
College geeft nog klap op ontsluiting

OUD-BEUERLAND
Vragen over 'vieze
stroom' op het eiland
De Partij van de Arbeid in Oud-
Beijerland stelt vragen aan het
college over het percentage
groene stroom dat door de ge-
meente wordt ingekocht. On-
langs kwam aan het licht dat er
in het gros van de Nederlandse
gemeenten 'grotendeels geen
gebruik wordt gemaakt van
groene stroom'. Een doorn in het
oog van de partij, die wil weten
welk percentage groene stroom
Oud-Beijerland inkoopten hoe
die inkoop zich verhoudt tot de
doelstelling van de Hoeksche
Waard om in 2050 volledig ener-
gieneutraal te zijn. De PvdA vindt
dat de gemeente een voorbeeld-
functie heeft voor de inwoners.

HOEKSCHE WAARD

Maat is vol bij personeel
op de ambulance
De maat is vol voor de onderne-
mingsraad van de Ambulance-
dienst Zuid-Holland Zuid. De
raad dreigt het vertrouwen op te
zeggen in de directeur en het
bestuur van de overkoepelende
Dienst Gezondheid en Jeugd. Dit
schrijven ze in een brief aan alle
werknemers.
De Ambulancedienst Zuid-Hol-
land Zuid kampt al enige tijd met
onrust binnen de gefederen. Een
conflict escaleerde zodanig dat
zowel Controller Diana Boender
als directeur Hans Janssen naar
huis werden gestuurd. Beiden
zitten ai zo'n zeven weken thuis.
Over de inhoud van de brief is
niets bekend gemaakt.

Upgrade of
rand weg?

KLAASWAAL - Na de gesprek-
ken die het college voerde met
onder andere bewoners en
provincie over de verkeers-
ontsluiting van Klaaswaal
is gebleken dat de neuzen
niet dezelfde kanl opstaan.
Daardoor maakt het college
nog geen definitieve keuze
en verwacht in september
de raad een voorstel te doen.
College overlegde met partij-
tin, zoals bewonersgroepen,
grondeigenaren, banken,
ondernemers en provincie.
Hieruit kwamen een vier-

standpunten naar voren.
Klankbordgroep Molendijk
wil de verkorte randweg in
de 60 km/uur variant, De be-
wonersgroepen Boomdijk en

Oud Cromstrijensedijk Oost-
zijde denken dat de randweg
geen oplossing biedt en pro-
blemen alleen verplaatst en
wil een upgrade van de Mo-
lendijk. Een tussenoplossing
is de aanleg van de verkorte
bypass in de 60 km/uur vari-
ant en de provincie pleit voor
een milieueffectrapportage,
waarmee ook de noodzaak
inzichtelijk wordt gemaakt,
Een nieuwe Zuid-Noord ver-
binding wordt namelijk door
meer overheden gewenst,
omdat de A29 dichtslibt. Op
7 juli om 19.30 uur is er een
informatieavond voor bewo-
ners en belangstellenden in
de raadzaal van het gemeen-
tehuis.



Leerlingen Hoeksch Lyceum: 'Er is
hier voor jongeren te weinig te doen'
lAOrfWJ \U-<ö^-2^</^
De nachtbussen moeten terug-
komen in de Hoeksche Waard.
Dat was gisteren de uitkomst
van een speciaal jongerendebat
in het Hoeksch Lyceum. De vijf

| burgemeesters van de Hoek-
Gche Waard waren samen met

j gedeputeerde Rogier van der
! Sande van de provincie Zuid-
Holland op de school om met
139 leerlingen te praten over
wat zij willen op het eiland.

Michael Ramaker

Oud-Beijerland

Er is een dikke streep getrokken
door de aula van het Hoeksch Ly-
ceum. Als alle 139 scholieren uit de
mavo-, havo- en vwo-klassen in de
zaal zijn, wordt de lijn uitgelegd.
Ze kunnen tijdens het debat voor ,

\f tegen een stelling stemmen. Als
de stelling luidt dat ze liever in de
Hoeksche Waard blijven wonen,

i lopen de meesten meteen naar het
'tegen' vak.

Daarna mag een aantal leerlin-
I gen een betoog houden. Nikki van
Wijk en Mariska van Haren uit 4
havo willen meer plekken voor
jongeren om uit te gaan. „Er is nu
voor ons te weinig te doen", ver-
telt Nikki. „Ik vind het belangrijk
dat we dit aan de burgemeesters
en de gedeputeerde kunnen voor-
leggen. Deze zaken gaan ons aan.

i Ik heb soms het gevoel dat jonge-

A. Gedeputeerde Rogier van de Sande maakt een selfie met leerlin-
gen van het Hoeksch Lyceum. FOTOVICTOR VAN BRËUKELEN

ren in de politiek over het hoofd
worden gezien."

Burgemeesters Aart-Jan Moer-
kerke van Strijen, Jan Luteijn van
Cromstrijen, Klaas Tigelaar van
Oud-Beijerland, Servaas Stoop van
Korendijk en André BorgdorfFvan
Binnenmaas zijn blij dat er een
jongerendebat is. „Ik verwacht een
aantal leuke discussies", zegt Lu-
teijn. „We hebben samen zelfs
overwogen een panel van scholie-
ren uit de Hoeksche Waard op te

zetten." Moerkerke is vooral ja-
loers: „Ik wilde dat ik dit vroeger
had gehad."

Gedeputeerde Van der Sande is
eveneens blij dat jongeren hun
mening kunnen geven. „We moe-
ten de jeugd ook betrekken bij za-
ken als een herindeling. Het debat
is een open vorm om voors en te-
gens te laten horen. En daarvoor
moet je zoveel mogelijk mensen
gehoord hebben. Ik vind het erg
leuk om dit mee te maken."



De Waterbus zet vanaf 29 juni ook koers naar Tiengemeten. ARCHIEFFOTGMILANRINCK

Waterbus vaart naar Tiengemeten
Tiengemeten is vanaf 29 juni
ook bereikbaar per Waterbus.
Toeristen kunnen opstappen in
onder andere Rotterdam, Wil-
lemstad en Dordrecht.

Suzanne Eijgenraam

haltes Hellevoetsluis, Stellendam,
Middelharnïs en Tiengemeten.

In juli en augustus is er op don-
derdag ook nog een verbinding
vanaf de Rotterdamse Erasmus-
brug naar Tiengemeten, met een
tussenstop in Nieuw-Beijerland.
Omdat deze tocht twee uur duurt,

Mensen die er een dagje op uit wil-
len, kunnen tot en met eind sep-
tember iedere woensdag aan de
Merwekade in Dordrecht op de
Waterbus stappen en dan via Wil-
lemstad naar Tiengemeten varen.

Op zaterdag, en in jul i en augus-
tus ook op vrijdag, doet de Water-
bus een 'rondje Haringvlier' met als

Met deze routes
willen we mensen uit
de stad naar het
Haringvliet krijgen
-Miranda Kievit

geven vrijwilligers onderweg uitleg
over de bezienswaardigheden en
attracties. Kinderen worden ver-
maakt door een boswachter.

Deze nieuwe routes zijn opgezet
om het toerisme rond het Haring-
vliet een impuls te geven. „We wil-
len mensen uit de stad daar naartoe
krijgen", zegt Miranda Kievit van
de Waterbus, dat in de regio Rotter-
dam al verschillende vaarverbin-
dingen onderhoudt.

De Expeditie Haringvliet is een
project van de Waterbus en het
Droomfondsproject Haringvliet,
waar natuurorganisaties als Na-
tuurmonumenten en ARK Natuur-
ontwikkeling bij betrokken zijn.

Bij de haltes kunnen toeristen in-
formatie krijgen over wat er in het
gebied te doen is.

Excursies
Ook kunnen ze deelnemen aan ex-
cursies van bijvoorbeeld Natuur-
monumenten, die op de website
van de Waterbus komen te staan.
Daar kunnen opvarenden eveneens
combinatietickets kopen, waarmee
ze bijvoorbeeld ook toegang heb-
ben tot Speelnatuur Tiengemeten.

Betrokken horeca- en toeristi-
sche ondernemers maken zaterdag
alvast een kennismakingsrondje
rnet de Waterbus en doen dan ook
Tiengemeten aan. „Want zij moe-

ten de Waterbus aan hun gasten
gaan verkopen", zegt Kieviet.

Henk Maijer, beheerder van
Tiengemeten, heeft vooral hoge
verwachtingen van de vaarroute
vanuit Willemstad. „Dat is een
korte verbinding van ongeveer een
halfuur. Dat is goed te doen en
daarmee kunnen we hopelijk een
nieuw publiek aanboren." De ver-
binding met Rotterdam vindt hij
'aan de lange kant'.

Het gaat vooralsnog om een pilot
van een jaar. Onder andere aan de
hand van bezoekersenquêtes wor-
den de routes geëvalueerd. Kievit:
„Voor ipiy kunnen die er daarom
anders uitzien."



Nieuwe verbinding ontlast Nieuwendijk

Tiengemeten
per Waterbus
De Waterbus, die in de regio Rotterdam en de
Drechtsteden diverse vaarverbindingen onderhoudt,
gaat deze zomer ook Tiengemeten aandoen. Bij
de Willemsbrug en op de Merwekade kunnen
bezoekers aan boord gaan voor een vaartocht naar het
natuureiland.

door Bas van den Berg

KORENDUK- Vanaf woensdag
29 juni kunnen toeristen
elke woensdag op de kade
in Dordrecht opstappen
en via Rotterdam en Wil-
lemstad naar Tiengemeten
varen. ^ De 'expeditie Ha-
ringvliet' is een project van
de Waterbus en het Droom-
fondsproject Haringvliet.
Daarbij zijn ook Natuurmo-
numenten en ARK Natuur-
ontwikkeling betrokken.
Expeditie Haringvliet is
een experiment om meer
bezoekers op Tiengemeten
te kunnen verwelkomen.
De gemeente Korendijk
vindt dat met dit initiatief

de route vanuit Zuid-Be-
ijerland via Nieuwendijk
daardoor grotendeels kan
worden ontlast. „Tot dus-
ver leverde een bezoek aan
Tiengemeten via de pont
vaak verkeersoverlast op
voor Nieuwendijk," zegt
wethouder Paul Boogaard.
„Omdat bezoekers voor
Tiengemeten op verschil-
lende plaatsen in de regio
kunnen instappen, kan dat
tevens nieuwe doelgroepen
opleveren. Ook de Hoek-
sche Waard komt daardoor
meer onder de aandacht
van het publiek", hoopt de
Korendijkse wethouder.

Lees verder op pagina 3.

Waterbus naar Tiengemeten
Vervolg van de voorpagina
Hot rondje Haringvliet
wordt op zaterdag en in juli
en augustus op vrijdag, uit-
gebreid met de haltes Helle-
voetsluis, Stellendam, Mid-
delharnis en Tiengemeten.
Daarnaast is het mogelijk in
juli en augustus ook vanaf
de Erasmusbrug naar Tien-
gemeten te varen. In Niouw-
Beijerland maakt de Water-
bus een tussenstop.
De nieuwe routes zijn be-
doeld orn het toerisme rond
het Haringvliet een impuls
te geven en meer mensen uit
de stad te trekken.
Vrijwilligers zullen aan
boord uitleg geven over de
bezienswaardigheden in
en rond het Haringvliet. Bij
de haltes kunnen toeristen

informatie krijgen wat er in
en rond Tiengemeten zoal te
doen is. Op de website van
do Waterbus komen excur-
sies van Natuurmonumen-
ten op Tiengemeten. Ook j
worden er combinatietic-
kets verkocht, waarmee be- j
zoekers toegang hebben tot
Speelnatuur Tiengemeten.
De tocht met de Waterbus'
naar Tiengemeten is een ex-
periment. Aan de hand van!
bezoekersaantallen wordt [
bekeken of het initiatief l
voor herhaling vatbaar is.
Beheerder Henk Maijer van
Tiengemeten verwacht veel
belangstelling vanuit Wil-
lemstad. „De korte vaartocht!
van ongeveer een half uur
zal vermoedelijk ook nieuw
publiek gaan trekken."


