Oud-Bcijerland:
minder stringent
bezuinigen kan
Oud-Beijerland wil de komende
periode kritisch kijken naar
een aantal voorgenomen bezuinigingen. Dat blijkt uit het
voorstel dat het college doet in
de Perspectiefnota 2O17-2020,
waarover de gemeenteraad
morgen discussieert.
At>'Huj So-CP<5 "2-^Vto
Bas Boerma
Oud-Beijerland
Volgens de gemeente zijn in het
verleden 'vanuit financiële noodzaak keuzes gemaakt om soms
verregaande bezuinigingen door
te voeren'. Volgens de gemeente
was Oud-Beijerland op zich genoeg bij machte om de voorzieningen waarop werd gekort in
stand te houden.
Mogelijk zijn deze besluiten
toch te snel doorgevoerd, meldt
het college in de Perspectiefnota
2017-2020 aan de gemeenteraad
van Oud-Beïjerland: 'Wij zien dat
het tijd kost om een omschakeling
van rollen en verantwoordelijkheden tot stand te brengen. Indien wij deze tijd niet nemen, komen bestaande voorzieningen te
zeer onder druk te staan.'
Het college wil in elk geval de financiële bijdrage voor het jongerenwerk in ere herstellen. Een jaar
geleden werden de jongerenwerkers gekort op hun budget, maar

nog eens 20.000 euro snijden in
hun begroting gaat te ver, vinden
de wethouders. De eerste bezuiniging kon worden opgevangen
door de jeugdfacilïteiten op zaterdagavond gesloten te houden.
'Maar een tweede zal wel effect
hebben op de formatie en dus op
de inzet van de jongerenwerkers',
zo staat in het voorstel.
Daarnaast staat ook de functie
van de combinatiefunctionarissen, die de verbinding maken tussen de gemeente, scholen en
(sport)verenigingen, dit jaar op de
tocht. Nu blijkt dat de scholen en
(sport)clubs financieel niet kunnen bijdragen, wil de gemeente
het bezuinigingsbesluit heroverwegen. Oud-Beijerland wil koste
war het kost de populaire vakantiespelen in stand houden. Daarvoor komt jaarlijks 5.000 euro vrij.

Speelruimte
De gemeente heeft sowieso financiële speelruimte. Dat komt omdat ze, net als de andere vier gemeenten in de Hoeksche Waard,
precario heft op de nutsvoorzieningen. Hoewel minister Ronald
Plasterk het heffen van precario
een halt toe heeft geroepen, kunnen de Hoeksche Waardse gemeenten de komende tien jaar gezamenlijk rekenen op zo'n 4 miljoen euro per jaar.

A Een van de vele jongerenactiviteiten in het Spuidorp, ARCHIEFFOTO

'Referendumverordening voor herindeling niet mogelijk'
De gemeente Korendijk
kan geen referendumverordening opstellen die alleen gericht is op een gemeentelijke herindeling.
Dre boodschap geeft het
Korendijkse college aan
de gemeenteraad.
Folkert van der Krol
Korendijk

Gedeputeerde Staten
van Zuid-Holland beslissen op 5 juli of de vijf gemeenten op het eiland

moeten fuseren. In drie
van de vijf gemeenten is
daar grote politieke weerstand tegen, Er wordt gedacht aan een referendum
onder de bevolking, zodat
die zich kan uitspreken
over de vraag of er één gemeente lioeksche Waard
moet komen.
„Moeilijkheid is dat men
zich bij een gemeenelijk
referendum uitspreekt
over een raadsbesluit", aldus het Korendijkse college in een brief aan de ge-

meenteraad. „De raad
raadpleegt als het ware de
burgers over een door de
raad te nemen of genomen
besluit. Dat is hier niet het
geval. Het besluit over de
herindeling wordt immers
door een hoger bestuursorgaan (de provincie) genomen en niet door de raad."
Het college ziet nog
meer problemen, omdat
een referendumverordening ook niet voor één onderwerp kan worden vastgesteld. „Normaal gespro-

ken is het namelijk de bedoeling van een referendumverordening om een
referendum in het algemeen mogelijk te maken.
Het is de vraag of besloten
kan worden dat alleen voor
dit onderwerp een referendum gehouden kan worden", aldus b en w.
Volgens het college zijn
er andere manieren voor
de gemeente om haar inwoners om hun mening te
vragen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een

volksraadpleging of een
burger peil ing.
Het Korendijkse college
waarschuwt er ook voor
dat het houden van een referendum veel tijd en geld
kost. Ook om die reden ligt
een volksraadpleging of
burgerpeiling meer voor
de hand, omdat deze vorm
sneller kan worden georganiseerd.
Vanavond staat het onderwerp op de agenda van
de Korendijkse raadscommissie.

Oud-Beijerland
aan de slag met
duurzaamheid
OUD-BEIJERLAND Oud-Beijerland moet zich inzetten voor
een duurzaam energiebedrijf
zodat de gemeente in 2O40
energieneutraal kan draaien.
Dat kan door zelf energie op te
wekken, onder meer door de
plaatsing van zonnepanelen op
de vele platte daken op bedrijventerreinen.

De SGP/CU-fractie die gisteren
in de gemeenteraad met dit statement kwam, kreeg meteen bijval
van de andere fracties. Doe dat gemeenschappelijk in plaats van lokaal en haak aan bij bestaande initiatieven, stelde D66 voor. Leveren windmolens de groene energie, vroeg Bint zich af, of wordt de
getijdestroom in het Spui benut?
Feit is dat er iets moet gebeuren.
En de kennis zit dichtbij. Buureiland Goeree Overflakkee is immers nummer i in duurzaamheid.
In de Hoeksche Waard is maar 3,8
procent van het energieverbruik
groen.
Het plan past in de visie van
wethouder Piet van Leenen die
'een slag wil maken met duurzaamheid'. Hij sprak over zonnecollectoren op het dak van vrijetijdscentrum De Boogerd, maar
ook over HW Wonen die eneraie-

neutrale woningen wil bouwen.
Particulieren kunnen eveneens
een bijdrage leveren door zonnepanelen op hun daken te plaatsen.
Daar geeft de gemeente nog
steeds duurzaamheidsleningen
voor, verzekerde hij GroenLinks.
De raadszitting was voor de
VVD aanleiding een lans te breken voor het Centrummanagement. Nut en noodzaak is volgens
de VVD bewezen. „Het centrum
als totaliteit is het visitekaartje
van Oud-Beijerland", pareerde
VVD'er Rinsma de kritiek van
GroenLinks en PvdA dat met de
bijdrage van 85.000 euro vooral de
ondernemers worden gesteund.
„Stop met ondernemers pamperen. Het is nu genoeg," vond Sandra Hol (GL).

Baatbelasting
Daar is volgens wethouder Harry
van Waveren geen sprake van. „Er
zit veel werkgelegenheid in het
centrum. We moeten met elkaar
optrekken als partners, bijvoorbeeld als het gaat om de leegstand.
Bovendien dragen de ondernemers 100.000 euro bij middels de
baatbelasting. Misschien moet er
wel geld bij, Het centrum is belangrijk voor de economie."

SGP boos
over link
naar sekstechniek
KORENDIJK De SGP in de gemeente Korendijk heeft kritiek
op de website van de jeugdteams (jeugdteamhw.nl) in de
Hoeksche Waard. SGP-fractieleider Johan Matze stelde vragen aan het college, omdat er
een link naar een pagina op
staat die uitgebreid verschillende sekstechnieken uitlegt,
„Wij snappen best dat jongeren
vragen hebben over seks", stelt
Matze „Maar ik vind het te ver
gaan als ze na een paar keer
klikken van alles kunnen leren
over het voorspel." Hij wil de
jeugdteams wijzen op hun verantwoordelijkheid. „Info over
seksualiteit geven is prima,
maar het moet wel begrensd
blijven door morele kaders."
De gemeente stek dat het
gaat om algemene informatie
die voor alle jongeren en hun
ouders beschikbaar is.
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Hoorzitting over
windturbines
22.

KORENDIJK - Er is vanavond
een hoorzitting van Provinciale Staten in het gemeentehuis in Piershil. De stichting tegen windturbines aan
het Spui roepl alle inwoners
van Korendijk op naar het
gemeentehuis in Piershil te
komen. De stichting denkt
voldoende argumenten in
handen te hebhen om in de
rechtszaal de bouw van turbines op locatie 50 te kunnen stoppen, Er hebben zich
namens Provinciale Staten
16 insprekers, personen en
organisaties, aangemeld. Het
Provinciale inpassingsplan
is gericht op de aanleg van
Windpark Spui, bestaande
uit vijf windturbines langs
het Spui tussen de dorpskernen van Nieuw-Beijerland en Piershil. „Dankzij
ontwikkelingen in het land
en verzamelde jurisprudentie, zijn we zeker van onze
zaak dat we de aanleg van
turbines kunnen tegenhouden," zegt woordvoerder
Reneo Ruisch van de stichting. „Hoewel het erop lijkt
dat de komst van vijf grote
windturbines niet langer te
vermijden is, weten wij wel
beter." In vijf punten heeft
de stichting samengevat
dat de provincie met haar
tunnelvisie voor locatie 50
volledig op dood spoor zit.
Eén van de punten is dat
windturbines'in de buurt

Korendijk ligt financieel goed op koers

Lasten gaan
omlaag
Korendijk draait financieel goed. Volgens de
jaarrekening van 2015 is er een overschot van 850.000
euro, en de komende jaren zien er vooralsnog
financieel goed uit. De situatie is zelfs zo sterk
verbeterd dat volgend jaar de lokale belastingen niet
Omhoog hoeven, door Bas van den Berg

Er is vanavond in het gemeentehuis in Piershil een hoorzitting
over het plan voor windturbines langs het Spui. Tekst: Bos v/d Berg

van woon- en leefomgevingen hinder en overlast van
allerlei aard veroorzaken.
Het is volgens de stichting
de
verantwoordelijkheid
van de overheid dat tot een
minimum te beperken. Dat
kan door een locatie te kiezen die het minste overlast
geeft en vergunningen en
aanvragen voor andere locaties te weigeren. In een
ander punt zegt Korendijk
dat het zich altijd op het
standpunt heeft gesteld medewerking te willen geven
aan de realisatie van windenergie. „De provincie legt
dit ten onrechte uit als een
weigering om die medewerking Ie verlenen en niet tot
overdracht van bevoegdheden te komen," aldus Renec

Ruisch. „DH standpunt is
volgens ons onhoudbaar. De
burgers staan buitenspel en
ook de gemeente Korendijk
is door de provincie niet gehoord. Er is dus geen sprake
güweust van een 'democratisch besluitvormingsproces." De stichting denkt dat
het eindstation bijna is bereikt. Volgens Ruisch wordt
het locatie 50 zeker niet.
De provincie heeft volgens
de stichting niet het laatste
woord. De openbare zitting
in Piershil begint om 18.00
uur en duurt tot 21.30 uur.
In de Statenvergadering van
woensdag 14 september valt
een definitief besluit over
Windpark Korendijk. De
hoorzitting kan worden gezien als voorbereiding.

KORENDIJK - Het gemeentebestuur vindt dat door het
nieuwe beleid de missie is
geslaagd in. vergelijking tot
een paar jaar geleden. Toen
moest door een verhoging
van de OZB toe te passen,
worden voorkomen dat Korendijk een artikeï 12 gemeente werd. Het overschot
wordt ook gebruikt om extra
uitgaven te doen voor het
openbaar groen. „We denken
aan extra snoeibeurten en
een andere vorm van maaien," zegt wethouder Paul
Boogaard. „Als we verder
ook nog het meubilair in de
buitengebieden aanpakken,
houden wc mogelijk nog genoeg geld over om aan extra

wensen van de gemeenteraad te voldoen. Eventueel
gaat er ook nog een deel naar
de reserves." Al met al ziet
de toekomst er voor Korendijk rooskleurig uit. „Ondanks de initiatieven, blijft
Korendijk een zuinig beleid
voeren," schetst de wethouder de situatie. „We zoeken
naar ideeën die do samenleving ten goede kunnen
komen, maar het geld hoeft
niet op. Het gemeentebestuur van Korendijk bestaat
uit zuinige bestuurders en
dat moet worden gekoesterd.
Met het overschot hebben
we al kunnen bereiken dat
Korendijk zir;h kun meten
met andere gemeenten."

Massaal verzet
tegen turbines
Inwoners van Nieuw-Beijerland en
Piershil, gemeenten en organisaties
hebben zich gisteravond massaal
gekeerd tegen het turbineplan voor de
beruchte locatie 50 aan het Spui.
Folkert van der Krol
Piershil/Nieuw-Beijerland

Op veertig plaatsen in Nieuw-Beijerland en Piersil hingen posters
waarop inwoners werden opgeroepen gisteravond naar het gemeentehuis te komen. Daar hield de provincie een hoorzitting over het inpassingsplan voor de plaatsing van
vijf megahoge windturbines langs
het Spui. Veel inwoners van de
twee dorpen gaven gehoor aan de
oproep, zodat het gemeentehuis in
Piershil afgeladen vol zat.
Op 14 september moeten Provinciale Staten van Zuïd-Holland ja of
nee zeggen tegen het plan en gisteravond hadden tegenstanders nog
één keer de mogelijkheid hun kritiek te spuien.
Onder anderen inwoners, gemeenteraadsleden, wethouder Gerard den Boer, Stichting Tegen
Windturbines aan het Spui maakten stuk voor stuk gehakt van het
turbineplan.
Ze laakten de gekozen plek, het
optreden van de provincie die de
regie van de gemeente Korendij k
overnam en (het gebrek aan) overleg met de omwonenden- Het participatieplan, waarin omwonenden
worden gecompenseerd voor de

slechts enkele honderden meters,
maar ook een deel van het dorp
Nieuw-Beijerland moet vrezen
voor overlasr. „Je verwacht dat de
provincie probeert de overlast voor
de inwoners tot het minimum te
beperken, maar er is helaas gekozen
voor maximaal rendement", bekritiseerde wethouder Gerard den
Boer het plan voor vijf turbines op
een lijn in plaats van vier op een zo
groot mogelijk afstand van de bewoonde wereld.
De gemeente Korendijk kijkt
machteloos toe, omdat ze geen
middelen meer heeft het inpassingsplan aan te vechten. Volgens
de provincie heeft de gemeente
geen medewerking verleend aan de
komst van turbines in Korendijk en
is evenmin een andere geschikte
plek aangedragen.

Onrechtmatig
'-. Met posters werden inwoners opgeroepen naar
het gemeentehuis te
komen. FOTOCLAUS AAN DU WEL

overlast, stelt volgens velen bitter
weinig voor. Veel inwoners van
Nieuw-Beijerland, maar ook Piershil vrezen voor geluidsoverlast in
het nu zo stille gebied en mogelijke
hinder van slagschaduw. De
dichtstbijzijnde woningen staan op

De meeste weerstand kan de provincie verwachten van de stichting
Tegen windturbines aan het Spui,
die meer dan honderd inwoners
vertegenwoordigt. Die zal geen enkele mogelijkheid onbenut laten
om de komst van de 'reuzen' tegen
te houden, kondigde haar advocaat
Peter de Lange aan. „Deze procedure rust op onjuiste en onrechtmatige uitgangspunten", hield hij
de Statenleden voor.
De Lange voegde er meteen aan
toe dat hij desnoods tot aan het Europese hof van justitie zal strijden,
voor het gelijk van de stichting, een
procedure die volgens hem jaren in
beslag kan nemen. „Het recht zal
zijn loop krijgen, in of buiten de politiek."

'0rendijk mag zoeken naar altenatief

STRIJEN

ut
andere hoek

Tijdelijke vestiging statushouders
in oud schoolgebouw geschrapt
De gemeente Strijcn ziet ervan af om in het oude schoolgebouw van Het Spui tijdelijk
statushouders te vestigen. Na
onderzoek is het gemeentebestuur tot de conclusie gekomen dat tijdelijke huisvesting
geen optie is en dat er nader
onderzoek zal volgen om het
voormalige schoolgebouw geschikt te maken voor reguliere
woningbouw. De instroom
van vluchtelingen aan het
eind van 2015 en begin dit jaar
veroorzaakte veel commotie
in Nederland. Ook in Strijen
werd de discussie gevoerd
waar vluchtelingen konden

Het plan voor windturbines langs het Spui kan uan de
Statenleden van tafel. A/laardan moet de gemeente
Kor'endijk zelf een alternatieve locatie aandragen.
Dat bleek woensdagavond tijdens een drukbezochte
hoorzitting. Er is met de zoektocht wel haast geboden.

dool' Bas van den Berg

KOFrENDIJK - Do gemeente
Koi'endijk aclu zich nog niel
kaïtsloos in do strijd togen
de plaatsing van windturbines op locatie !ïü langs
de Spuidijk tussen Piershil
en Nieuw-Bei jerland. Tijdens een d r u k bezochte
hoorzitting met Slalenloden woensdagavond in hol
genieentehuis van Piershil,
Hot du voltallige gemennlertiad blijken het niet. eens
U; zijn mut de plaatsing van
windturbines op locatie 50,
xoa Is tic provincie wil. De
m a r l vroeg de Statenleden
nicl akkoord Ie gaan met hot
plan van de prnvim:in voor
locatie 50 on dn realisatie
v;m liet windpark van Len-

miiislo 15 MW over Ie laU:n
aan de Koren dijk zelf en de
inwoners. Ren van de argumenten was dat het gebied
langs het Spui te klein is en
de betekenis onvoldoende
om te \vnrden gemarkeerd
met windturbines. Volgens
de Staten valt niet te tornen
aan de cruciale datum van
'14 september wanneer de
provincie definitief oen hesluit neemt waar windturbines in het westelijk deel
van de Ilocksche Waard
gaan komen. VVD-er Marijke Boorsma, die namens
vrijwel de gehele raad van
Korendijk sprak, /.ei blij te
zijn met de handreiking van
de Statenleden.
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komen. Het schoolgebouw
van Het Spui, dat sinds vorige
schooljaar leeg staat, werd als
mogelijk onderkomen aangemerkt. Maar tijdelijke huisvesting, blijkt uit het onderzoek, heeft niet de voorkeur.
Omdat er in Strijen minder
huizen worden verkocht, zijn
er genoeg huizen voor statushouders en is er geen sprake
van een 'verdringingseffect'.
„Verder wordt nu ook in regionaal verband gekeken naar
de opvang van statushouders", zegt burgemeester
Aart-Jan Moerkerke van
Strijen,

Geen statushouders Het Spui
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STRIJEN - Na uitgebreid on- volgens op een later tijdstip keken naar do opvang van
statushouders.
De
locatie
der/oek is de gemeente Strij- het definitieve besluit. HoeHot
Spui
is
daarbij
genoemd
wol
de
gemeentelijke
taaken lol de slotsom gekomen,
EI!'lo/.ion van tijdelijke huis- stelling van statushouders als mogelijke huisvesting
vesting van statushouders weliswaar wordt verhoogd, van alleenstaanden, om een
in het voormalige) schoolge- voorziet de gemeente Strijen versnelde uitstroom van stabouw Hot Spui. Strijon heeft geen problemen om aan die tushouders uit de AZC's te
gekeken of Hel Spui om Ie verhoogde taakstelling te bereiken. Ge/,ien echter ons
bouwen was naar tijdelijke kunnen voldoen. Ook om- uitgangspunt om niot alleen
huisvesting voor .status- dal de woningcorporatie be- alleenstaanden te huisveshouders. Het onderzoek is sloten heei'l minder hui/on ten, vanwege het verminafgerond on de conclusie is lo verkopen en voldoende derd draagvlak in de omvorder Le onderzoeken of de woningen beschikbaar blij- geving on de samenleving,
plek geschikt is voor regu- ven voor de huisvesting van lijkt er nu geen noodzaak
liere woningbouw. Binnon- statushouders, lijken do ver- om Hot Spui to verbouwen
kort buigt de adviescommis- dringingseffecten beperkt Se naar tijdelijke huisvesting',
sie /,ich over hel voorslel en blijven. ,,Verder wordt ook zegt burgemeester Aart-Jan
neemt de gemeenteraad vor- in regionaal verband ge- Moer kerke.

"Geen vertrouwen in model samenwerking"
,
'Er is geen enkel vertrouwen
in het model van samenwerking', stelt fractievoorzitter Maurico Pahladsingh
van Dfi6 Oud-Beijerland
in de discussie rond do bestuurlijke toekomst van de
Hoeksche Waard. 'Hot onderl i ng ver t rouwen onder
veel raadsleden is lot het
absolute nulpunt gedaald.
Vooral nu er geprobeerd
wordt het samenwerkingsmodel bij de provincie door
te drukken.' Pahladsingh
doelt op de brief van 31 mei
j.l. waarmee 11 van de 35
Hoeksche Waarrisc raadsfractios, verenigd in de 'samenwerkers', de provincie
Zuid-Holland hebben verzocht zo snel mogelijk hun
model van samenwerking
aan do vijf gemeenten op te
leggen. De voorstanders van
herindelen vinden dat het
verzoek ingaat legen de afspraak die door de gedeputeerde Rogier van dor Sandc
met de fractievoorzitters
op 6 januari jl. is gemaakt.
Pahladsingh herinnert aan
het Onderzoek Bestuurlijke
Toekomst (OBT)-lraject van
2015 dat was gestart met
als uitgangspunt dat allo
radon de uitkomsten en
hot advies daarvan zoudon
aanvaarden. Uitkomsten on
advies wezen toen op herindeling van de 5 gemeenten
por l januari 2018. In 2016
hebben de samenwerkers
achter gesloten deuren gepoogd een aanvaardbaar
alternatief voor herindeling

te ontwikkelen. 'Dat is mislukt', vervolgt Pahladsingh.
•'Na toetsing ton overstaan
van de provincie is vast komen te staan dat het model
op te veel punten gebreken
vertoont om uitvoerbaar
Ie kunnen zijn. Daarnaast
blijven er onduidelijkheden
over de invulling en is er
geen begrot ing van kosten of
dekking daarvan. Het is een
uiterst riskant experiment
wat lijnrecht staat tegenover een transparante fusie
die bovendien miljoenen
oplevert.' Dat laatste werd
duidelijk uit een financiële
scan die de provincie dooi'
een onafhankelijk bureau
liet opstellen on in mei werd
gepresenteerd. Forse besparingen op onder andere bestuurskosten en extra gelden
van het Rijk dragen hier aan
bij. Een andere bijeenkomst
van mei 201ü georganiseerd
door de provincie maakte
duidelijk dat een doordacht
'kernonhcleid'
nabijheid
van bestuur garandeert en
losstaat van de omvang de
gemeente. In de miljoenen
die herindeling de Hoekscho Waard opleveren ziet
Pahladsingh een mogelijkheid de lasten laag te houden en een kernenbeleid
te ont wikkelen waarmee
dorpen moer Ie zoggen én
te besteden krijgen. Hij ziet
hierin bovendien een kans
de bestuurlijke impasse te
doorbreken: 'Ik blijf optimislisch en bespeur ondanks
'alles oen welwillende houding onder een groot aantal
hcrindolcrs om mol de sa-

menwerkers dat kernenbeleid vorm te geven en samen
do brug te bouwen naar een
ongedeelde toekomst.' Fusie
kan wat de herindelers betreft in 2019 plaatsvinden.
Dat is dan wel hot uiterste
want '2Ü20 of later zou automatisch een nieuwe tussen-j
lijdse verkiezing betekenen
en dat is ondenkbaar. De
Hoekscho Waard is gebaat
bij duidelijkheid en een stabiel bestuur tot aan de nieuwe gemeente. Nog los van de
financiële consequenties.'
Pahladsingh hoop! dat de
samenwerkers niet langer de
provincie onder druk zul len
zetten en hot besluit van GS
zullen respecteren. 'In deze
fase past respect en ruimte
voor GS om in alle rust en
zorgvuldigheid een besluit
te kunnen nemen. Alle 24
fracties van de herindelers
hebben het volste vertrouwen in GS, hun aanpak en
besluit.' Op 5 juli noemt Gedeputeerde Staten van ZuidHolland een besluit over de
bestuurlijke toekomst van
dn Hookschc Waard. Wordt
het samenwerken of samenvoegen? Het besluit wordt
bekendgemaakt on toegelicht door GS op diezelfde
dag tijdens een openbare
bijeenkomst om 18:00 uur
in Streona, Stockhulmplein
6 in Strijcn. Het proces, verslagen, rapporten on overige
slukken zijn te vinden op de
website: ww w.zuid-holland.
nl/onder werpen/lokaal-best uur/hoeks che-w aard-O/.
Maurice Pahladsingh, namens de 'herindcïöfs'

Oud-Beijerland bestrijdt
onkruid met
hete
>- ». x- lucht
OUD-BEIJERLAND - Zelfs de
moest enthousiaste groonliefliebber moet hot toegeven:
uitbundige onkrnirigroei op
de openbare weg én vorkoor
(om het oven of hot nu auto's,
fietsers of voetgangers zijn) is
een onmogelijke on bovenal
onveilige combinatie. Hot is
daarom niet verwonderlijk
dat wegbehoerders er voel
aan gelegen is om straten,
wegen en pleinen onkruidvrij te houden. Sinds mensenheugenis werd hiervoor
gebruik gemaakt van chemische oukrnidbestrijding.
Hot landelijk verbod op het
gebruik van herbicide in/
op de openbare verharding
(publicatie Staatscourant
23 maart) met ingang van
31 maart komt dan ook niet
als een volslagen verrassing.
De gemeente zocht en vond
echter een alternatief... de
Weedheater,
"Dit apparaat gaat hot on-

kruid met hete lucht -maar
liefst 400 graden Celsius- te
lijf', verduidelijkt Arjan van
der Volde, wijkopzichter bij
team Buitenruimte. Arjan:
"Alles wat je met deze hete
lucht raakt, sterft af. Succes
verzekerd". Bij hete lucht
sterven alleen do (bovengrondse) delen af die daadwerkelijk zijn geraakt. Vanuit het wortolgestel, waar de !
hete lucht niet bij kan, loopt
do plant vervolgens weer
uit. De behandeling moet
regelmatig herhaald worden.
"Daarbij komt dat jo niet
overal goed bij kunt komen.
Do inwoners van Oud-Boijerland kunnen ons daarbij wel
oen handje helpen", lacht
de wijkopzichter. "Wanneer iedereen regelmatig hot
onkruid langs de woning/
schutting/tuin/heg
weghaalt, dan moeten we aardig
in do buurt komen van hot
'oude' kwaliteitsbeleid".

De nieuwe onkruidverdelger is een hete lucht verdelger. Er is
geen brandgevaar.
Foto:PR

Vóór actief kernenbeleid
HOEKSCHE WAARD - In

oon

brief aan Provinciale Stalen
van Zuicl-Holland pleit du
groep Pro Hoekschi; Waard
voor een actief kernenbeleid
als hot komt tol de vorming
van één gemeente Hoeksche
Waard. Waar het gaat om de
financiële gevolgen van een
herindeling spreekt zij zich
uit voor het laagste geldende
tarief. Pro Hoeksche Waard
heeft in april op uitnodiging
van het provinciebestuur,
zich al uitgesproken voor de
vorming van één gemeente,
waarbij alle huidige kernen
hun specifieke kenmerken
en identiteit houden en zelfs
versterken. Dat zou o.a. kunnen door het instellen van
adviesraden in ieder dorp
die beschikken over een beperkt eigen budget, '/.o werd
voorgesteld. "Het moment
van samenvoegen van de

vijf gemeenten is naar onze
mening ook hei moment om
formeel burgerinitiatief tot
een serieus instrument van
het kcrneabeleid te maken",
aldus de nieuwe brief van
Pro Hoeksche Waard aan
hel provinciebestuur. In
haar brief aan de provincie
s preekt Pro Hoeksche Waard
zich ook uit over de financiële gevolgen van een herindeling. "Kiezen voor het
laagsle geldende tarief voor
de lokale belastingen in de
samen te voegen gemeenten
zou de Hoeksche Waard uitslekend passen, temeer daar
er nu geen grote verschillen
in tarieven tussen de vijf gemeenten bestaan. Dat maakt
het te zijner tijd aanzienlijk
gemakkelijker een passonde
harmonisatiepcriode te kiezen", aldus tenslotte de brief
van Pro Hoeksuhe Waard.

Geen noodopvang
in Hoeksche Waard
6

jaar. De gemeenten
HOEKSCHE WAARD
Er komt voorlopig geen vinden een kleinschalige opvang beter pasnoodopvang voor
sen.
vluchtelingen in de
Het COA liet eerder
Hoeksche Waard. De
dit jaar al weten niets te
vijf gemeenten en het
zien in opvang van
Centraal Orgaan opvluchtelingen verspreid
vang Asielzoekers
over meerdere locaties
(COA) zijn het niet
eens geworden over het en dat de noodopvang
op één plek moet koaantal op te vangen
men. Om financiële en
vluchtelingen.
humane redenen wil
De gemeenten willen
het COA niet tornen
plek bieden aan 200
aan dit uitgangspunt.
personen, eventueel
verdeeld over meerdere Ook de vijf gemeenten
blijven bij hun standlocaties. Het COA is
punt, maar blijven beechter op zoek naar loreid om te helpen met
caties voor minimaal
de opvang van vluchte300 personen voor een
periode van vijf tot tien lingen.

'Sluipverkeer voorkomen'
'Z --v o&
c'J \
STRIJEN De gemeente Strijen
worstelt met de aanpak van de
verkeersproblematiek in het
dorp. Uit het onlangs gehouden
verkeersonderzoek lijkt het instellen van eenrichtingsverkeer
in de Boompjesstraat de beste
oplossing, „Maar dan zijn elders
tn het dorp, in verband met
sluipverkeer, ook maatregelen
noodzakelijk", stelt wethouder
Wilko van ïilborg.
Tijdens de proef werd in de

Boompjesstraat twee weken eenrichtingsverkeer ingesteld. Per etmaal reden 700 voertuigen minder door de doorgaans drukke
winkelstraat. Op basis van die gegevens neigt het Strijense gemeentebestuur er nu naar het
eenrichtingsverkeer daarvoor te
voeren.
Omwonenden en winkeliers
zijn tegen zo'n maatregel en ook
busmaatschappij
Connexxion
staat niet te juichen.

Gemeente onderzoekt
accommodatieplan
De gemeente Crornstrijen doet
een eerste onderzoek naar een
accommodatieplan. Het plan
wordt opgesteld naar aanleiding
van de vitaliseringsagenda voor
de komende vier jaar. De gemeente wil gebouwen en gronden die onder meer gebruikt
worden voor sport, cultuur en
zorg opnemen in een toekomstbestendig accommodatiebestand. Tijdens het onderzoek
wordt er onder meer gekeken
naar ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkeling, de beleidsdoelstellingen van de gemeente
en de kosten. Het college wi! binnenkort met de gebruikers en
huurders over het plan praten.

jKorendijk houdt
hoop: alsnog andere
jplek turbines opperen
De gemeente Korendijk reikt
de provincie mogelijk nog voor
de zomervakantie een alternatieve plek aan voor de plaat| sing van vijf megahoge windturbines in het landschap.
Claudia Langendoen
Korendijk

i Alleen dan is de komst van turbines langs het Spui nog tegen te
houden, verwachten diverse
raadsleden. „Het lijkt de enige
ruimte die de Statenleden ons
nog geven", concludeert PvdA'er
Jelle Stelpstra op basis van de
hoorzitting die de provincie
woensdag hield in het gemeentehuis van Korendijk over het turbineplan voor de beruchte locatie 50 aan het Spui.
„We moeten nog vóór de zomervakantie om tafel met elkaar
i als raad én met de inwoners om
een andere plek te bepalen", zegt
Marga van Hulst van Gemeentebelangen Kotendijk vertrouwend
i op medewerking van de StatenI leden. Zij heeft hier een goed ge| voel over, ook al lukte het de gemeente tot irritatie van de provincie tot nu toe niet om een plek
aan te reiken. Er werd geen enkele geschikte plek werd gevonden. „Ik ga geen namen noemen,
maar ik heb woensdag in de
wandelgangen van meerdere Statenleden gehoord dat zij de loca-

tie langs het Spui zullen afkeuren
en zullen vragen om een nieuw
proces", vertelt Van Hulst. Zij
doelt op de beslissing die op 14
september voorligt. Dan moeten
Provinciale Staten ja of nee zeggen tegen het turbineplan langs
het Spui. Hiertegen is veel verzet
in Korendijk. Probleem is echter
dat er aan elk andere onderzocht
alternatief iets mankeert. „Maar
wellicht moeten we eerder ingenomen standpunten loslaten",
verwoordt Stelpstra. „Locatie 50
die nu voorligt, is immers de
slechtst denkbare plek. Moeten
we niet kiezen voor een andere
locatie waarbij we weliswaar een
enkeling moeten uitkopen, maar
niet twee hele dorpen overlast
ondervinden?" zegt de PvdA'er.

Gepasseerd station
CDA'er Karoline Vorthoren
vreest dat het succesvol aanreiken van een nieuwe locatie een
gepasseerd station is voor de provincie. „Wij leggen ons nu vooral
toe op het overtuigen van de Statenleden dat locatie 50 een onwenselijke plek is. Dat lukt het
best door ons gebied te laten
zien, zoals woensdag ook weer is
gebeurd. Onze hoop is op hen gevestigd. We zijn niet in hartje
Rotterdam waar het al een herrie
is. Het is hier zo rustig en mooi.
Elk geluid dat je hier toevoegt,
heeft grote impact."

