ver-
bindingen met Strijen, Numansdorp
(A29) en Goeree-Overflakkee. Ook
wordt de verbinding met Dordrecht
op zondagavond hersteld. Lijn 166

A Busvervoerder Connexxion paste na honderden klachten de dienst-
regeling in de Hoeksche Waard aan. FOTO JOEPVAN DER PAL

eindigt niet bij 's-Gravendeel, maar
rijdt één keer per uur door naar
Dordrecht.

„Een andere lijnvoering levert per
definitie klachten op, want mensen
moeten aan de nieuwe tijden wen-
nen," zegt marketing manager Pau-
line Wortel van Connexxion. „Wij

wilden minimaal twee maanden rij-
den om ervaring op te doen. Wij
hebben nu de aansluitingen tussen
de lijnen, verbeterd en overstaptij-
den iets ruimer gemaakt. De nadruk
ligt op scholieren, omdat die in dit
gebied relatief veel gebruik maken
van de bus."

Volgens haar kosten de wijzigin-
gen niet meer geld. „Het gaat vooral
om verschuivingen. En enkele lijnen
waar onvoldoende vraag naar is,
gaan in frequentie omlaag."

René Krabbe van het klachten-
meldpunt plaatst kanttekeningen
bij de nieuwe dienstregeling. „De

Een andere
lijnvoering Levert
per definitie
klachten op
-Pauline Wortel (Connexxion)

wijzigingen komen zeker tegemoet
aan een aantal van de geuite klach-
ten," laat hij weten. „Maar lang niet
alle problemen worden hiermee op-
gelost."

De provinciale statencommissie
verkeer en milieu praat 11 mei over
het busvervoer op de eilanden.



Poging Piershil.
te mobiliseren
'Turbines dichterbij dorp*
PIERSHIL Tegenstanders van de komst van windtur-
bines in Korendijk doen verwoede pogingen ook de
inwoners van Piershil te mobiliseren. De molens
zijn volgens hen in de laatste plannen tientallen
meters dichter naar dat dorp verschoven.
FOLKERT VAN DER KROL

Tot komende donderdag kunnen
inwoners hun bezwaren in een
zienswijze bij de provincie indie-
nen. Deze week zijn huis-aan-huis
folders in Piershil verspreid om de
inwoners van het dorp dat ook te
laten doen. „Bij weinigen is be-
kend dat de meest westelijke tur-
bine bijna 43 meter richting Piers-
hil is verschoven," zegt WD-frac-
tievoorzitter Marijke Boorsma. Zij

vreest dat veel meer woningen in
Pierhil er straks geluidshinder van
ondervinden.

De gemeente Korendijk staat
vanweg het inpassingsplan van de
provincie machteloos. Inwoners en
de Stichting Tegen Windturbines
aan het Spui, die druk bezig is ju-
ridische stappen voor te bereiden,
kunnen straks wel beroep aanteke-
nen bij de Raad van State.

Windmolens onzeker
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BINNENMAAS -Het is nog lang
niet zeker of en zoja welke
windmolens er aan de Oude
Maas in Heinenoord komen.
De gemeenteraad van Bin-
nenmaas gaf vorige week
wel groen licht voor ver-
der uitwerken van het plan
voor drie turbines oostelijk
van de A29 en twee aan de
westzijde. Maar er komen
voorwaarden zoals een
maximale hoogte van 160
meter in plaats van de oor-
spronkelijke 200. Die hoogte
is voldoende om de met de
provincie afgesproken ca-
paciteit van 15 megawatt

(MW) te halen (5 turbines
van elk 3 MW). Stichting
Noordrand Open was nauw
bij de plannen betrokken.
De gemeenteraad voegde
daar nog twee voorwaarden
aan toe. Een amendement,
ingediend door CDA-er
Adrie Tolenaars en gesteund
door GBBM, VVD en fractie
Baars, bepaalde dat de ro-
tordiameter niet groter dan
120 m mag zijn. Tolenaars
gaf aan dat zo de overlast
voor de omwonenden wordt
beperkt. En de vijf turbines
mogen niet naar het zuiden
worden verschoven.



Ruim 12 miljoen voor onderwijsproject

Nieuwbouw en
sloop op komst
M>V«\A/

OUD-BEIJERLAND l De komende 5 jaar wil de gemeente
Oud-Beijerland 12 miljoen investeren in de onder-
wijshuisvesting in het dorp. Dik 2 miljoen wordt door
de schoolbesturen opgehoest. Basisschool De Ark
wordt gesloopt voor de komst van een kenniscen-
trum. Het Actief College verkast naar Poortwijk III.
BAS BOERMA

Met dit voornemen, dat op 10 mei
in de gemeenteraad wordt bespro-
ken, zijn vooral de vurig gewenste
nieuwbouwplannen voor het basis-
onderwijs van de baan. Door de te-
ruglopende leerlingenaantallen
waren gloednieuwe basisscholen
niet gewenst.

„Ik ben blij dat de schoolbestu-
ren ook positief stonden tegenover
flinke renovatieplannen," zegt wet-
houder Harry van Waveren. De
schoolpanden van de centrumscho-
len De Zevensprong en De Krieken-
hof moeten na de renovatie zeker
20 jaar mee kunnen. Van Waveren:
„Een minder grote investering,
waarbij we wel twee belangrijke
scholen kunnen behouden."

Het Actief College betrekt daar-
entegen wel een hagelnieuw ge-
bouw. Aan de rand van Poortwijk
III, de plek waar oorspronkelijk het
kenniscentrum met het speciaal
onderwijs stond ingetekend, wordt
vanaf 2018 gebouwd aan een mo-
derne school, „Het huidige pand is

Als dit
gerealiseerd is,
zitten alle scholen
in goede gebouwen
-Bert Tuk (CSG De Waard)

gebouwd in 1955 en is wel over zijn
hoogtepunt heen," stelt LUC van
Heeren, voorzitter van het college
van bestuur van Acis. „Maar hét Ac-
tief College is de enige school in de
Hoeksche Waard in het voorberei-
dend beroepsonderwijs opjjet ge-
bied van techniek, zorg, welzijn,
economie en ondernemen. Het
Wellant College in Klaaswaal zit na-
melijk 'in het groen'. De school
heeft dus een belangrijke functie,
en is aan de rand van Poortwijk III
perfect bereikbaar."

De plek aan de rand van Poort-
wijk III kwam vrij doordat zowel de
gemeente als de schoolbesturen
een beter alternatief zagen aan de
Graaf van Egmondstraat in Oud-
Beijerland. „Deze kinderen willen
soms rust en daarna willen ze kun-
nen rennen," weet Van Waveren.

De Ark
De beste plek bleek uiteindelijk ba-
sisschool De Ark, die daarvoor ge-
sloopt moet worden. „Het speciaal
onderwijs komt daardoor samen op
één locatie," weet Bert 1\ik, voorzit-
ter van het college van bestuur van
CSG De Waard. „Een project waar
ook landelijk met veel belangstel-
ling naar wordt gekeken."

Het trio is trots op het beoogde
resultaat. Tuk: „Als dit gerealiseerd
is, zitten alle scholen in het dorp in
goede gebouwen."
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'Woningen
bouwplan
zijn te duur1
Tegenstanders roeren zich
weer om Torensteepolder
NUMANSDORP/DEN HAAG In de Hoeksche Waard is nau-
welijks behoefte aan nieuwe dure koopwoningen, -
zoals de gemeente Cromstrijen wil in de Torenstee-
polder bij Numansdorp. Dat zeiden tegenstanders van
het plan gisteren tijdens hun beroep bij de Raad van
State.
„Er komen alleen dure koop- en
geen huurwoningen. En juist aan
buurhuizen is in de Hoeksche
Waard veel behoefte," zei Numans-
dorper Peter Blok.

„Nee hoor," reageerde de advocaat
van de gemeente, „20 procent van
de 176 woningen valt onder de soci-
ale woningbouw." Rechter en staats-
raad J. Hoekstra kon dat moeilijk
rijmen met de geringe bouwdicht-
heid van tien woningen per hectare.

De tegenstanders, onder wie Blok
en zijn Stichting Groen en Leefbaar,
de ontwikkelaar van de Molenpol-
der en inwoner John Zeilstra, zijn
fel gekant tegen het plan om 176 wo-
ningen in het westen van de Toren-
steepolder te bouwen. Zij vinden
terrein 't Hooft en van Prooijen aan
de overzijde van de Dorpshaven in
de Molenpolder een betere plek.

De raadsman van de gemeente
beweerde dat de Molenpolder nog
veel authentieker en minder aange-
tast is dan de Torensteepolder. „Ten
zuiden van 'de Torensteepolder ligt
Numansgors, aan de oostzijde wordt
de landgoederenzone met 48 land-
goedwoningen ontwikkeld en de

Aan huizen van
meer dan 300.000
euro is echt
geen behoefte
-Peter Blok

ontsluiting is beter," aldus de advo-
caat. Verder zijn de gronden in de
Torensteepolder in één hand (Mid-
state) en de gronden in de Molen-
polder van verschillende eigenaren.

Ontsluitingsweg
Blok en Zeilstra keren zich ook
tegen de geplande ontsluitingsweg
over de Schuringsedijk en aanslui-
tend op de Wethouder van der Vel-
denweg. Zeilstra krijgt de weg op 20
meter achter zijn achtertuin.

De ontwikkelaar die wil bouwen
op gronden in de Molenpolder,
snapt niets van de gemeente. Eerst
lag er een ambitieus masterplan
voor de bouw van 2500 woningen
en stond de Molenpolder vooraan in
de rij. Sinds de economische crisis
en het wegblijven van TNO heeft
Cromstrijen de plannen gewijzigd.

De gemeente stelt dat de Toren-
steepolder veel beter aansluit bij
haar plannen om een verbinding
tussen het dorp en het Haringvliet
te maken. De advocaat van de Mo-
lenpolderontwikkelaren vindt dat
de 176 woningen zo op het 't Hooft
en Van Prooijen kunnen worden ge-
bouwd en dat de aanleg van een
goede ontsluitingsweg mogelijk is.

De gemeente Cromstrijen ziet dat
niet zitten. Peter Blok wel: „Als je
176 starters- en huurwoningen
bouwt, kun je die makkelijk kwijt op
die 8 hectare bedrijventerrein in de
Molenpolder. Aan huizen van meer
dan 300.000 euro is echt geen be-
hoefte. Daarvan staan er in de
Hoeksche Waard al 600 te koop."

De uUitspraak volgt binnen 6 tot
12 weken.


