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Hoek (SGP) terug in
raad, Van Helden weg
Sjaak van Helden stopt als ge-
meenteraadslid tn Binnenmaas.
De SGP'er is verhuisd naar Hen-
drik-ldo-Ambacht en kan om die
reden geen deel meer uitmaken
van de raad van Binnenmaas.
Van Helden was tientallen jaren
politiek actief, eerst in de toen-
malige gemeente 's-Gravendeel
en na de herindeling in Binnen-
maas. Van Helden wordt opge-
volgd door een andere ervaren
rot, Hans Hoek. Hij zat tientallen
jaren in de raad en was in 2007
een half jaar wethouder. Die
functie legde hij neer, omdat hij
zich niet gesteund voelde in het
toenmalige college. Hoek wordt
donderdag geïnstalleerd.

Onderzoek naar herindeling

Enquête al
keer

ingevuld
Al meer dan zeshonderd Hoek-
sche Waarders hebben de en-
quête over een mogelijke fusie
van de vijf gemeenten ingevuld.
Studenten Rodney Blok (23) en
Twan van der Burgh (25) willen
graag weten hoe burgers tegen
zo'n herindeling aankijken.

Suzanne Eijgenraam

Hoeksche Waard

„Wij hebben het idee dat de srem
van de burger nog niet goed ge-
hoord is," zegt Rodney. „En er zijn
ook nog steeds veel mensen die he-
lemaal niet weten wat er speelt."

Op 5 juli maakt de provincie
Zuid-Holland bekend of ze één ge-
meente Hoeksche Waard of verre-
gaande samenwerking wil.

De studenten, die beiden op-
groeiden ii} de Hoeksche Waard,
onderzoeken die mogelijke fusie en
de mening van de burger hierover
in het kader van hun afstudeeron-
derzoek voor de master Publiek
Management van de studie Be-
stuurskunde aan de Erasmus Uni-

versiteit Rotterdam. Rodney: „We
willen ook graag weten of de me-
ning van de burger correspondeert
met die van de politici."

De enquête staat op
www.stemhw.nl. Ook interviewen
de studenten mensen op straat.
Deelnemers krijgen bijvoorbeeld
de vraag of ze meer of minder ver-
trouwen in de politiek zouden heb-
ben als er één gemeente zou zijn.
Voor een betrouwbaar onderzoek
zijn minimaal duizend ingevulde
formulieren nodig.

De studenten willen de uitkom-
sten van hun onderzoek graag pu-
bliceren. „Natuurlijk hopen we het
we politieke proces te kunnen beïn-
vloeden," zegt Blok. „Dat zou ook
wel democratisch zijn."

Politieke partijen reageren posi-
tief Zo zegt herindelingsvoorstan-
der felle Stelpstra van de PvdA in
Korendijk: „Het kan nuttige inzich-
ten geven." En tegenstander Albert
Scheerhoorn van Gemeentebelan-
gen Binnenmaas: „Hoe meer bur-
gers bij het proces betrokken wor-
den, hoe beter het is."

Rodney en Twan nemen enquêtes af. F



Strijen
houdt
6 ton over
De gemeente Strijen heeft over
het kalenderjaar 2015 een posi-
tief saldo van 638.60O euro ge-
boekt, zo blijkt uit de jaarreke-
ning die het college aan de ge-
meenteraad heeft aangeboden.

Arco Bomgaars
Strijen

Belangrijk aandeel in het overschot
over 2015 is een bedrag van bijna
500.000 euro dat Strijen overhield
aan de AWBZ (Algemene Wet Bij-
zondere Ziektekosten). Sinds i ja-
nuari 2015 is die taak terechtgeko-
men bij de gemeenten, binnen de
wet maatschappelijke ondersteu-
ning (WMO). De ramingen van de
te verwachten uitgaven bleken te
royaal, waarmee het enorme over-
schot - dat voor de komende jaren
ais reserve op dit gebied dient - is
verklaard.

Een van de belangrijkste 'tegen-
vallers' op de Strijense jaarrekening
over 2015 is de lagere opbrengst uit
bouwopbrengsten (157.200 euro)
omdat er in het Keendorp slechts
een beperkt deel aan woningbouw-
plannen werd gerealiseerd. Ook de
mutaties van reserves viel met een
grotere kostenpost van ruim
200.000 euro negatief uit. Onder
deze post valt onder meer de aanleg
van het skateparkje op het Molen-
schaar, dat in juni - na de huidige
werkzaamheden aan de Trambaan
-wordt aangelegd.

| Aanpassingen nodig
in de woningmarkt/ ̂ ^

DEN HAAG Vrije huur en minder
of geen aftrek van hypotheekrente
zijn gunstig voor de woningmarkt
en de consument. Dat conclude-
ren het Centraal Plan Bureau en
het Planbureau voor de Leefomge-
ving in een studie.

Kopen wordt nu bevoordeeld
boven huren door de hypotheek-
renteaftrek. Op de huurmarkt
spelen problemen als geregu-
leerde huur. Door het prijsbeleid

in de sociale sector is de huur voor
gewilde en duurdere woningen
vaak kunstmatig laag. Voor com-
merciële verhuurders is er geen
prikkel om duurdere huurwonin-
gen te bouwen.

Door de renteaftrek te beperken
of zelfs af te schaffen wordt huren
voor veel mensen aantrekkelijker.
Als de huren vrij zijn, zal ook het
aanbod aan goede huurwoningen
stijgen, is de gedachte.



Toekomstvisie verdeelt v.v. NBSW
Voetbalclub NBSW mag
zich gelukkig prijzen dat
het nog bestuursleden
heeft die de functie
van voorzitter willen
bekleden. Als opvolger
van Danny Pellizzon
hebben zich Peter
Oprel en later Hans
Broersen aangemeld.
Vanavond valt op een
buitengewone algemene
ledenvergadering de
beslissing.

door Bas van den Berg

N1EUW-BEIJERLAND - Bolde
NBSVV-ers maken deel uit
van het huidige bestuur.
Op zich is het niet vreemd
dat twee bestuursleden zich
kandidaat stellen voor het
voorzitterschap. Maar dat
beide bestuursleden niet
voor een on hetzelfde beleid
gaan, is opvallend. Peter
Oprel is op en top clubman
en wil hot lioi'st dat NBSW
zelfstandig blijft. In het ver-
leden is hij ook al eens vele
jaren voorzitter geweest.
Onlangs liet hij weten dat
hij voorstander is het hui-
dige bcieid voort te zetten.
Oftewel tegenstander is
van eventuele fusieplannen
waarover regelmatig wordt
gesproken. Zijn clubgenoot
Hans Broersen, de andere
kandidaat, heeft zcli's al
een commissie gevormd die

voorstander is van een sa-
mengaan van Goudsvvaard-
se Boys, Picrshil en NBSW
tot een soort FC Korcndijk.
In de gemeenteraad van Ko-
rendijk hcefl Hans Broersen
onlangs al over dit onder-
werp een presentatie gehou-
den, Broerscn hield do raad
voor dat dat Goudswaardse

'JEUGDTEAMS KOMEN
VAAK SPELERS
TEKORT EN MOETEN
DAN COMBINEREN'

Boys, Picrshil en NBSW
weinig levensvatbaarheid
hebben als zij hun zelfstan-
dig bestaan op do huidige
wijze zouden voortzetten.
„Te weinig leden en nauwe-
lijks woningbouw hebben
er een paar jaar geleden al
toe geleid dat de jeugdtcams
spelers tekort kwamen en
combinatieteams moes-
ten worden gevormd," zegt
Broersen. „Dat krijgt in hot
seizoen 2016/2017 met toe-
stemming van de KNVB
een structureel karakter.
De jeugdteams van Gouds-
waardse Boys, Piershil en
NBSW gaan onder de naam
SJO verder. Hierdoor kan een
fundament worden gelegd
voor eventueel een toekom-
stige fusieclub. Een club als
NBSW wordt bedreigd door
terugloop van het aantal le-
den, minder sp ons ori n kom-
sten en mindor vrijwilligers.
Het is dus voor NBSW niet
eenvoudig het hoofd boven

l
Hans Broersen is voorstander van een fusie van de voetbalclubs van Korendijk. Zijn collega bestuurslid Peter Oprel wil liefst
zelfstandig blijven als NBSW. Vanavond kiezen de leden een nieuwe voorzitter. Foto-.PR

water te houden, De fusie-
en complexperikelen geven
heftige discussies tussen
de partijen te zien. De leden
bepalen vanavond volgens
democratische spelregels
wat zij ervan vinden hoe
de toekomst eruit komt te
zien. Alle mogelijkheden
moeten worden onderzocht.
Op het ogenblik worden

door ambtenaren bereke-
ningen gemaakt of een FC
Korendijk met bijvoorbeeld
een accommodatie van 2
of 3 (kunstgras)velden, een
kantine en kleedkamers
in de toekomst financieel
haalbaar is. Er wordt vanuit
gegaan dat op de grond van
NBSW woningen kunnen
komen."

Leden beslissen wat het beste voor de club is
Woningbouw op de complexen van Goudswaardse Boys
en Piershil is niet aan de orde. „Ik ben benieuwd hoe
de leden vanavond op de verschillende visies zuilen
reageren," zegt Hans Broersen. „Duidelijk is, hoewel dit
niet hardop wordt gezegd, dat de vereniging wat dat be-
treft in twee kampen is verdeeld. Ik heb mij kandidaat
voor het voorzitterschap gesteld omdat zo doorgaan met
NBSW geen enkele zin meerheeft. De leden beslissen
echter vanavond wat zij het beste vinden voor de club."



Sleutel ligt bij werknemers

Auto vanaf
1 juli gratis
in centrum
Het hing al een paar weken in de
lucht, maar sinds gisteravond is
het ook officieel: de auto mag
vanaf 1 juli gratis worden gepar-
keerd in het centrum van Oud-
Beijerland. Alleen de West-Voor-
straat en de Havendam behou-
den hun exclusiviteit.

Bas Boerma

Oud-Beijerland

Alleen GroenÜnks en de Partij van
de Arbeid stemden gisteravond te-
gen de plannen van de gemeente
om het betaald parkeren in Oud-
Beijerland af te schaffen. „Mijn on-
gerustheid voor de
centrumbewoners
is nog niet wegge-
nomen," verduide-
lijkte I wan Maha-
dew namens de
PvdA. „Daarnaast
heb ik ook mijn
twijfels bij de be-
reidheid van de

l werknemers in het
centrum. Ik twijfel
nog, maar ik heb
geleerd dat ik bij
twijfel niet moet

: willen oversteken."
Werknemers in

l het centrum wor-
i den namelijk geacht vanaf i juli hun
l auto te stallen bij het politiebureau.
Daardoor moeten zij een paar minu-

iten langer lopen van de auto naar
hun werkplek. Die 'opoffering' moet
bezoekers van Oud-Beijerland vrij-
| wel altijd een parkeerplek opleveren.

„Ik kan geen garanties geven,
j maar we hebben met de winkeliers
afspraken gemaakt dat ze hun
werknemers controleren. Geen
sancties of bekeuringen, maar wel
in de vorm dat onbetaald parkeren
in het belang is van het centrum,"

• Wethouder Piet van Lee-
nen. FOTO JOEP VAN DERPAL

sprak wethouder Piet van Leenen
eerder over de gemaakte 'deal' met
winkeliers.

De gemeenteraad trok twee we-
ken geleden ruim anderhalfuur uit
voor een discussie over het wel of
niet gratis parkeren en hakte gister-
avond binnen vijf minuten de
knoop door. „Met dit besluit wordt
ons centrum weer gastvrij. Al is het
aan de middenstand om hun af-
spraak na te komen," sprak CDA'er
Arjen de Vries.

D66-fractievoorzitter Maurice
Pahladsingh vulde aan: „We moe-
ten er allemaal alert op zijn dat we
geen onleefbare situatie laten ont-

staan," doelde hij
op de mogelijkheid
dat werknemers er
toch voor kiezen
hun auto vlak bij
hun werkplek te
stallen. Hij riep de
wethouder en het
centrummanage-
ment in het dorp
dan ook op vooral
goed te blijven
communiceren.

Om te meten of1

het nieuwe par-
keerbeleid een ab-
solute verbetering
is voor het dorp,

wil Oud-Beijerland na drie, zes en
twaalf maanden het beleid evalue-
ren. Wanneer blijkt dat 75 procent
van de ondervraagden positief staat
tegenover het voorstel, wordt het
nieuwe beleid daadwerkelijk vast-
gesteld- Ligt het aantal voorstanders
tussen de 50 en 75 procent van de
bevolking, dan wordt op basis van
de ingezonden zienswijzen het be-
leid aangescherpt. Als de meerder-
heid negatief staat tegenover het
beleid, gaat het plan zonder morren
terug naar de tekentafel.



'Een historisch moment
en een moedig besluit'
Het is zover: vanaf vrijdag
i juli geldt vrij parkeren
in bijna het hele centrum
van Oud-Beijerland.
(behalve de Havendam en
de West-Voorstraat). 'Dit
is echt een mijlpaal en
een historisch moment',
zegt centrummanager
Sem den Hollander.

Tekst en foto: Conno Bochoven

O U D - B E I J E R L A N D - Het besluit
van de gemeenteraad dins-
dagavond is de bekroning op
bijna twee jaar intensief werk
van o.a. het bestuur van het
centrummanagement. En
dat wordt woensdagmorgen
even gevierd met koffie en
taart bij Gentlemen Mode.
Want de winkeliers willen
al heel lang af van betaald
parkeren. Sommige bezoe-
kers mijden Oud-Beijerland
en rijden door naar elders of
komen minder vaak naar het
centrum. 'Het is niet alleen
het geld, veel bezoekers vin-
den de handeling vervelend,
kaartje kopen, terug naar je
auto, de onzekerheid of het
wel klopt, met hot risico op
een bekeuring en vooral
het gedoe om op de klok
te moeten winkelen', weet
Den Hollander. Ineke Lie-

Henk Preesman, Ineke Lieman en Sem den Hollander zijn blij dat de parkeermeter uit het centrum
verdwijnt. Arno Westdijk, Ruud Sundermeijer en Jan Duifhuizen completeren het bestuur.

man van de HEMA knikt.
'We zien in onze winkel zo
vaak mensen die geen t i jd
meer hebben vanwege de
parkeermeter en dan maar
weggaan als het iets langer
duurt. Mensen rijden orn die
reden bijvoorbeeld ook naar
de Blaaksedijk. Daar zijn we
gelukkig van af.'
Het centrummanagement
verwacht een absoluut posi-
tief effect op de bestedingen
van het winkelend publiek.
'Mensen kunnen nu veel

meer ontspannen winke-
len, denkt Henk Preesman
van Gentlemen Mode. 'Het
is voor de winkelier zaak de
klant te verleiden langer in
de zaak te blijven. Natuur-
lijk is vrij parkeren niet het
ei van Columbus, maar het
zal zeker meehelpen. Wc
hebben nog wel wat mensen
en marktaandeel terug te
winnen.'
Het centrummanagement
gaat toezien op een belang-
rijk punt: het parkeren van

werknemers en werkgevers
op speciaal aangewezen
plekken. Dat zijn er 11 zodat
iedereen redelijk in de buurt
van de werkplek kan staan.
'We gaan daar echt op toe-
zien', zegt Preesman, 'du hole
dag pal voor je eigen winkel
parkeren kan gewoon niet.
Dat is voor de klanten. Je du-
peert er je eigen winkel mee
en de rest van de onderne-
mers. We zullen 's morgens
controleren en mensen ook
aanspreken als het niet

goed gaat. Elk personeelslid
krijgt een kaart met uitleg.
Bovendien hebben de on-
dernemers een intentieovcr-
eenkomst ondertekend.' Een
aantal bewoners in het cen-
trum heeft bedenkingen. Zij
zien met lede ogen hun par-
keer plek onzeker worden.
Voorheen konden zij aan de
hand van een vergunning
parkeren. Bewoners langs
de Oostkade vrezen dat
hooteigenaren hun auto er
parkeren en een weekendje
gaan varen. 'Er is door de ge-
meente bewust gekozen niet
teveel, vcrgunningplekken
aan te wijzen', zegt Henk
Preesman, 'anders schiet je
nog je doel voorbij. We gaan
bekijken hoe het loopt, za-
ken zijn altijd naderhand bij
te stellen.' Sem den Hollan-
der prijst de gemeente voor
het moedige besluit. 'Het
is toch een onderwerp met
voor- en tegenstanders en er
zit een financieel plaatje aan.
Dit is echt een besluit voor l
de langere termijn. We wil-
len in Oud-Beijerland graag
gastvrij zijn en een aantrek-
kelijk centrum hebben met
veel winkels. Bovendien
was er een probleem in de
woonwijken rond het cen-
trum waar bezoekers hun.
auto parkeerden. Daar moet
je ook aandacht voor heb-
ben. Dit besluit is goed en
lang voorbereid. Er zijn me-
tingen gedaan, een enquête
gehouden, er is grondig over!
nagedacht. Vrij parkeren is j
goed voor de leefbaarheid in
het centrum en de schil er-
omheen. We kunnen de be-:
zoekers nu echt waarderen
voor het feit dat ze naar ons
centrum toekomen'.



Proef in 's-Gravendeel mogelijk ook elders

Onderzoek naar
situatie ouderen
Binnenmaas gaat onderzoeken hoe
het met het leven van thuiswonende
60-plussers in 's-Gravendeel is gesteld.
Later volgen mogelijk andere dorpen.

Folkert van der Krol
's-Gravendeel

De gemeente trekt 3500 euro uit
voor het zogeheten Ouderen Be-
hoeften Onderzoek. Dat komt er op
initiatief van hoogleraar active age-
ing Tinie Kardol en ouderenzorg-
onderzoeker Annemarie de Vos, die
zelf in 's-Gravendeel woont. De be-
doeling is dat vanaf volgende
maand 380 's-Gravendeelse oude-
ren worden geïnterviewd en geën-
quêteerd, over thema's als veilig-
heid, gezondheidszorg, leefbaar-
heid, woonsituatie, sociale cohesie,
mantelzorg en deelname aan het
verenigingsleven.

De resultaten worden verwerkt
in een rapport en vermoedelijk in
september gepresenteerd aan zo-
wel gemeente als inwoners. „Sinds
2004 lopen deze onderzoeken al in
België," vertelt De Vos. „Die zijn

ontwikkeld door de vrije universi-
teit Brussel. Sinds een jaar of vijf is
men bezig om de onderzoeken uit
te rollen naar Nederland."

De Algemene Seniorenbond
's-Gravendeel (ASG) heeft mede-
werking toegezegd. De bond zorgt
voor enquêteurs die bij de thuiswo-
nenden ouderen langs de deur
gaan, zodat ze kunnen helpen bij

fti
Voor ons is een eis
dat de gemeente
ook iets met de
resultaten gaat doen
-Gerrit Sint Nicolaas

het invullen van de vragenlijst. De
ouderen krijgen per brief een aan-
kondiging dat ze iemand aan de

deur kunnen verwachten. Voorzit-
ter Gerrit Sint Nicolaas van de ASG,
die duizend leden telt, zegt dat de
bond nog niet overtuigd is van het
nut. „Er zijn al veel onderzoeken
gedaan en het risico bestaat dat het
rapport in een bureaulade belandt.
Voor ons is een eis dat de gemeente
daadwerkelijk iets met de resulta-
ten gaat doen. Wethouder Arie Mol
heeft dat toegezegd. Wie weet kun-
nen we zelf ook ons voordeel doen
met de uitkomsten."

Betaalbare woningen
Sint Nicolaas denkt wel een pijn-
punt te weten; „Er is behoefte aan
betaalbare woningen voor ouderen,
zodat ze langer thuis kunnen blij-
ven wonen. Als je nu van een koop-
naar een huurwoning gaat, betaal je
vaak 800 tot 1000 euro huur. Met
twee pensioenen is dat te doen,
maar als je alleen komt te staan,
wordt dat moeilijk."

Als het onderzoek nuttig blijkt, is
de kans groot dat het wordt uitge-
breid naar andere dorpen in de
Hoeksche Waard, laat wethouder
Arie Mol weten. „We beginnen
klein," zegt Mol. „We hopen dat het
onderzoek leidt tot mooie plannen
en wellicht burgerinitiatieven."


