
'Evaluatie
busvervoer
stelt teleur1
Zwartboek met klachten
morgen naar provincie
HOEKSCHE WAARD l Het zwartboek met ongeveer 350
klachten over het busvervoer in de Hoeksche Waard
gaat morgen naar de provincie. De initiatiefnemers
verwachten er echter geen wonderen van.
FOLKERT VAN DER KROL

De provinciale statencommissie ver-
keer en milieu praat morgen over
het reilen en zeilen van het busver-
voer in de Hoeksche Waard sinds
vervoersmaatschappij Connexxion
in december het stokje overnam van
Arriva. De waag is of wordt inge-
gaan op de honderden klachten die
het meldpunt openbaar vervoer
voor de Hoeksche Waard en Goeree-
Overflakkee ontving.

Reizigers trokken bij Connexxion,
maar ook op sociale media, aan de
bel over tal .van verslechterde ver-
bindingen, overvolle bussen en
(on)mogelijkheden om nog met het
openbaar vervoer op de plaats van
bestemming te komen.

René Krabbe van de PvdA Hoek-
sche Waard, die het meldpunt op-
zette met het CDA en SGP Koren-
dijk, heeft er een hard hoofd in. „De
agenda is zeer teleurstellend," zegt
hij. „We zijn destijds lekker gemaakt
met de aankondiging dat er een eva-
luatie zou komen van het busver-
voer, maar die blijkt vooral over de
procedure van de aanbesteding te
gaan in plaats van de dienstregeling.

m
Evaluatie provincie
gaat vooral over
procedure en niet
over dienstregeling
-René Krabbe

Dat valt me zwaar tegen."
Connexxion veranderde met in-

gang van deze week de dienstrege-
ling om een aantal knelpunten op te
lossen of pijn te verzachten. „De bel-
bus in Mookhoek is terug en de aan-
sluitingen zijn verbeterd voor scho-
lieren," weet Krabbe. „Maar er zijn
geen verdwenen lijnen en bushaltes
in ere hersteld. Er is voor het open-
baar vervoer in dit gebied te weinig
geld en daar is een aantal mensen
de dupe van. Het zit er niet in dat
dit op korte termijn wordt verbe-
terd."

Onvrede
Krabbe gaat morgen wel naar Den
Haag om zijn onvrede aan de pro-
vinciale statencommissie kenbaar te
maken en symbolisch het zwartboek
te overhandigen.

Gedeputeerde Staten van Zuid-
Holland zijn juist heel tevreden over
de wijze waarop Connexxion de
Hoeksche Waard bedient. „Het aan-
tal klachten wijkt niet af van het
aantal dat doorgaans bij de over-
gang naar een nieuwe concessie
wordt ontvangen," schrijven zij in
een brief aan de statenleden. De
overgang naar Connexxion is vol-
gens de provincie 'zonder noemens-
waardige incidenten' verlopen.

Volgens de provincie hebben
twintig reizigers in het gebied aan-
spraak gemaakt op de compensatie-
regeling. Die geldt voor mensen die
met kostenstijgingen van 10 procent
of meer te maken hebben gehad
nadat het openbaar vervoer naar
Connexxion overging.



Werk aan de winkel voor Strijense raadsleden
ARCO BOMGAARS
STRIJEN [ De Strijense gemeente-
raad zal op korte termijn keuzes
moeten maken. Tijdens de begro-
tingsbehandeling in oktober vorig
jaar werden moties ingediend
waarin het college werd aange-
spoord om sporthal Apollo op te
knappen, de woningbouw in
Strijen een impuls te geven, het ge-
bied rond de Kaai op te pakken,

meer fietspaden aan te leggen en
het onderhoud van de openbare
ruimte te herzien.

Het college heeft de wensen
laten doorrekenen in de perspec-
tiefnota 2017, waaruit blijkt dat
Strrjen 140.000 euro tekort komt
om aan alle wensen uit de vijf on-
langs aangenomen moties te vol-
doen. „Duidelijk is dat we al die
wensen niet in één keer kunnen

uitvoeren," zegt wethouder Geraldo
Janssen van financiën. „De ge-
meenteraad zal moeten kiezen." ;

Het college spreekt geen voor-
keur voor de uitwerking van de
plannen uit, maar geeft wel aan dat-_
het fietspad van Strrjensas naar
Fort Buitensluis bij Numansdorp -
waarvan de kosten 350.000 euro
bedragen - geen hoge prioriteit
heeft.

NUMANSDORP

Vijf nieuwe, 1
hoge turbines*
Attsrfu/ lO-os.^tojrfC
De zeven windturbines van 75
meter hoog in de Westerse Polder
tussen Numansdorp en Zuid-
Beijerland worden waarschijnlijk
vervangen door vijf veel grotere
exemplaren. De_ ontwikkelaar
moet van de gemeente Croms-'"
trijen wel een vergunning krijgen
om ze te bouwen.

De nieuwe reuzen in de polder
ten westen van de A29 krijgen
een hoogte tussen 170 en 205
meter en dat vergt een aanpas-
sing van het bestemmingsplan^-
Belanghebbenden kunnen be-
zwaren indienen. De gemeente
houdt met de ontwikkelaar nog_
een informatieavond. Een datum
is nog niet bekend.

12 miljoen
in scholen
OUD-BEIJERLAND Na het
college-stemde ook de ge-
meenteraad van_ Oud-Beij er-
land op dinsdaga"vtmd 10 mei
2016 unaniem in met het voor-
stel om de komende 5 jaar
ruim 12 miljoen euro te inves-
teren in onderwïjshuisvesting
in Oud-BeijerlaiMl

De schoolbesturen ACIS,
CSG De Waard en -stichting
OVO nemen bijna 2,5 miljoen
euro van deze investering voor
hun rekening. Het plan, dat
het college en de schoolbestu-
ren samen hebben opgesteld,
voorziet in zowel nieuwbouw
als renovatie van de diverse
schoolgebouwen.

'Overburen'
tegen komst
windmolens
KORENDIJK Korendijk krijgt
steun van de gemeente Nisse-
waard in de strijd tegen de vijf
windmolens van zo'n 200 meter
hoog langs het Spui. De overbu-
ren hebben net als Korendijk een
bezwaarschrift ingediend, om-
dat de provincie er volgens hen
een potje van maakt. Die wil tur-
bines plaatsen langs het Spui.
Volgens-Nissewaard is fout op
fout gestapeld. Zo had men nooit
de regie van Korendijk mogen
overnemen. Bovendien is be-
loofd dat deze kant van Voorne-
Putten leeg zou blijven en nu
komen er vijf 'reuzen' tegenover
Zuidland en Simonshaven. ,
AtH-W 1-3 -Ori-^510

Hans Spekman
naar Lyceum
OUD-BEIJERLAND pvdA-
coryfee en partijvoorzitter
Hans Spekman komt
woensdag 18 mei langs bij
het HoeksckfcyCeum. De
landelijke voorzitter van de
partij maakt een gecombi-
neerd werkbezoek in de
Hoeksche Waard en Goe-
ree-OverflaRfcee. Om 15.00
uur is Spekman aanwezig
op de scholengemeen-
schap aan de Hoefsmid. De
leerlingen houden met hem
een jongerendebat over
onder meer de leefbaar-
heid op het eiland en an-
dere politieke onderwerpen
in de Hoeksche Waard.



» Motie voor referendum ook in gemeenteraad Binnenmaas

Extra wapen in f usiestrijd
De kans is groot dat ook in de
gemeente Binnenmaas de weg naar een
referendum over een herindeling van de
Hoeksche Waard wordt geëffend.
Folkert van der Krol
Arco Bomgaars
's-Gravendeel

Gemeentebelangen Binnenmaas
(GBBM) verwacht in de eerstvol-
gende gemeenteraad (26 mei) een
motie in stemming te brengen. De
gemeenteraden van Cromstrijen en
Korendijk namen dinsdagavond al
een motie aan om een referendum
mogelijk te maken. „Wel laten we
uitzoeken of Binnenmaas al niet

een referendumverordening heeft,"
zegt GBBM-fractievoorzitter Al-
bert Scheerhoorn.

Strijen heeft dat wel. „Of dit een
signaal voor ons is om eventueel
ook in Strijen een referendum op
touw te zetten? Lastig te zeggen,
maar een mogelijkheid moet je
nooit uitsluiten," zegt fractieleider
Paulien Rijsdijk van Strijens Belang
dat geen herindeling wil.

Partijen in Cromstrijen en Ko-
rendijk die tegen een fusie van de

vijf gemeenten zijn, steunden de
motie. Zij pleiten voor een model,
waarin een Hoeksche raad (met alle
fractievoorzitters) beslissingen
neemt over zaken die van belang
zijn voor het hele eiland. De vijf ge-
meenten blijven dan zelfstandig.

Het plan voor een referendum is
bij de raadsleden die wel voor een-
fusie zijn niet in goede aarde geval-
len. „Het is heel eenzijdig gericht

De motie voor een
referendum is heel
eenzgtfg gericht op
een herindeling
-Jelle Stelpstra (PvdA Korendijk)

op een herindeling," aldus Jelle
Stelpstra, PvdA-raadslid in Koren-
dijk en voorstander van een fusie.
„Dat vind ik bijna misbruik van het
instrument."

Marga van Hulst, fractievoorzit-
ter van Gemeentebelangen Koren-
dijk, ziet dat anders. „Het is het
ideale middel binnen de democra-
tische besluitvorming," vindt zij.

Vanavond presenteren de voor-
standers van vijf zelfstandige ge-
meenten hun samenwerkingsmo-
del in De Vijf Schelpen in Mijns-
heerenland. Stelpstra verwacht er
weinig van. „Er is gewoon geen an-
dere optie dan herindelen," stelt hij.
„De samenwerkers zijn er niet in
geslaagd om een model te beden-
ken dat juridisch goed in elkaar zit
en dat snel en transparant werkt."



Gesprek over ov-klachten
DEN HAAG De provincie gaat de
honderden klachten over het
openbaar busvervoer in de Hoek-
sche Waard en op Goeree-Over-
flakkee goed bestuderen. Dat be-
loofde gedeputeerde Floor Ver-
meulen van Zuid-Holland giste-
ren. Verschillende leden van de
statencommissie uitten kritiek
over de in hun ogen gebrekkige
evaluatie van het busvervoer,
omdat er weinig in staat over
klachten.

Nadat Connexxion in december
het busvoer overnam van Arriva
regende het klachten. Een meld-
punt van PvdA, CDA en SGP Ko-
rendijk verzamelde er 350. René
Krabbe van het meldpunt bood
het zwartboek gisteren aan. „We
gaan er goed naar kijken en met
vervoerder over in gesprek,"
aldus Vermeulen. Volgens hem
heeft de nieuwe dienstregeling
die zondag inging al een deel van
de klachten weggenomen.

Nieuw leven voor centrumplan
'S-GRAVENDEEL De gesprek-
ken over de toekomst van het
centrum van 's-Gravendeel wor-
den vlotgetrokken. Vijf partijen
tekenen morgen een intentie-
overeenkomst. De gemeente
Binnenmaas, de twee super-
markteigenaren Van der Hoek
(Jumbo) en Van der Poel (AH) en
het Strijense aannemingsbedrijf
P. & G. Hooghwerff sluiten de
overeenkomst, die zes maanden
geldig is. De gemeente stelt, als
de raad ermee instemt, 100.000
euro beschikbaar voor een on-
derzoek naar de haalbaarheid
van verbeteringen van het 's-

Gravendeelse winkelgebied.
Een jaar geleden besloot de ge-

meente nogite Stekker te trekken
uit de ondernandelingen. AH-er-
genaar Cees van der Poel teeftie
op dat moment in onmin met de
gemeente, onder meer over de
zondagsopening die de politie in
Binnenmaas tegenhield.

Vijftien winkels
Het oorspronkelijke plan be-
stond uit een winkelcentrum
met ongeveer vijftien winkels
rondom de twee supermarkten
in het dorp. Jumbo Van der Hoek
zou dan worden verschoven naar

de Kerkstraat. Dat plan ging in de
ijskast. Later kwamen weer ge-
sprekken op gang over het 's-
Gravendeelse centrum. „De
brand in voormalig cafë De Her-
berjf heeft deze gesprekken in
een stroomversnelling ge-
bracht," aldus het college van
Binnenmaas.

Het onderzoek duurt 6 maan-
den. „Na het verstrijken van deze
termijn zal duidelijk zijn of het
Initiatief van de partijen haalbaar
is," aldus het college. Mocht dat
h«rgeval zijn dan willen de vijf
partijcUfcccn samenwerkings-
overeenkomst aangaan.



Tegenstanders wel
vóór 'Hoeksche Raad'

l*f.
De voorstanders van ver-
sterkte samenwerking in de
Hoeksche Waard willen met de
vorming van een Hoeksche
Raad, waarin alle fracties uit de
vijf Hoeksche Waardse ge-
meenten met één kandidaat

1 vertegenwoordigd zijn, de re-
; gionale besluitvorming op het
< eiland optimaliseren.

Arco Bomgaars
Hoeksche Waard

Dat is één van de meest opval-
lende uitkomsten van het model,
dat de 'samenwerkers' - de poli-
tieke fracties in de Hoeksche
Waard die vergroting van de sa-
menwerking de voorkeur geven
boven herindeling - tijdens een
bijeenkomst in De Vijf Schelpen
in Mijnsheerenland nebben ge-
presenteerd.

Met het instellen van een Hoek-
sche Raad, waarbij ook wethou-
ders - de zogeheten 'Regionale
Portefeuillehouders' - worden ge-
kozen, ontstaat een nieuwe be-
stuurslaag boven de huidige vijf
gemeenteraden. Die moeten zich
dan vooral over lokale aangele-
genheden blijven buigen.

In aanwezigheid van gedepu-
teerde Rogier van der Sande ('Ik
doe geen uitspraken over herinde-
ling of samenwerking in de Hoek-
sche Waard') presenteerden de sa-
menwerkers het model. Eén van
de inleiders, CDA-voorman in
Binnenmaas Peter van Loo, wees
erop dat de Hoeksche Waard met
dit model 'een proeftuin voor re-
gionale samenwerking' wordt.

Van Loo wijst erop dat drie van
de vijf Hoeksche Waardse ge-
meenteraden in december tegen
herindeling stemden. „Maar laat
ik er vooral op wijzen dat wij niet
tegen herindeling, maar voor sa-
menwerking zijn."

Jelle Stelpstra, fractievoorzitter
van de PvdA in Korendijk, heeft
de handschoen opgepakt. Hij
heeft een ander plan ontwikkeld,
waarin de transparantie na een
herindeling wordt benadrukt.
„De samenwerkers zijn er niet in
geslaagd een model te bedenken
dat juridisch goed in elkaar steekt,
transparant is en snel werkt," zo
werpt hij op. „Het model is boven-
dien zo onduidelijk, dat het voor
de provincie onmogelijk is een
eventueel financieel voordeel er-
van uit te rekenen."


