
» Onderzoek voor betere verbinding op eiland

'Kwaliteit internet
nog belangrijker'
De kans is groot dat er een onder-
zoek komt met als doel de internet-
verbindingen in delen van de Hoeksche
Waard te verbeteren. Nu zijn die vooral
in de buitengebieden nog ondermaats.
Folkert van der Krol

Korendijk

Een snelle internetverbinding is
voor lang niet alle Hoeksche
Waardse huishoudens en bedrijven
vanzelfsprekend. Vooral in de bui-
tengebieden kunnen velen nog

l moeizaam thuis de digitale snel-
I weg op. In de Heinenoordse nieuw-
bouwwijk Oosteinde loopt al een
burgerinitiatief om glasvezel in de
wijk te krijgen, zodat ze snel inter-

j net hebben en zonder storingen te-
jlevïsie kunnen kijken, Rond 70
burgers steunen dat initiatief al.

„Maar ook in de nieuwe wijk die
l bij Zuid-Beijerland is bijgebouwd,
ligt geen glasvezel", zegt de Koren-
dijkse wethouder Paul Boogaard.
„En in buitengebieden, zoals de.
Oudendijk bij Goudswaard, heb je
nauwelijks internet. Terwijl dit

! steeds belangrijker wordt voor

mensen. Ze moeten langer thuis
blijven wonen. Als het vanwege een
slechte verbinding niet lukt om via
internet iets te bestellen, helpt dat
niet. Het is ook een belangrijk
thema als mensen een huis kopen.
Die verbindingen zijn geen nuts-
voorziening. Het is aan de markt
om die te verbeteren, Dat kan via
glasvezel of het upgraden van ko-
pernetwerken, zoals KPN al doet."

Boogaard is al in gesprek met de
stichting Glasvezel Gemeente die
hij een analyse wil laten maken van

Internetverbïnding is
een belangrijk thema
als mensen een
nieuw huis kopen
-Paul Boogaard

de situatie in Korendijk en het liefst
in de hele Hoeksche Waard. „Glas-
vezel Gemeente heeft onafhanke-
lijke adviseurs. Ik ga dat volgende
week al bespreken met mijn colle-
ga's van de andere gemeenten."

Klachten
Volgens hem zijn er veel klachten
over de internetverbindingen.
„Maar we moeten eerst uitzoeken
hoe groot het probleem precies is",
zegt hij. „Wat mij betreft gebeurt
dit na de zomer al. Alleen in gebie-
den waar de verbindingen heel
slecht zijn, zou je als overheid fi-
nancieel mogen bijdragen om dat te
verbeteren. Er zijn ook 'grijze' ge-
bieden waar het internet wat beter
is, maar waar nog geen keuze is tus-
sen verschillende aanbieders. Als
we alle problemen in kaart hebben
gebracht kunnen we met de opera-
tors om de tafel."

Boogaard wil het breder trekken
dan alleen huishoudens. „Zo'n ini-
tiatiefals in Oosteinde, ook al heb-
ben 70 mensen daarvoor getekend,
ïs commercieel voor KPN en Ziggo
nog niet interessant. Ik zou er ook
instellingen als scholen, gemeente-
huizen en brandweerkazernes bij
willen betrekken. Vraagbundeling
is een interessante optie."

Onderzoek
naar internet
HOEKSCHE WAARD De
roep om een onderzoek
naar de kwaliteit van inter-
netverbindingen in de
Hoeksche Waard is groot.
Al enkele uren na een op-
roep van AD Hoeksche
Waard op Facebook uitten
eilandbewoners massaal
hun ongenoegen over ge-
brekkige snelheid en on-
derbrekingen tijdens ge-
bruik van internetdiensten.
„In Goudswaard staan wij
op maandagmorgen met
onze groenten - en fruit-
hande!", vertelt Anita den
Hartog uit Oud-Beijerland.
„We hebben regelmatig
geen verbinding voor de
pinbetalingen. Echt heel ir-
ritant."
De Korendijkse wethouder
Pau! Boogaard is verrast
door alle reacties. „Dit had
ik niet verwacht. Maar het
Iaat we! zien dat er echt
een onderzoek moet
komen.11» P7



Bieb is nu knusser
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Wethouder Boogaard spreekt lovende woorden over de vrijwilligers die de verhuizing van de
bibliotheek mogelijk hebben gemaakt. Foto:PR

De verhuizing van de
bibliotheek naameen
nieuw onderkomen in
boerderij Dorpszicht in
het centrum van Zuid-
Beijerland ging vrijdag
gepaard met een open
huis en een officieel
gedeelte.

door Bas van den Berg

Z U I D - B E I J E R L A N D - De vo-
rige ruimte van de bieb zal
binnenkort worden omge-
vormd tot een aantal zorg-
appartemcnten. Wethouder
Paul Booqaard van Koren-

dijk sprak tijdens do ope-
ning van de bieb lovende
woorden over de vrijwil-
ligers die het allemaal mo-
gelijk hadden gemaakt. ,.De
inzet van de vrijwilligers is
fantastisch to noemen." zei
hij. „De periode van verhui-
zing en herinrichting heeft
maar oen weck in beslag
genomen. Dat zie ik als een
staaltje van doorzettings-
vermogen. Deze mensen
hebben het mogelijk ge-
maakt dat Zuid-Beijerland
weer kan beschikken over
een bieb met boeken voor
mensen van alle leeftijden.
De bibliotheek is qua opper-
vlakte wat kleiner gewor-

den. maar daardoor wordt
hij wel als heel knus erva-
ren." De verhuizing van de
bibliotheek is onderdeel
van hot nieuwe accommo-'
datiebeleid van Korondijk |
met als uitgangspunt dergo-:

lijke voorzieningen voor de
kernen te behouden. Boog-
aard: ,,Voor de leefbaarheid]
van de Korendijkse kernen
is een bibliotheek belang-
rijk, net als bijvoorbeeld een j
peuterspeelzaal. We hebben i

,deze voorzieningen in alle
vier de kernen voor de in-
woners weten te behouden.
Dat is het uitgangspunt ge-
weest van het gemecntobe-l
stuur en daar zijn we ook

volledig in geslaagd. Steeds
streven we er naar dat de
kernen leefbaar moeten blij-
ven voor de inwoners. Het
zou niet goed zijn als we
dergelijke voorzieningen
zouden moeten missen en
de kernen daardoor in ver-
val raken, aldus Pau! Boog-
aard." Het accommodatie-
beleld van Korendijk kri jgt
binnenkort een vervolg in
Piershil. Dan zal de gymzaal
en aula naast hel gemeente-
huis eveneens tot een multi-
functionele accommodatie
worden omuevormd.

Buslijn naar Middelharnis in ere hersteld
HOEKSCHE WAARD Scholieren
kunnen binnenkort weer vanaf
het busstation van Heinenoord
rechtstreeks naar scholengemeen-
schap Prins Maurits in Middelhar-
nis reizen. Op initiatief van de
SGP/CU-fractie in-Provinciale Sta-
ten van Zuid-Holland komt daar-
voor extra geld beschikbaar. Ver-
voerder Connexxion schrapte eer-

der in de nieuwe dienstregeling
lijn 130. Sindsdien zijn scholieren
uit het westen van de Hoeksche
Waard minimaal een halfuur lan-
ger onderweg om in Middelharnis
te komen. Volgens veel ouders is
het niet meer te doen.

Servaas Stoop, burgemeester
van Korendijk, stelde daar eerder
in zijn rol als statenlid ook al vra-

gen over aan Gedeputeerde Staten
van Zuid-Holland. Zijn partij ver-
wierf binnen de provincie vol-
doende steun om geld vrij te ma-
ken voor het in ere herstellen van
de rechtstreekse buslijn. Boven-
dien wordt het ook mogelijk dat
andere knelpunten rond wegge-
vallen ritten of lijnen in de Hoek-
sche Waard worden opgelost.



Been ernstige ziektes door Moerdijk

Strijenaren
gerustgesteld?
Het onderzoek naar de gezondheid van inwoners in
Strijen heeft uitgewezen dat er geen aanwijsbaar
verband bestaat tussen het industrieterrein Moerdijk
en het aantal ernstige ziektegevallen in de gemeente
Strijen. Bent u gerustgesteld of zou u toch liever een
vervolgonderzoek wensen?

STRIJEN - De afgelopen
maanden hebben de Dienst
Gezondheid & Jeugd ZHZ
on de GGD West-Brabant
onderzoek gedaan naar de
gezondheid van de inwo-
ners in de gemeente Slrijen.
In vergelijking met de rest
van Nederland worden geen
ongewone afwijkingen ge-
vonden. „Ik heb de zorg van
onze inwoners altijd begre-
pen en die dolen wij. Er zijn
te veel incidenten op hot
water en aan de overkant op
industrieterrein Moerdijk.
Maar ik ben blij dat we hen
op dit gebied nu gerust kun-
nen stellen. Wc hebben wol
afgesproken elke vier jaar

nn soortgelijk onderzoek te

honden", laat burgemeester
Aart-Jan Moerkerke weten.
Aan Brabantse kant geeft het
onderzoek in de plaats Ze-
venbergen aanleiding tot na-
der onderzoek. Moerkerke:
"In de meeste kernen wordt
hetzelfde geconstateerd als
bij ons. Alleen Zevenbergen
wijkt af. Daarom wordt in
Moerdijk een vervolgonder-
zoek gehouden. Wij wachten
de uitkomsten af en zullen
dan beoordelen of in Strijen
alsnog een vervolgonderzoek
nodig is. Kijkend naar de on-
derzoeksresultaten is daar
geen enkele aanleiding voor."
Laat ons weten wat u vindt:
www.helkompasonline.nl.
Lees verder op pagina 4

Gezondheidsonderzoek Strijen
geeft zelfde beeld als landelijk
Vervolg voorpagina
STRIJEN - Tijdens hot onder-
zoek is gekeken naar moge-
lijk meer kankergevallen in
de kernen Strijen, Strijensas
en Mookhoek. Daarnaast is
het reguliere onderzoek dat
de GGD iedere vier jaar uit-
voert onder volwassenen en
ouderen opnieuw bekeken.
Ook zijn de Strijense huisart-
sen via een enquête bevraagd
over de gezondheid van hun
patiënten, In vergelijking met
landelijke gegevens bleek op
één soort van kankers in de
kern Strijen één ziektegeval
moer te zijn. In alle andere

gevallen kwam Strijen op
of onder het verwachte aan-
tal kankergevallen. In Strij-
onsas en Mookhoek werd op
alle onderdelen op of onder
de landelijke norm gescoord.
Op basis van wat inwoners
zelf rapporteerden in het on-
derzoek van de GGD, blijkt
dat hot percentage inwoners
dat bezorgd is over wonen in
de buurt van industrie hoger
is dan in Zuid-Holland Zuid.
Aanleiding voor het regio-
nale gezondheidsonderzoek
was het recente voorval bij
Shell Moerdijk waarbij onop-
gemerkt de kankerverwek-

kende stof ethylecnoxide ont-
snapte. Bij wind variërend
vanuit het zuidwesten tot het
zuidoosten ligt Strijensas en
de directe omgeving onder
de invloedssfeer van het
industrieterrein Moerdijk,
Hoewel een analyse van de
GGD uit maart dit jaar uit-
wees dat de lekkage bij Shell
geen gezondheidsgevolgen
had, waren ook de inwoners
van Strijen bezorgd over hun
gezondheid. Bent u gerustge-
steld?
Wij zijn benieuwd, reageer
op Faccbook of onze site:
www.hetkompasonline.nl.



HOEKSCHE WAARD

Buurtbemiddeling vanwege
succes voortaan op hele eiland
Buurtbemiddeling Oud-Beïj-
erland is sinds de introductie
in april 2014 zo'n groot succes
dat het vanaf juli wordt uitge-
breid naar de hele Hoeksche
Waard. Een team van bemid-
delaars loste in het Spuidorp
tientallen zaken op, een sla-
gingspercentage van ruim 70
procent. Gisteren zetten HW
Wonen, de politie en de vijf
Hoeksche Waardse gemeen-
ten hun handtekening onder
de samenwerkingsovereen-
komst Buurtbemiddeling
Hoeksche Waard.
Die gaat helpen in woonwij-
ken waar burenruzies zijn

ontstaan over bijvoorbeeld
geluidsoverlast, overlast van
huisdieren, hangjongeren,
pesterijen of groen. Doel is
om zonder rechtszaken of
strafrechtelijke vervolging de
problemen op te lossen. Spe-
ciaal opgeleide vrijwilligers
treden op als bemiddelaar. Zij
brengen bewoners opnieuw
met elkaar in gesprek en sti-
muleren ze om zelf op zoek te
gaan naar een goede, langdu-
rige oplossing. Inwoners kun-
nen gratis gebruikmaken van
Buurtbemiddeling Hoeksche
Waard. De gesprekken blijven
vertrouwelijk.


