
Intentieovereenkomst aanpak
winkelgebied ondertekend

Alle betrokkenen bij de plannen voor het winkelgebied hebben hun handtekening gezet om de
kwaliteit van het centrum aan te pakken. foto: Gem. Binnenmaas
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'S-GRAVENDEEL - Vrijdag is
in het gemeentehuis vSn
Binnenmaas de intentie-
overeenkomst 'Aanpak
winkelgebied 's-Gravendeel'
ondertekend. In deze over-
eenkomst wordt afgespro-
ken onderzoek te doen naar
de herontwikkeling van de
panden die vorig jaar door
brand zijn getroffen op de
hoek van de Langestraat om
hiermee de levendigheid en
de uiterlijke kwaliteit van
het centrum van 's-Graven-
deel te verbeteren. Het win-
kelgebied rondom de kerk in
's-Gravendeel vervult een re-
gionale functie voor het oos-
telijk deel van de Hoeksche
Waard. Om deze centrum-
functie op een goede manier
te kunnen blijven vervullen
moet de vitaliteit en een aan-

trekkelijke vormgeving wor-
den gewaarborgd en verbe-
terd. Het gaat dan zowel om
de winkelomgeving als ook
om de buitenruimte. Hier-
over hebben eerder gesprek-
ken plaats gevonden tussen
het bestuur van de Onder-
nemerskring 's-Gravendeel,
A. van der Hoek Beheer B.V.,
Aannemingsbedrijf P. & G.
Hooghwerff B.V. uit Strijen,
Albert Heijn Van der Poel en
gemeente Binnenmaas. De
brand in café De Herberg op
de hoek van de Langestraat
en de Hendrik Hamerstraat
heeft deze gesprekken in
een stroomversnelling ge-
bracht,
In een intentieovereen-
komst hebben de gemeente,
Van der Hoek, Van der Poel
en Hooghwerff nu afsyraken.

gemaakt om zich, in een pu-
bliek-private samenwerking,
in te zetten voor de realise-
ring van de plannen. "De rol
van de gemeente richt zich
in deze samenwerking op
een kwaliteitsimpuls voor
de openbare ruimte in dit
winkelgebied en het parke-
ren.
Afgesproken is dat de on-
derzoeken naar de haalbaar-
heid van de plannen in een
tijdbestek van zes maanden
moeten' zijn uitgevoerd.
Aan de gemeenteraad wordt
gevraagd een voorberei-
dingskrediet van € 100.000
beschikbaar te stellen om
de benodigde onderzoeken
naar de haalbaarheid van de
verbetering van het winkel-
gebied van 's-Gravendeel uit
te voeren.

Raad stemt in
met scholenplan
OUD-BEIJERLAND - Na het col-
lege stemde 'ook de gemeen-
teraad van Oud-B eijerland
dinsdag unaniem in met het
voorstel om de komende vijf
jaar ruim 12 miljoen euro te
investerenin onderwijshuis-
vesting in Oud-Beijerland.
De schoolbesturen ACIS,
CSG De Waard en stichting
OVO nemen bijna 2,5 mil-
joen euro van deze investe-
ring voor hun rekening. Het
plan, dat het college en de
schoolbesturen samen heb-
ben opgesteld, voorziet in
zowel nieuwbouw als reno-
vatie van de diverse school-
gebouwen. Nu de gemeen-
teraad akkoord is, kunnen
de voorbereidingen starten
voor uitvoering van de am-
bitieuze plannen.
Met de plannen voor nieuw-
bouw en renovatie ge-
ven Oud-Beijerland en de
schoolbesturen een forse
impuls aan onderwij shuis-
vesting — en daarmee aan
kwalitatief goed onderwijs
- in de gemeente. Ook wordt
hiermee de leegstand ifi les-
lokalen beperkt en wordt
ruimte behouden voor voor-
zieningen zoals de kinder-
opvang en buitenschoolse
opvang. De investeringen
zijn niet alleen belangrijk
voor inwoners van Oud-
Beijerland. Vanuit de hele
Hoeksche Waard gaan leer-
lingen dagelijks naar Oud-
Beijerland voor onderwijs.
De raad sprak lof uit voor de
wijze waarop de komende
jaren geïnvesteerd wordt in
onderwijsgebouwen.



Costa del Spui mag open blijven
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Ondanks de dreiging
van een zwemverbod
blijft Costa del Spui open
voor de inwoners van
Goudswaard. Wethouder
Paul Boogaard van
Korendijk heeft hierover
afspraken gemaakt met
de Omgevingsdienst
Midden-Holland.

door Bas van den Berg

GOUDSWAARD - Boogaard
is biij dat deze belangrijke
recreatieve voorziening
voor Korendijk gespaard
blijft. „Van oudsher wordt
er al in het Spui gezwom-
men. Het zou veel monsen
aan het hart zijn gegaan als
dat niet meer mogelijk zou
zijn geweest. We hebben er
dan ook alles aan gedaan
dat mogelijk te laten blij-
ven." De gesprekken met
gedeputeerde Janssen en de
Omgevingsdienst, hebben
geresulteerd in een aantal
aanpassingen. Hierdoor
blijft deze populaire recre-
atieplaats het lot bespaard
wat eerder wel de Oude Tol
bij Oud-Beijerland trof. Deze
zwemlocatie is door het ge-
vaar van een sterke stroming
afgesloten met een hek. Met
de aanpassingen aan Costa
del Spui wordt voldaan aan
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Costa del Spui bij Gouydswaard is een zeer populaire en belangrijke recreatieve voorziening voor Korendijk. Het is dankzij goede
afspraken gelukt het strandje ook weer voor deze zomer open te kunnen houden. Foto: Ferry Krauweel

de voorwaarden die aan de
officiële zwemlocatie wor-
den gesteld. Paul Boogaard:
„De stroming van het water
mag niet boven een bepaald
maximum uitkomen en de
zwemlocatie moet mini-

maal 50 motor van de vaar-
geul afliggen. Daarom leggen
we de buitenste baflenlijn
iets naar binnen. Hierdoor
moet het bij de jeugd zeer
populaire duikvlot ook iets
worden verplaatst, maar

dat is gezien de ruimte
geen probleem. We hebben
alle aanpassingen in goed
overleg genomen rnet de
Omgevingsdienst Middcn-
Holland en de kampeerders-
verenifiins Costa del Spui.

Door het verplaatsen van
stenen creëren we ook een
dam wat de stroomsnelheid
zal doen afnemen. Daarna
storten we extra zand, waar-
door het strandje ook nog
eens extra verbreed wordt."

Eerste paal op
bedrijvenpark
HEINENOORD De eerste
paal voor het nieuwe be-
drijfspand van industrieel
reinigingsbedrijf Numafa
Claeaning & Automation
BV op Bedrijvenpark Hoek-
sche Waard in Heinenoord
wordt vanmiddag geslagen.
Dit gebeurt in samenwer-
king met ontwikkelaar Her-
cuton, ontwikkelaar en
bouwer van het pand. Nu-
mafa is het eerste bedrijf
dat zich op het bedrijven-
park achter de Boonsweg
vestigt. De Hoeksche
Waardse gemeenten inves-
teerden gezamenlijk 20
rniijoen euro in het park en
kunnen nu ook inkomsten
tegemoet zien. Er komt ook
een crematorium op het
bedrijvenpark, maar daar-
voor geldt nog een bezwa-
rentermijn.



Provincie
zoekt inspiratie
KLAASWAAL De provincie
houdt dinsdagavond 31 mei
(19.30-21,30 uur) een bij-
eenkomst over het kernen-
beleid in het gebouw van
de SVHW aan de Rijks-
straatweg 3B in Klaaswaal.
Daarin wordt onder meer
de relatie tussen de inwo-
ners en de gemeentebe-
sturen besproken. De bij-
eenkomst past binnen het
onderzoek naar de be-
stuurlijke toekomst van de
Hoeksche Waard. Gedepu-
teerde staten beslissen op
5 juli of de Hoeksche
Waard één gemeente
wordt of dat de vijf ge-
meenten intensiever moe-
ten samenwerken.

Nieuw voorstel groep 'samenwerkers'

Hoeksche
Raad variant
De vraag is nog steeds niet beantwoord of een
versterkte samenwerking of een herindeling het beste
zal zijn voor de Hoeksche Waard. Donderdag werd
weer een nieuwe oplossing aangedragen door de drie
gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen en Korendijk:
een Hoeksche Raad. door Bas van den Berg

MIJNSHEERENLAND - Tijdens
een bijeenkomst in de Vijf
Schelpen bepleitten raadsle-
den uit Binnenmaas, Crom-
strijen on Korendijk een
samenwerkingsmodel in
de vorm van een Hoeksche
Raad, waarin alle fracties
uit de vijf gemeenten met
een kandidaat vertegen-
woordigd zijn. Deze vorm
van samenwerking heeft
de voorkeur van de voor-
standers van versterkte sa-
menwerking. Tegelijkertijd
zullen zij moeten ervaren
dat in dat geval een nieu-
we bestuurslaag boven de
huidige gemeenteraden zal
ontstaan. De bestuurlijke
toekomst van de Hoeksche

Waard krijgt een definitief
karakter als de provincie op
5 juli beslist of het herinde-
ling of versterkte samenwer-
king gaat worden.
Peter van Loo (CDA Binnen-
maas) legde uit dat de groep
samenwerkers zeker niet te-
gen herindeling is. „Maarwe
hebben vorig jaar december
al voor samenwerking geko-
zen." ]elle Stelpstra, fractie-
voorzitter PvdA Korendijk,
liet een geheel ander geluid
horen. Volgens hem zijn de
samenwerkers er niet in ge-
slaagd om een model te be-
denken dat juridisch goed
in elkaar zit en dat snel en
transparant werkt.
Vervolg, zie pag. 3

'Model erg onduidelijk'
VERVOLG VOORPAGINA - „Niet
voor niets concludeerde on-
derzoeksbureau Partners en
Propper over de regionale
samenwerking dat de Hoek-
sche Waard belangrijke kan-
sen laat liggen als de samen-
werking niet goed verloopt,"
aldus Stelpstra. „De samen-'
werkers komen met een in-
gewikkeld model met veel
overlegstructuren tussen sa-
menwerkers, ambtenaren en
een soort superraadsleden,
die in regionaal verband
wat te zeggen hebben. Dat
wordt hartstikke stroperig
en onduidelijk. Daarnaast
houden we al die niet trans-
parantegemeenschappelijke
regelingen, terwijl er bij een
herindeling een heleboel
kunnen verdwijnen en kun-
nen opgaan in een heel nor-
male gemeenschappelijke
dienst met kundige ambte-

naren die dit volgen en een
raad die hier direct invloed
op heeft." Het model van
de samenwerkers is volgens
Stelpstra zo onduidelijk dat
het niet mogelijk voor de
provincie is er financieel
voordeel uit te halen. „De
samenwerkers zeggen dat
hun model goedkoper zal
zijn, maar dat kunnen ze
niet aantonen. Dat hangt ge-
woon af van wat de nieuwe
gemeenteraad of het samen-
werkingsverband gaat be-
slissen. Het is wel duidelijk
dat een samenwerking ab-
soluut veel meer geld gaat
kosten aan ambtenaren die
er zowel lokaal als regionaal
moeten komen en aan veel
meer burgemeesters, wet-
houders en raadsleden. Een
herindeling is goed, maar
levert ook veel meer vergoe-
dingen vanuit het rijk op."



Fraaie cijfers Kiltunnel
stemmen raad tevreden
AD-H tv i

STRIJEN De Strijense gemeen-
teraadsleden hebben met en-
thousiasme gereageerd op de stij-
ging van het aantal passages door
de Kiltunnel en de concept-be-
groting van het Wegschap Tun-
nel Dordtse Kil voor 2017.
Paulien Rijsdijk (Strijens Belang)
stipte bij de behandeling van de
jaarcijfers en de begroting aan,
dat zij haar fractie content is met
het feit dat bij calamiteiten in en
rond de Heinenoordtunnel de
(gratis) openstelling van de Kil-
tunnel als alternatieve route goed
geregeld is. „De afstemming op
dat punt blijkt goed te verlopen
en dat is positief," aldus Rijsdijk.

WD-fractielèider Arnold de
Man zoomde in op de fraaie cij-
fers die het Wegschap Tunnel
Dordtse Kil kon overleggen met
de toename van doortochten in
het voorbije jaar. „Bovendien

wordt er goed aandacht geschon-
ken aan het onderhoud van de
tunnel. Natuurlijk zou je graag
willen dat de tunnel qua exploi-
tatie op een gegeven moment in
andere handen terecht zou ko-
men zodat je van tolheffing af
bent in de toekomst. Maar ik
denk niet dat daar genoeg draag-
vlak voor is om de wereld op zijn
kop te zetten. Wel hebben we
een punt van zorg als het gaat om
die andere tunnel, de Heinen-
oordtunnel, waar sprake is van
verkeerstoename aan beide kan-
ten. Ook de fracties van CDA en
CU/SGP stipten de verkeerstoe-
name en recente ongelukken in
en rond de Heinenoordtunnel
aan. Wethouder Wilko van Til-
borg van verkeer meldde daarbij
dat in het portefeuillehouders-
overleg morgen dat punt aan de
orde zal komen.

Bewoner in
actie voor
glasvezel
AOHw/ i 6

Inwoners van de nieuwbouwwijk
Oosteinde en alle andere Hei-
nenoorders moeten snel inter-
net hebben en televisie kunnen
kijken zonder storingen, vindt
toekomstig bewoner Ben Smit.
Daarom is hij een burgerinitia-
tief voor glasvezel gestart.

Suzanne Eijgenraam

Heinenoord

Via glasvezeloosteinde.nl kunnen
alle Heinenoorders hun interesse
voor glasvezel laten blijken. De eer-
ste deelnemers hebben zich al inge-
schreven.

„Als er genoeg aanmeldingen
zijn, kunnen wij bijvoorbeeld naar
Regefiber of KPN stappen om hen
over te halen glasvezel aan te leg-
gen. Zonder dat wij daar hoge indi-
viduele installatiekosten voor hoe-
ven te betalen," zegt Smit.

Heinenoorders zijn voor televisie
en internet nog afhankelijk van een
koperdraad of kabelverbinding. Die
koperdraad is ook aangelegd in
Oosteinde, waar sinds 2011 ge-
bouwd wordt. „Die verbinding is
heel slecht."

Glasvezel is niet alleen veel snel-
ler, het zorgt ook voor een stabiele
verbinding zonder storingen en
een zelfde up- als downloadsnel-
heid. Ook kunnen inwoners kiezen
uit verschillende aanbieders. „En
het is niet duurder dan via koper-
draad of kabel."

'Bescherm de
molenbiotoop'
HOEKSCHE WAARD Een
nieuwe werkgroep wil de
mblenbiotopen van de mo-
lens in de Hoeksche Waard
in de gaten houden. De
leden van de werkgroep
willen dat gemeenten heri
om advies vragen als er
binnen 400 meter van een
molen (wat de molenbio-
toop is) veranderingen in
de bebouwing of begroei-
ing worden aangebracht.
Zo moet worden voorko-
men dat de 12 molens in de
Hoeksche Waard last krij-
gen van doorgroeiende of
nieuwe bomen, waardoor
ze moeilijker of niet kunnen
draaien. De werkgroep be-
staat uit voorzitter Gee
Rooimans, twee molenaars,
twee moleneigenaren en
een boomdeskundige.



Hoogbouw 'hot item' in dorp

'Spijkenisse
willen we
niet worden'

Bij twee grote bouwprojecten -
De Open Waard en De Rem-
brandt - in Oud-Beijerland is
het onderwerp hoogbouw een
flinke drempel gebleken. Na
een lang debat over wat hoog-
bouw nu precies is, is er één
ding duidelijk: het zal per loca-
tie bekeken moeten worden,

- Bas Boerma

Oud-Beijerland

GroenLinks-raadslid Sandra Hol
diende een jaar geleden al een
motie in om met de gemeente-
raad in gesprek te treden over de
hoogbouw.

Onlangs kwam het er van, al
kwam er geen eensluidend ant-
woord uit de hoge hoed. „Hoog-
bouw wordt pas een discussie-
punt als de omgeving niet instemt
met de hoogte van een gebouw.
De laatste keer met de bouw van

Massaliteit van een
gebouw Is niet uit te
drukken in 5,6,7
of 8 woonlagen
-MauricePahladsingh (D66)

de Open Waard was het midden
in de Zoomwijck, de plaats delict
is dus heel belangrijk," zegt San-
dra Hol.

Dat vindt ook Ad Valkenburg
(CDA). „Hoogbouw in Oud-Beij-
erland moet nut en noodzaak
hebben voor een centrum. Niet
hét centrum. De Open Waard ïn
Zoomwijck kan dat zijn. Net als
dat er in Poortwïjk zoiets kan ont-
staan. Alleen moeten we wel goed
gaan nadenken over het nut en de
uitvoering van zo'n plan."

Dat er per locatie naar de hoog-
bouw in Oud-Beijerland moet
worden gekeken is duidelijk. Ook
duidelijk is dat een maximale
hoogte er zo goed als zeker niet
komt. „Massaliteit van gebouwen
is niet uit te drukken in woonla-
gen van vijf, zes, zeven of acht
hoog. Het gaat er om wat past in
Oud-Beijerland. Duidelijk is in elk
geval dat we hier niet zoals Spijke-
nisse willen worden, met torens
van 120 meter hoog. Dat versta ik
niet onder de dorpse charme, die
we hier zo graag willen uitstra-
len," zegt D66-fractievoorzitter
Maurice Pahladsing.

Onvermijdelijk
Daar is Remco Veelenturf van het
lokale BINT het mee eens. „Alles
wat je doet moet passen bij het-
geen dat je wilt bouwen en berei-
ken.'We willen in Oud-Beijerland
graag wat natuur overhouden, dus
is het niet wenselijk om al je groen
weg te walsen om maar in de
'breedte' te kunnen bouwen.
Daarnaast willen we de ouderen
ook niet wegstoppen aan de rand
van het dorp waar minder voor-
zieningen zijn. In sommige geval-
len is hogere bouw onvermijde-
lijk. Dat is voor sommigen niet
leuk, maar dat is een Oud-Beijer-
land zonder natuur ook niet."

Verder zou het merendeel van
de raad graag zien dat de bewo-
ners in een vroeg stadium bij der-
gelijke bouwprojecten betrekken.
Volgens D66 gebeurt dat nu te
laat, waardoor een bouwproject al
in een dusdanig stadium zit dat
grote veranderingen bijna onmo-
gelijk worden. Pahladsingh: „Het
maakt niet uit of het om hoog-
bouw, de opvang voor vluchtelin-
gen of parkeerproblematiek gaat,"
zegt hij. „Bewoners moeten er-
mee leven."



Weerstand
'buren' over
plan N489
Omwonenden van de N489
lopen allesbehalve warm voor
de plannen van groot onder-
houd aan de provinciale weg
tussen Heinenoord en Klaas-
waal. Dat bleek gisteravond
tijdens een informatiebijeen-
komst over de geplande werk-
zaamheden. „Voor schoolkin-
deren zijn niet rotondes, maar
verkeerslichten de juiste oplos-
sing."

_ Lennert van Drie)
Mijnsheerenland

Inwoners en belangstellenden
werden op de hoogste gesteld van
de nieuwe plannen van de provin-
cie Zuid-Holland en de gemeente
Binnenmaas. De aanleg van drie
rotondes (Raadhuislaan, Westdijk
en Van Koetsveldlaan) en het kap-
pen van bomen rondom de N489,

Voor kinderen tljn
nM rotondes, maar
vertotralichtoncte

-commentaar uit het publiek

zoals de provincie het voor ogen
heeft, bleek nog steeds tot veel
weerstand te leiden onder de aan-
wezigen.

In het plan dat de provincie gis-
teravond presenteerde kwam on-
der meer naar voren dat de aanleg
van rotondes bijdraagt aan de vei-
ligheid van de verkeersdeelne-
mers. Een aantal aanwezigen
plaatsten hier echter wel wat
vraagtekens bij.

„Voor de schoolkinderen zijn
niet rotondes, maar stoplichten de
veiligste oplossing. Denkt u echt
dat al die automobilisten de fiet-
sers voor laten gaan?" aldus een
aanwezige tegen projectleider

Rens Verbunt van de provincie
Zuid-Holland.

Een groot deel van de politieke
partijen in Binnenmaas liet eerder
al weten dat de mening van om-
wonenden sterk van invloed is
voor het standpunt dat wordt in-
genomen tijdens de raadsverga-
dering.

De gemeente spreekt een voor-
keur uit voor de aanleg van twee
rotondes bij de Raadhuislaan
(Mijnsheerenland) en de West-
dijk (Westmaas). Tijdens een eer-
dere bijeenkomst in Westmaas
was er ook al veel verzet tegen
plannen voor de komst van roton-
des en het kappen van bomen. De
provincie stelde daarna in overleg
met de gemeente de plannen bij,
waardoor onder meer de helft
minder bomen hoeft te worden
gekapt.

Kritische blik
Verbunt zei dat er overleg wordt
gevoerd met de gemeente en het
Hoekschewaards Landschap over
een passende oplossing voor het
kappen van de bomen langs de
N489. „We kijken met een kriti-
sche blik naar de mogelijkheden
voor een compensatie hiervoor,"
aldus Verbunt. „We kunnen niet
alle bomen één op één op dezelfde
plek terugplaatsen, mede van-
wege de levensvatbaarheid van
sommige bomen. Maar in samen-
spraak met de directe omgeving
kunnen we wel naar een nieuwe
plek kijken."

De gemeenteraad neemt bij de
raadsvergadering op donderdag 26
mei een definitief besluit over wat
die wil met het groot onderhoud
aan de provinciale weg. Mocht de
raad instemmen met de aanleg
van twee rotonden, dan verwacht
Verbunt niet dat de provincie als-
nog een derde rotonde zal aanleg-
gen. „In de basis is het zo dat we
rekening houden met de stem van
de raad."



PvdA'er Hans Spekman in gesprek met Hoeksche Waardse scholieren. FOTOVICTOR VANBREUKELEN

Scholieren willen vooral
de nachtbus weer terug
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Leerlingen, maar ook leerkrach-
ten en zelfs raadsleden togen
gisteren naar de aula van het
Hoeksch Lyceum om te praten
met PvdA-voorzitter Hans Spek-
man. Die bracht tevens een werk-
bezoek aan de Hoeksche Waard.
Hij ging met de scholieren van de
Oud-Beijerlandse scholenge-
meenschap in debat.

Michael Ramaker
Oud-Beijerland

Rond 15.00 uur begint de de aula
van het Hoeksch Lyceum vol te lo-
pen. Niet alleen met leerlingen,
maar ook docenten en PvdA-raads-
leden uit alle hoeken van het eiland.
Alle aandacht gaat uit naar twee le-
ren stoelen in het midden van de
zaal. Een wordt straks bezet door
Hans Spekman.

„Mogen we hem ook meneer
Hans noemen," vraagt Kasper
Ederzeel zich af. De ly-jarïge leer-
ling uit Havo 4 is benieuwd naar
het debat. „Ik vind het wel leuk dat
we het over onderwerpen gaan

hebben die hier spelen, zoals de
windmolens en de leefbaarheid
voor jongeren."

Na een kwartier wachten komt
Spekman binnen. Zodra de voorzit-
ter eenmaal op zijn stoel zit, begint
hij al meteen geanimeerd te praten
met de jongeren. Daarna begint het
debat. De scholieren krijgen stellin-
gen voorgelegd, waarna Spekman
zijn standpunten toelicht.

vMk politici ui t
DtnHMQinde
Ho«k»ch* Waard
- Loïs Ketting

Het gaat onder meer over wind-
molens op het eiland om richting
een duurzame samenleving te
gaan. „Ik denk dat we allemaal een
beetje moeten inboeten," zegt de
voorzitter. „Zo kunnen bewoners
bijvoorbeeld in een coöperatievorm

een windmolen beheren." Een van
de leerlingen roept al snel: „Ik heb
toch liever niet zo'n windmolen in
mijn achtertuin."

Als Spekman na het debat vraagt
waar de leerlingen zich druk over
maken, komt er één antwoord te-
rug: de buslijnen. Veel leerlingen
zijn het ermee oneens dat de nacht-
bussen niet meer rijden. „Nu kun-
nen we nergens meer heen."

De voorzitter is blij dat de scho-
lieren geïnteresseerd zijn in poli-
tiek. „Ik vind het hartstikke leuk
om met ze te praten. Zo zie je dat bij
hen onderwerpen zoals de nacht-
bus leven. Daarnaast zijn jongeren
ook creatief en betrokken bij het
zoeken naar oplossingen."

De i6-jarige Loïs Ketting uit 4
VWO vond het leuk. „Het is een
leuke afwisseling. ]e ziet niet zo
vaak politici uit Den Haag in de
Hoeksche Waard." Loïs heeft zelf
een uitgesproken mening over veel
onderwerpen. „Maar ik weet nog
niet of ik later de politiek in wil,"
zegt ze lachend. „Ik vind te veel an-
dere dingen interessant." ^



laat de hele gemeenschap
profiteren van een windmolen'

Hans Spekman, traditioneel in trui en spijkerbroek, ging op het Hoeksch Lyceum in debat met
leerlingen over een aantal prikkelende onderwerpen.

OUD-BEUERLAND-Jckrijgtniet
elke dag de kans in debat te
gaan met Hans Spekman,
landelijk voorzitter van de
PvdA. En dus waren er aar-
dig wat leerlingen van het
Hoeksche Lyceum woens-
dagmiddag in de aula, waar
Spekman een werkbezoek
aan de Hoeksche Waard, en
later, Goeree-Overflakkee,
bracht. In een College Tour-
achtige setting werden door
Jan Maarten Dank en Iwan
Mahadew van de PvdA Bin-
nenmaas en Oud-Beijerland,
drie stellingen ingeleid en
voorgelegd. Debatleider Jelle
Stelpstra (PvdA Korendijk)
leidde de gesprekken in goe-
de banen. De eerste stelling
(zijn er niet teveel politieke
partijen, twee is genoeg),
boeide de jeugd minder.
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Goed plan, vond een jongen:
'met meer partijen kost het
veel meer tijd om het eens te
worden.' Spekman ziet dat
niet zo. 'Dan worden de de-
batten niet in het openbaar
in de Kamer, maar binnen
de partij gevoerd. Niet zo de-
mocratisch.' Of er dan in elk
dorp voorzieningen moeten
zijn? 'Van mij niet', merkte
een meisje op, 'ik hockey
en moet dan naar een an-
der dorp. Daardoor leer je
andere mensen kennen.'
Zo raken dorpen bij elkaar
betrokken, vond een ander.
Voor Spekman is vooral van
belang dat de overheid niet
kiest voor 'de meest luie op-
lossing door de belastingen
te verhogen om iets in stand
te kunnen houden.' Duur-
zame energie dan. 'Fossiele

Tekst en foto: Conno Bochoven

brandstoffen raken op en de
ontwikkelingen gaan heel
snel, waarschuwde Spek-
man. Een jongen was heel
eerlijk. 'Windmolens op zee
vind ik prima, maar als ze
langs het Spui komen heb ik
er last van'. Spekman pleitte
ervoor een hele gemeen-
schap mee te laten profiteren
van plaatsing en de overlast
voor lief te nemen. 'Een boer
krijgt tot wel anderhalve ton
per jaar, die kan rentenie-
ren. Waarom geen coöpera-
tie, zodat iedereen meeprofi-
teert?' Het afschaffen van de
nachtbus zit de jeugd hoog.
'Neem met elkaar initiatie-
ven, dan sta je sterker', ad-
viseerdeSpekman. 'Opval-
lend hoe mondig de jeugd is
en hoe goed ze debatteren',
vond Mahadew na afloop.



Studenten beginnen
enquête over fusie
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HOEKSCHE WAARD Twee
masterstudenten van de Eras-
mus Universiteit, Rodney Blok
en Twan van der Burgh, zijn een
online enquête begonnen over
de mogelijke fusie van de vijf
Hoeksche Waardse gemeenten.
Zij zeggen zo te willen bijdragen
aan een aan een democratische be-
slissing over de bestuurlijke toe-
komst van de Hoeksche Waard.

Op 5 juli maken gedeputeerde
staten van Zuid-Holland bekend
welke kant zij met de Hoeksche
Waard op willen: één gemeente
Hoeksche Waard of een versterkte
samenwerking met een Hoeksche
raad die beslissingen neemt die

belangrijk zijn voor het hele ei-
land. De provincie heeft de me-
ningen van de inwoners welis-
waar gepeild tijdens inloopavon-
den, maar geen referendum ge-
houden. Politici in Cromstrijen,
Korendijk en mogelijk Binnen-
maas proberen in hun gemeente
alsnog de mogelijkheid voor een
referendum te creëren.

De studenten doen dat nu al
door middel van de enquête.
Daarin vragen ze Hoeksche Waar-
ders onder meer of ze verwachten
dat de dienstverlening van de ge-
meenten verbetert of verslechtert
bij een herindeling.
www.stemhw.nl


