Dreigende rechtszaak van de baan

Derde veld
voor OSV „
He

OUD-BEIJERLAND - Voetbalvereniging OSV krijgt haar
felbegeerde derde veld dat
de voetbalvereniging aan het
begin van het seizoen heeft
moeten inleveren. Daarmee
is. tot vreugde van OSV en
de gemeente, de voorgenomen rechtszaak van de
baan. Sportwethouder Harry van Wavercn (BINT) is
blij met het resultaat. "Voetbalvereniging OSV bestaat
100 jaar. Met deze afspraak
is een stevige basis gelegd
voor de komende decennia." De afspraken worden
itgewerkt in een intentieovereenkomst. Op basis van
de gesprekken tussen OSV
en de eemeente wordt het

hoofdveld van OSV omgezet
in een kunstgrasveld. Bovendien wordt een braakliggend
stukgrond, grenzend aan de
OSV-velden, omgezet in een
trainingsveld dal ook geschikt is voor pupillenwedslrijden. Het streven is erop
gericht om het kunstgrasveld en het trainingsveld op
l oktober in gebruik te kunnen nemen. De afspraken
worden nader uitgewerkt in
een intentieovereenkomst
tussen de voetbalvereniging en de gemeente. "Mooi
dat het geschil is opgelost",
vindt OSV-voorziücr (ack
Smeels, "dit levert immers
alleen maar winnaars op in
plaats van verliezers".

Politiek kritischop
plan 'zorglandgoed'
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STRUEN De Strijense politiek van het Strijense buitengebied.
kijkt met een kritische blik naar Het zorglandgoed zou moeten
de plannen voor de realisatie verrijzen op de plek waar aardvan zorglandgoed Maria Hoeve. appelhandel L.P. Kruijthoff geAlleen de fracties van CDA en vestigd was. De fracties van
Strijens Belang gaven groen VVD, PvdA en CU/SGP vinden
licht voor de uitvoering van het de plannen nog te onduidelijk.
De planmakers, de erfgenaplan aan de Weelsedijk.
men
KruijthofF, en het Strijense
De overige partijen hebben
grote bedenkingen. Hun kritiek college is gevraagd om een naricht zich op de exploitatie en dere uitwerking van de plande planologische aanpassing nen.

Turbineplan
Spui weer stapje verder
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KORENDIJK De milieueffectrapportage die de provincie heeft laten
opstellen voor het plan om windturbines langs het Spui bij NieuwBeijerland en Piershil te plaatsen
heeft de goedkeuring van de commissie m.e.r. Deze onafhankelijke
commissie adviseert over inhoud
en kwaliteit van de rapportage.
De commissie stelt dat het rapport voldoende milieu-informatie
bevat om een goede beslising te
kunnen nemen over liet plan en de

benodigde vergunningen.
Klein Piershil B.V, wil een windpark aan het Spui bouwen van minimaal 15 megawatt. Daartegen bestaat
in onder meer Nïeuw-Beijerland
veel weerstand. De provincie heeft
een inpassingsplan opgesteld, omdat in haar ogen de gemeente Korendijk onvoldoende heeft meegewerkt aan de komst van de turbines.
In de milieueffectrapportage
staat eerst in welke gebieden in Korendijk geen turbines kunnen ko-

men vanwege wetgeving en beleidsafspraken. 'De vergelijking van
de resterende gebieden laat zien dat
de locatie langs het Spui, bij Pïershil, de kleinste kans op schade aan
beschermde natuur geeft.'
Ook worden opstellingsvarïanten van de turbines met elkaar vergeleken. Daarin staan de gevolgen
die ze hebben voor het aantal woningen dat hinder ondervindt van
geluid en slagschaduw, voor landschap en energie-opbrengst.

Boerderij Maria Hoeve
wordt een zorgcomplex
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Boerderij Maria Hoeve en de
naastgelegen loods van de
voormalige aardappelhandel
van L.P. Kruijthoff aan de
Weelsedijk in Strijen.gaan
deel uitmaken van een uniek
zorgconcept.
Arco Bomgaars
Strijen

De erfgenamen van aardappelhandelaar Leen Kruijthoff presenteerden gisteren het plan voor de bouw
van Zorglandgoed Maria Hoeve,
een landgoed voor 'wonen, activiteit en zorg' voor senioren.
Jeantine
Spieker-Kruijthoff,
dochter van de op 64-jarige leeftijd
overleden aardappelhandelaar, haar
man Alex Spieker en schoonzus Jozien Kruijthoff-Troost maakten
gisteravond hun opwachting in de
raadscommissie wonen en werken
van de gemeente Strijen. Daar ontvouwde het trio de plannen.

B&B
In de eerste fase, die mogelijk in
2018 gerealiseerd kan worden, zal
de boerderij verbouwd worden. In
de hoeve komen een restaurant,
bed & breakfast en activiteitenruimte voor de bewoners van een
nog te bouwen appartementencomplex, dat uit zestien koop- en
huurappartementen zal bestaan.
De levensloopbestendige appar-

'

tementen worden gebouwd in de
nabijheid van een al geplante fruitboomgaard en bij een nog aan te
leggen moestuin. De bungalow
naast de boerderij zal worden verbouwd tot beheerders won ing.
Blijkt fase één een succes, dan staat
in fase twee de sloop van de loods
en de bouw van.nog eens 24 appartementen gepland.
„Sinds 2002 besraat de aardappelhandel niet meer", lichtten Alex en
Jeantine Spieker en Jozien Kruijthoff toe. „De boerderij en bungalow -zijn sindsdien wel bewoond
gebleven, de loods wordt nu verhuurd voor de opslag van grondstoffen voor dierenvoer. Als erfgenamen hebben we destijds een
brainstormsessie gehouden, waarbij we eensgezind tot de conclusie
kwamen om het landgoed te bestemmen voor een maatschappelijke functie én natuurontwikkeling."
Het drietal bezocht verschillende
projecten in Nederland én het buitenland, tot een kibboets in Israël
aan toe, en voegde de opgedane

Wij noemen dit
project verzorgd
buitenleven
-Alex en Jeantine Spieker
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A De initiatiefnemers van het zorglandgoed willen de bewoners activeren en prikkelen. FOTOVICTORVANEREUKELEN

ideeën samen tot een origineel
zorgconcept. „Het wordt geen zorgboerderij of verzorgingstehuis,
maar een zorglandgoed waarbij we
de bewoners willen activeren én
prikkelen", stellen Alex en Jeantine
Spieker.
„Zij kunnen zelf fruit plukken en
producten maken, die dan weer in

de bed and breakfast en het restaurant -dat ook voor toeristen en bezoekers open zal zijn- geconsumeerd kunnen worden. En de bewoners krijgen, in samenwerking
met de zorginstellingen in de
Hoeksche Waard, ook de zorg die
zij vragen. Wij noemen dit project
'verzorgd buitenleven'."

Raad vanState stelt gemeente in het gelijk

Grond zakt weg
onder Thermen
Rechters stelden de gemeente
steeds in het gelijk. Thermen sloot
een jaar geleden, omdat de klandizie door het gebrek aan horeca instortte. De BV waarin het personeel
was ondergebracht, ging failliet.

De heropening van wellnesscentrum Binnen den Maas in 's-Gravendeel is verder weg dan ooit.
De Raad van State stelde gisteren in een finale uitspraak dat
de gemeente Binnenmaas terecht een horecavergunning
voor het restaurant van het saunacomplex heeft geweigerd.

Aangeslagen

Folkert van der Krol
's-Gravendeel
Spil in het verhaal is grondeigenaar
Freek Naaktgeboren, de vader van
Patrick, die op zijn beurt het wellnesscentrum aan de Strijenseweg
in eigendom heeft. Hij is in het verleden veroordeeld voor onder meer
witwassen. Ook is er een vermoeden van belastingontduiking over.
Integriteitsbureau Bibob concludeerde na onderzoek dat Freek
Naaktgeboren zakelijk nog een cruciale rol vervult, onder meer in de
financiering. Burgemeester André
BorgdorfFnam de conclusie vervolgens ovet dat er een ernstige mate
van gevaar is dat de vergunningen
zullen worden gebruikt om strafbare feiten mee te plegen.
Borgdorff wilde de Hoeckse
Bowling-de Posrhoorn van horecaondernemer ]an van der Pligt geen
vergunning vetlenen voor de verkoop van eten en drinken in het
wellnesscenttum vanwege de zakelijke samenwerking met Freek

A. Patrick Naaktgeboren: 'Ik
ben geen crimineel. Het wordt
mij alleen niet gegund.'

II
Ik blijf zoeken naar
een manier om het
wellnesscentrum
heropend te krijgen
-Patrick Naaktgeboren
Naaktgeboren. Toch ging Thermen
Binnen den Maas en het restaurant
op valentijnsdag 2014 toch open.
De gemeente pikte dit niet en Het
het restaurant, na tal van dwangsommen te hebben opgelegd, na
een jaar onder dwang sluiten.

Patrick Naaktgeboren is vol onbegrip over de uitspraak van de Raad
van State waartegen geen beroep
mogelijk is. „Ikben geen crimineel.
Het wordt mij alleen niet gegund."
Borgdorff is tevreden. „Ik heb me
van het begin af aan gerealiseerd dat
het weigeren van de vergunning
impact zou hebben in de omgeving
en tot onbegrip zou kunnen leiden.
Ikben blij dat de Raad van State bevestigt dat de gemeente zorgvuldig
is geweest."
Naaktgeboren weet niettemin
van geen opgeven. „Ik blijf zoeken
naar een manier om het wellnesscentrum weer open te krijgen. Als
er een weg is, dan vind ik die," zegt
hij. „Voor de installaties is het nier
goed dat ze stilstaan. Die zijn er op
gebouwd om te dtaaien en ze slijten
sneller als ze stilstaan. Dat leidt tot
kapitaalvernietiging."
Zijn oom Perry Parengkuan wil
het wellnesscentrum huren en exploiteren, maar Bibob waarschuwde opnieuw voor misbruik'
van een af te geven horecavergunning. Om die reden werkt de ge- j
meente niet mee.

Eerst een
waarnemer,
maar dan...
Nog een maand en dan is het 5 juli. Een cruciale datum
voor de Hoeksche Waard én Oud-Beijerland. Want de nieuwe
burgemeester kan een belangrijke rol spelen in een mogelijke
eenwording van de Hoeksche Waard.
Bas Boerma

gesprek met de zeven fractievoorzitters van Oud-Beijerland. „Ook l
zal de commissaris van de Koning
pas na 5 juli een advies uitbrengen)
aan de minister van Binnenlandse'
Zaken over het al dan niet openstellen van de vacature voor een kroonbenoemde burgemeester", aldus d(
woordvoerder.

Oud-Beijerland

K

laas Tigelaar bergt begin
september zijn Oud-Beijerlandse ambtsketen op en
verhuist naar de gemeente Leidschendam-Voorburg. Tijd genoeg
om een nieuwe, waarnemend burgemeester te zoeken, zou gesteld
kunnen worden. Maar schijn bedriegt. Gedeputeerde Staten hakt
op 5 juli de knoop door over de
toekomst van de vijf gemeenten in
de Hoeksche Waard: wordt het
één gemeente of vijf losse gemeenten met versterkte samenwerking met doorzettingsmacht?
Commissaris van de Koning in
Zuid-Holland Jaap Smit benoemt
sowieso een waarnemend burgemeester. „Die persoon moet wel
passen bij de gemeente en de opgaven die er in Oud-Beijerland op een
burgemeester liggen te wachten",
zegt een woordvoerder van de provincie, die doelt op een mogelijke
fusie op het eiland, maar daar ver-

Belasten

A Commissaris van de Koning
Jaap Smit stelt sowieso een
waarnemend burgemeester aan.

der niet over wil uitweiden. Smit
gaat sowieso pas na de beslissing
over een mogelijke eenwording in

Iwan Mahadew, fractievoorzitter
van de PvdA in Oud-Beijerland,
heeft een opvallende theorie over,
de benoeming van een nieuwe bur-!
gemeester. „In de Hoeksche Waard l
hebben we nog vier burgemeesters
over. We gaan straks, als het aan ons
ligt, naar één gemeente Hoeksche
Waard. Waarom zouden we niet de
burgemeester van Binnenmaas,
Korendijk, Cromstrijen of Strijen
belasten met de portefeuille Oud-]
Beijerland?"
Volgens Mahadew zou een dergelijke constructie een uitstekende!
opmaat kunnen zijn voor de mogelijke fusie van de vijf gemeenten.

de beslissing over de toekomst van
de Hoeksche Waard mee laat we-

Mediator

„Ik denk dat je die ervaring goed
kunt meenemen voor het geval we
straks van vijf burgemeesters, terug
moeten naar één."
De meeste raadsleden in het
Spuidorp zijn het, net als de
PvdA'er, over eens dat 5 juli een belangrijke datum speelt in de benoeming van een nieuwe burgemeester, maar een aantal lopen (nog)
niet op de zaken vooruit. „Ik wacht
liever 5 juli af', zegt Remco Veelenturf (BINT). „Maar ik verwacht wel
dat de commissaris van de Koning

Ad Valkenburg is stelliger. Hij ziet
voor de waarnemer die naar OudBeijerland komt een belangrijke
rol als mediator weggelegd. „Het is
geen geheim dat wij in Oud-Beijerland graag naar een gemeente
Hoeksche Waard zouden gaan",
zegt hij. „Maar de andere gemeenten in deze starre verhoudingen
een klein beetje onze kant op te
bewegen lijkt mij een mooie opdracht voor de persoon die hier
wordt aangesteld. Een soort mediator."
VVD-fractievoorzitter Conny
Verbaas hoopt niet dat de nieuwe
burgervader (of-moeder) die rol

29 AUGUSTUS

Gesprek met commissaris Jaap Smit
Twee maanden na
de beslissing van
de provincie over
wet of niet één gemeente Hoeksche
Waard, komen de
fractievoorzitters
en commissaris
van de Koning Jaap
Smit bij elkaar. Op

29 augustus spreken de politici elkaar over de opvolger van Klaas Tigelaar, die naar Leidschendam-Voorburg
vertrekt. „Wat er op
die dag besloten
wordt behoort tot
het vertrouwelijke",

daadwerkelijk op zich moet nemen. „Laten we hopen dat men op
5 juli het juist besluit neemt...",
zegt ze lachend. „Het is kiele-kiele,
met het aantal samenwerkers en

verkondigt PvdAfractievoorzitter
Iwan Mahadew.
Maar de insteek van
het gesprek is volgens hem wel duidelijk. „Het moet
een bruggenbouwer
zijn tussen de vijf
gemeenten."

raadsleden die voor een fusie zijn.
Maar dat is nooit anders geweest.
We kunnen eigenlijk niets anders
doen dan 5 juli afwachten. Die datum is nu het belangrijkste."

Slechts f
ontvangen 5O euro
voor clublidmaatschap
Slechts 85 jongeren onder de 18
jaar uit de gemeente Binnenmaas hebben in een jaar tijd 50
euro teruggevraagd en gekregen voor een nieuw lidmaatschap van een sport- of culturele vereniging. Dat blijkt uit een
evaluatie van de gemeente, die
geld had voor maximaal 900
aanvragen,

caties in een huis-aan-huisblad. De"
gemeente laat weten steekproefsgewijs een enquête te hebben uitgevoerd bij verenigingen en ouders
van kinderen. 'In zijn algemeenheid vinden burgers de regeling
sympathiek en de financiële bijdrage van de gemeente is welkom
bij de burgers', concludeert de gemeente daaruit.

Folkert van der Krol
Binnenmaas

Onbekendheid

De regeling, die bij wijze van proef
is ingevoerd, moet de jeugd stimuleren om zich bij een club aan re
sluiten. De gedachte erachter is dat
jongeren met een teruggave van 50
euro op hun contributie eerder lid
worden van een sportvereniging of
culturele club. Voor de proef had de
gemeenteraad van Binnenmaas
45.000 euro beschikbaar gesteld.
Tot op heden bedragen de kosten
ervan voor de gemeente slechts een
tiende deel daarvan.
Volgens de gemeente is de subsidieregeling voldoende onder de
aandacht gebracht bij de burgers,
onder meer via sociale media, de
website van de gemeente en publi-

Het college van Binnenmaas wijt
het tegenvallende aantal aanvragen,
ondanks alle publicaties, aan de onbekendheid van de regeling bij verenigingen en ouders van kinderen
die er een beroep op kunnen doen.
Volgens het college is er meer tijd
nodig om de nieuwe subsidievorm
bekender te maken.
Het college gaat de gemeenteraad
voorstellen de proef te verlengen
tot en met december volgend jaar
en dan opnieuw een evaluatie uit te
voeren, in de hoop dat de proef dan
alsnog slaagt. De gemeente Binnenmaas is van plan de regeling opnieuw via sociale media te promoten. Ook keert wethouder Arie Mol
de looste subsidie-uitkering van 501
euro uit.

