
HOEKSCHE WAARD

Akkerranden
niet in gevaar
na onderzoek
uit Engeland
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De Hoeksche Waard hoeft zich
geen zorgen te maken over mo-
gelijke schadelijke stoffen in de
akkerranden. Dat zegt Janneke
Zevenbergen, voorzitter van
Stichting Rietgors.

Uit het Britse onderzoek blijkt
dat de bloemrijke akkerranden in
het Verenigd Koninkrijk onbe-
doeld schadelijke effecten heb-
ben op onder andere bijen. Ze-
venbergen had al grote twijfels
over het onderzoek en zag die on-
langs bevestigd worden.

„De situatie in Engeland is to-
taal niet vergelijkbaar met de
Hoeksche Waard. Daarnaast was
de steekproef in Engeland niet
representatief," weet ze. De steek-
proef werd later opnieuw ge-
daan. De uitkomst was totaal an-
ders.

Zevenbergen: „Kortom: er is
geen reden tot ongerustheid, al is
het wel altijd goed de situatie
goed in te gaten te houden."

'Gratis parkeren helpt
centrumbewoners niet'
OUD-BEIJERLAND l Bewoners van
het centrum in Oud-Beijerland zijn
er nog niet over uit: is gratis par-
keren nu prettig of niet? Op de fa-
cebookpagina van de gemeente
reageren diverse centrumbewo-
ners verbolgen. „Ik ben een posi-
tief iemand en denk graag in op-
lossingen, maar dit voorstel zal de
bewoners in het centrum niet hel-
pen," plaatste centrumbewoner
René Everwijn.

„Ik juich het vrij parkeren in
Oud- Beijerland toe, maar net als
vele andere centrumbewoners-wel
met de kanttekening dat dit alleen
voor de parkeergarages en andere
betaald parkeerplekken in het cen-
trum geldt. Met het intrekken van
de parkeervergunningen ontstaat
er wederom parkeeroverlast en
heeft dit een negatief effect op de
veiligheid van de spelende kinde-
ren in de wijk."

Wethouder Piet van Leenen .
voorziet minder problemen. „Het
belangrijkste is dat de werknemers
hun auto niet in het centrum stal-
len, maar bij het politiebureau par-
keren," zegt hij. „Daar hebben de
werkgevers een intentieverklaring
voor getekend en het is van belang
dat we dat goed handhaven.
Daarom komt er ook een klachten-
lijn, zodat mensen tijdens werktij-
den hun beklag kunnen doen over
een werknemer die zijn auto toch
in het centrum parkeert,"

Van Leenen vreest ook niet dat
de parkeerplaatsen zullen uitpui-
len met voertuigen. Hij baseert
zich op de recentste metingen naar.
de parkeerdruk in het centrum, |
„Er zit alleen een piek op zaterdag-'
middag tussen 12 en 2. Voor de
rest is er altijd plaats. Ik heb er alle
vertrouwen in dat dit de juiste
koers is."

NIEUW-BEIJERLAND

Uitklapbord
calamiteiten
werkt niet
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De gemeente Korendijk trekt al
sinds 2011 aan de bel bij de pro-
vincie Zuid-Holland over een uit-
klapbord langs de Spuiweg,
waarop bij calamiteiten wegge-
bruikers worden geattendeerd op
alternatieve routes. Het bord
klapt nauwelijks uit waardoor
veel automobilisten onnodig in
de file op de N217 komen te
staan.

De gemeente stuurde onlangs
een bericht naar de provincie
naar dit probleem te kijken.
„Doordat er op de N217, net na
het calamiteitenbord, een bocht
ligt, is het voor een weggebruiker
niet te zien dat men in een file te-
rechtkomt," meldt de gemeente
aan de provincie. „Dit zorgt voor
veel ergernis met als gevolg dat
men gaat draaien en keren op de
opritten en percelen langs de
weg. Zeer verkeersonveilig en on-
gewenst op een weg waar je 80
kilometer per uur mag rijden."

Volgens Korendijk is dit een-
voudig te voorkomen wanneer
het calamiteitenbord tijdig open-
klapt.



Burgemeester volhardt
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Vrees voor inzet crimineel geld in bar van Thermen
'S-GRAVENDEEL l Burgemeester André Borgdorff van
Binnenmaas blijft bij zijn weigering een drank- en ho-
recavergunning te geven voor een bar in het failliete
wellnesscentrum Thermen Binnen de Maas aan de
Strijenseweg in 's-Gravendeel. Dat bleek gisteren tij-
dens een zitting bij de Raad van State.
ADRl KLINKENBERG

De weigering van de vergunning
heeft te maken met een Bibob-
onderzoek (Wet bevordering inte-
griteitsbeoordelingen door het
openbaar bestuur) naar Freek
Naaktgeboren. Uit dat onderzoek
bleek volgens de gemeente Binnen-
maas dat Freek Naaktgeboren aan
de touwtjes trekt. Hij is drie keer
veroordeeld, onder meer voor wit-
wassen, zo ontdekte de gemeente.

Volgens de gemeente kan crimi-

neel geld worden ingezet in het ho-
recabedrijf dat zijn zoon in het well-
nesscentrum wil hebben. Die zoon
is Patrick Naaktgeboren. Dat hij iets
op kan zetten met dubieus geld, is-
volgens advocaat Stijn Stubenrouch
niet mogelijk. Het geld, 50.000 euro,
is in beslag genomen waardoor het
niet meer kan worden ingezet.

De gemeente beticht Freek Naakt-
geboren er ook van onroerend goed
ter waarde van 2 miljoen euro niet

aan de Belastingdienst te hebben
opgegeven. De advocaat zegt dat dit
niet hoefde, omdat Naaktgeboren
toen in het buitenland zou hebben
gewoond.

Weggebleven
De rechtszaak over de horecaver-
gunning is van belang om door te
kunnen gaan met het wellnesscen-
trum. Patrick Naaktgeboren wil dat.

m
Het geld, 50.000
euro, is al in beslag
genomen
-Advocaat Stijn Stubenrouch

Formeel is de horecavergunning
aangevraagd door de Hoeksche
Bowling De Posthoorn. Namens de
Hoeksche Bowling, de partij die de
zaak bij de Raad van State heeft
aangespannen, verscheen gisteren
niemand op de zitting in Den Haag.
Het hoogste bestuursorgaan liet
weten over zes weken uitspraak te
doen.

Dwangsommen
De gemeente Binnenmaas dwong
Thermen Binnen de Maas na tal van
dwangsommen het horecagedeelte
te sluiten. Alle rechtszaken om dit te
voorkomen werden in het voordeel
van de gemeente beslist. Dat leidde
tot een sterke daling van het aantal ,
bezoekers en uiteindelijk de sluiting '
en het faillissement van het wel;
nesscomplex.

HOEKSCHE WAARD

Gemeenten en
COA in Gesprek
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De vijf gemeenten in de Hoek-
sche Waard zitten op korte ter-
mijn om tafel met het Centraal
Orgaan opvang Asielzoekers
(COA). „We zijn benieuwd wat
het COA vindt van onze uitgangs-
punten en de zes locaties die vol-
gens de gemeenten mogelyk ge-
schikt (te maken) zijn," melden
de gemeenten.

ïn totaal vulden 1488 inwoners
van de Hoeksche Waard onlangs
een enquête in over een moge-
lijke nieuwe opvang van vluchte-
lingen. De uitslag van die peiling
is inmiddels bekend. Deze resul-
taten worden ook aan het COA
voorgelegd.

In oktober ving Oud-Beijerland
al 100 vluchtelingen op in vrije-
tijdscentrum De Boogerd.



'Geen vluchteling in eigen tuin'
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Twee derde van ondervraagden wil meer opvangplekken
HOEKSCHE WAARD i Meer
dan de helft van de 1488
deelnemers aan een en-
quête ziet Liever geen
nieuwe vluchtelingen '
naar de Hoeksche Waard
komen. Een opvang in de
eigen gemeente is hele-
maal niet wenselijk. En
als er toch vluchtelingen
komen, moeten zij op
meer plaatsen opgevan-
gen worden.
BAS BOERMA

Dat blijkt uit de onderzoekresulta-
ten, die de vijf gemeenten opge-
stuurd hebben gekregen. Represen-
tatief is het onderzoek alleen niet,
meldt een woordvoerster van de ge-
meente Oud-Beijerland direct:
„Mensen uit Strijen weten bijvoor-
beeld niets van de locatie Uitbrei-
ding Oostzijde in Goudswaard. Wij
vermoeden dat zij daarom neutraal
hebben geant-
woord, waardoor
de uitkomst niet
één op één strookt
met de algemene
mening van de in-
woner van de
Hoeksche Waard."

Toch is de uit-
komst van de en-
quête interessant.

= positief

- neutraal

= negatief
Oud-Beijerland

Randweg 25, Oud-BeiierLand

Stougjesdijk Oost 290, Oud-Beiierland

Goudswaard

oeksche
Grond RozendaaL PiershiL

ApolLostraat, Strijen

Uitbreiding Oostzijde, Goudswaard

Wethouder van derveLdenweg, NumansdorpNoodopvang
in eigen gemeente?

31% positief

8% neutraal
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Het valt op dat de
Hoeksche Waar-
ders liever niet i
zien dat er vluchtelingen in hun
eigen gemeente worden opgevan-
gen. Het rapport laat de geënquê-
teerden uit elke gemeente op alle
zes de locaties reageren. „Daar zie je
duidelijk dat inwoners van Croms-
trijen negatief zijn tegenover een

opvang in
Numans-
dorp en dat
bijna de
helft van de
Korendijkers
liever geen
vluchtelin-

gen naar Piershil of Goudswaard
ziet komen."

Oud-Beijerland springt er wat dat
betreft bovenuit. Een kleine meer-
derheid is positief gestemd over een
opvang aan de Randweg 25 of de
Stougjesdijk Oost „Zeker de Rand-

weg is opmerkelijk. Tijdens de in-
loopbijeenkomsten zeiden bewoners
dat ze na de tijdelijke huisvesting
van bewoners van De Rembrandt
geen nieuwe bewoning meer wil-
len" zegt de woordvoerster. Een an-
dere verklaring zou volgens haar
kunnen zijn dat Oud-Beijerlanders
goede ervaringen hebben met de op-
vang van 100 vluchtelingen in het
dorp, eerder dit jaar.

Inwoners van de gemeente Bin-
nenmaas reageren over het alge-
meen positief op alle zes de opvang-
locaties. „Misschien heeft dat te

maken met de aanwezigheid van
een asielzoekerscentrum in 's-Gra-
vendeel. Of het feit dat geen enkele
van de zes locaties binnen de gren-
zen van deze gemeente ligt."

Een meerderheid, twee derde van
de deelnemers aan de Hoeksche
Waardse vragenlijst, voelt daarnaast
niets voor een noodopvang voor 200
vluchtelingen. „De mensen die posi-
tief staan tegenover een nieuwe op-
vang in de Hoeksche Waard wil deze
mensen het liefst opvangen in meer
en kleinere locaties," concludeert de
woordvoerster.

De onderzoeksresultaten worden
in de tweede week van mei voorge-
legd aan het Centraal Orgaan op-
vang Asielzoekers (COA). Duidelijk
is dat het COA niet naar de Hoek-
sche Waard afreist om de plaatsen
te inspecteren. „Het moet een open
gesprek worden. Zien zij er iets in,
dan kunnen de gemeenteraden daar
mee verder. Vindt het COA het niets,
dan moeten we kijken naar alterna-
tieven. Het COA moet hier in elk
geval iets van vinden, voordat een
nieuwe noodopvang echt concreet
wordt."



Half miljard voor snellere integratie

Nog geen huizen
voor vluchtelinĝ̂̂

F
DEN HAAG Het kabinet
trekt een half miljard
euro uit om vluchtelingen
sneller te Laten integre-
ren in ons land. Toch is er
nog een groot probleem:
het Lukt nog niet om
gemeenten zover te
krijgen huizen voor hen
te regelen.

»
TOBIAS DEN HARTOG
DEBORAH JONGEJAN

Na 'stevige onderhandelingen' trekt
de regering de portemonnee: met
500 miljoen voor gemeenten kun-
nen burgemeesters aan de slag om
integratie van asielzoekers van de
grond te tillen. „Zij die mogen blij-
ven, moeten kunnen meedoen,"
aldus minister Lodewijk Asscher
(Integratie). De 'les' uit het verleden
is 'dat we hen te lang lieten wachten
met inburgeren', zegt hij.

Het geld is bedoeld voor 40 uur
extra taalles, snellere begeleiding
naar werk, extra schoollokalen en
het voorkomen van gezondheids-
problemen. Ook mogen vluchtelin-
gen die nog geen verblijfsvergun-
ning hebben, onbetaald werk doen
en taalles volgen van vrijwilligers.

„Een flinke stap voorwaarts, zeker
voor gemeenten die nog aarzelden
om vluchtelingen op te vangen," be-
aamt Jan van Zanen namens de Ver-
eniging Nederlandse Gemeenten
(VNG). Zeker 86.000 vluchtelingen
worden er de komende twee jaar
mee op weg geholpen, heeft hij be-
rekend.

Opvallend is dat alle bestuurders
benadrukken dat er niet beknibbeld
wordt op de voorzieningen van au-
tochtone Nederlanders. Zeker in tij-
den van bezuinigingen moet dit pro-
testen voorkomen. Van Zanen: ,,Nie-

A Een half miljard trekt het kabinet uit voor snellere integratie, waar-
onder extra taalles voor vluchtelingen. FOTO MARCO DE SWART

mand moet het Mee krijgen:
waarom doen ze dit wel voor hen en
nipt, ynnr ons?"

De jubelstemming kan niet ver-
hullen dat het akkoord tussen ge-
meenten en het kabinet geen oplos-

sing biedt

Genieenten
aarzelen
vaak uit

voor het
gebrek aan
huizen
voor vluch-
telingen.

vrees voor
de kosten

Nog altijd
zijn er veel
te weinig
woningen

voor asielzoekers die hier mogen
blijven. 16.000 vluchtelingen zitten
nog in tijdelijke opvang in asielzoe-
kerscentra, in totaal 26 volle azc's.
Gevolg is dat er geen plek is voor
nieuwe asielzoekers. De vrees is dat
er binnenkort weer sporthallen
nodig zijn voor nieuwe lichtingen.

De gemeenten moeten woningen

bouwen of bestaande panden om-
turnen, maar aarzelen dikwijls om
uit vrees voor de kosten. Het rijk is
daarnaast niet soepel in de bouwre-
gels, vinden ze.

Prikkel
Over twee weken gaat het kabinet
weer met de VNG zitten om hier-
over te onderhandelen. Toch hopen
alle partijen dat deze financiële in-
jectie 'een prikkel' zal zijn om dui-
zenden woningen te gaan opleveren.
Gemeenten die vrezen voor alle kos-
ten van opvang op te draaien, wor-
den nu immers gecompenseerd.
Maar het is de vraag of dat gemeen-
ten verleidt om te bouwen, want dat
extra geld is ook voor asielzoekers
die nog in een azc wonen.

Als stok achter de deur wordt er
gewerkt aan een boete voor gemeen-
ten die niet over de brug komen, er-
kent minister Ronald Plasterk (Bin-
nenlandse Zaken).



Van Oud-Beijerland naar Leidschendam

Tigelaar
vertrekt
Burgemeester Klaas Tigelaar gaat Oud-Beijerland
verlaten en vertrekt in september naar Leid se h en dam -
Voorburg. Dinsdagavond stemde de gemeenteraad
van Leidschendam-Voorburg in met zijn voordracht als
nieuwe burgemeester. Zijn nieuwe gemeente is met
75.000 inwoners drie keer zo groot.

OUD-BEIJERL'AND - Dinsdag-
morgen reikte Tigelaar nog
vier lintjes uit en 's avonds
maakte hij zijn vertrek zelf
via Twitter wereldkundig.
Oud-Beijerland kan op zoek
naar een nieuwe burge-
meester. Na 9 jaar vertrekt
de geboren Drent die sinds
2007 burgemeester is. Oud-
Beijerland is zijn eerste ge-
meente, voorheen was -hij
wethouder in Alphen. De
48-jarige burgemeester van
Christen-Unie huize is blij
met de nieuwe stap in zijn
loopbaan. "Met veel plezier
heb ik negen jaar gewerkt
voor deze mooie gemeente.
Nu is het tijd voor een nieu-
we stap. Ik ben erg blij met

deze voordracht", was dins-
dagavond zijn eerste reactie.
Met de aanbeveling van de
gemeenteraad is de proce-
dure tot benoeming van de
nieuwe burgemeester nog
niet afgerond. De minister
van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties heeft
eerst nog een gesprek met
de kandidaat en daarna be-
noemt de Koning hem. Tige-
laar zou dan vervolgens o\ september geïnstalleerc

kunnen worden in een bif
zondere raadsvergadering.
Gezien de lopende proce-
dure over wel of geen herin-
deling is het de vraag of en
hoe lang Oud-Beijerland een
waarnemer krijgt.

Toekomst eiland
komt dichterbij /
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HOEKSCHE WAARD - De be-
stuurlijke toekomst van
de Hoeksche Waard komt
steeds dichterbij. Maandag
heeft de provincie Zuid-Hol-
land in een besloten zitting
de financiële consequenties
van herindelen ofwel ver-
sterkte samenwerking voor
alle raadsleden op een rijtje
gezet. Op dinsdag 5 juli zal
dat worden gevolgd door
een presentatie van de pro-
vincie over de definitieve
bestuurlijke toekomst.
De gesprekken met tal van
organisaties en de inspraak-
avonden in alle vijf de ge-
meenten hebben duidelijk
gemaakt dat men nog steeds
niet op één lijn zit wat be-
treft een herindeling of een
verregaande gemeentelijke
samenwerking. De gesprek-
ken in de gemeenten, die
de afgelopen weken door
de provincie werden geor-
ganiseerd voor de burgers,
waren levendig. Alleen viel
de belangstelling voor de
inloopavonden hier en daar
wel wat tegen. In veel geval-
len bleken de burgers van
mening dat de provincie
toch wel het laatste woord
zal hebben.
Tekst: Bas van den Berg


