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Directie fusieorganisatie WIHW:
'Financieel beeld is ontluisterend'
Fusieorganisatie Werk & Inko-
men Hoeksche Waard (WIHW)
kampt nu al met grote financi-
ële problemen. Het verwachte
begrotingstekort voor dit jaar
bedraagt bijna 1 miljoen euro.
Dat is 4 ton meer dan begroot.

i Folkert van der Krol

Hoeksche Waard

| Werkbedrij f Hoeksche Waard en
| Regionale Sociale Dienst Hoek-
sche Waard gingen samen op in de

| WIHW. De organisatie kent fi-
nancieel een valse start.

De Strijense wethouder Geraldo
Janssen gaf zijn raad vorige week al

een 'winstwaarschuwing'. De di-
rectie bevestigt die zorg nu in een
brief aan de raden. „Stijgende uit-
gaven en een daling van de inkom-
sten zorgen tezamen voor een fi-
nancieel ontluisterend beeld",
staat daarin.

De omvang van de financiële
problemen wijt de directie aan de
rijksbudgetten voor het verstrek-
ken van uitkeringen. Die blijken
niet voldoende voor het stijgende
cliëntenbestand. In tegenstelling
tot de periode 2011-2014 groeit de
laatste jaren het aantal bijstands-
gerechtigden steeds verder in de
Hoeksche Waard, meer dan het
landelijk gemiddelde. Op het ei-

land is het aantal werkzoekenden
zonder baan in een jaar tijd met 5,5
procent toegenomen.

Bovendien valt nu de rekenme-
thode die het rijk hanteert voor het
verdelen van de budgetten sterk
ten nadele uit van de Hoeksche
Waardse gemeenten.

Herindeling
Opvallend is dat volgens de
WIHW-directie de Hoeksche
Waard financieel veel beter af is bij
een herindeling. Eén gemeente
Hoeksche Waard zou jaarlijks on-
geveer 2 miljoen euro meer kijgen
dan vijf afzonderlijke gemeenten
bij elkaar.



Help! We worden opgeslokt
OPINIE Help, we worden opgeslokt! In Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en
Strijen luidden burgers deze week de noodklok, hoewel de 'onheilstijding' allerminst als een
verrassing kwam.
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Leg burgers maar eens uit dat ook zij gebaat zijn bij meer 'bestuurlijke
slagkracht'

Al geruime tijd sorteert de provincie Zuid-Holland voor op het voornemen, dat dinsdag wereldkundig werd gemaakt: als het
aan Gedeputeerde Staten ligt, gaan de vijf buren vanaf 2020 op in één gemeente, onder de voor de hand liggende naam
Hoeksche Waard. „Het gaat om de gemeenschap, niet om de gemeente", sprak commissaris van de koning Jaap Smit
sussende woorden.

Maar leg burgers maar eens uit dat ook zij gebaat zijn bij meer 'bestuurlijke slagkracht'. Het is voor de meesten een ver-van-
mijn-bed-show. In een wereld die steeds groter en mede daardoor steeds vaker als bedreigend wordt ervaren, roept de
nakende fusie vooral negatieve emoties op: weg gemeentehuis, een lange(re) rit om het paspoort te verlengen, dreigende
dominantie door het 'grote' Oud-Beijerland.

Financiële scan

Strijen blijft Strijen, al is dat vanaf 2020 vermoedelijk onder de paraplu
van de gemeente Hoeksche Waard

Uit de financiële scan die de provincie dit voorjaar presenteerde, kunnen zowel voor- als tegenstanders van de herindeling

munitie halen. Groter is niet altijd beter, maar groter is ook niet per definitie slechter.

Toen Dirksland, Goedereede, Middelharnis en Oostflakkee in 2013 werden samengevoegd tot Goeree-Overflakkee was het
huis op het Zuid-Hollandse eiland aanvankelijk ook te klein. Uitgerekend die gemeente stuurde een aanbevelingsbrief naar

de weifelende collega's in de Hoeksche Waard: u zult geen spijt krijgen.

Voor wie het vergeten is: Rotterdam is ook een verzameling dorpen. De fusie betekent bovendien ook niet dat dorpen van
de kaart worden gevaagd. Strijen blijft Strijen, al is dat vanaf 2020 vermoedelijk onder de paraplu van de gemeente

Hoeksche Waard.



'Knusse verpleeghuisje' is De Herbergier in Hoeksche Waardse dorp Piershil

'Vinken?
We hebben
een parkiet'
A£>H\ \,2.<p;̂ 2£?t<£r

Het 'knusse verpleeghuisje' waaraan Hugo
Borst in zijn open brief aan staatssecretaris
Martin van Rijn refereerde, staat in Piershil.
Beheerders Gerard Vonk en Digna Bruijne van
De Herbergier zijn wars van overbodige regels. .

Folkert van der Krol

Piershil

Lijstjes afvinken van doorlopen
procedures? Niet bij De Herbergier
in het Hoeksche Waardse dorp.
„Wij doen in dit huis niet aan vin-
ken, we hebben een parkiet",
grijnst Gerard Vonk. Waarmee De
Herbergier, waar zestien bewoners
met geheugen- en psychiatrische
problemen, ook meteen afwijkt van
veel andere zorginstellingen. Huis-
dieren zijn welkom. Door de woon-
kamer dartelen twee honden.

De blijmoedige sfeer bij De Her-
bergier viel Borst, die geregeld in
zijn AD-column schrijft over zijn
dementerende moeder, op. Hij
bracht er drie weken geleden een
bezoek, nadat een medewerker
hem had gemaild dat er ook ver-

pleeghuizen zijn waar het perso-
neel wel de tijd heeft voor patiën-
ten. Voor de bewoners staan altijd
vier verzorgers klaar. „Om half elf's
ochtends zijn ze gewassen en aan-
gekleed", vertelt Vonk. „Daarna
doen medewerkers dingen met ze,
net wat ze leuk vinden en kunnen:
wandelen, een huishoudelijk klusje
of muziek luisteren bijvoorbeeld."

Gasten
De Herbergier noemt ze stug gas-
ten en geen patiënt. „Wij willen dat
ze het hier zo goed mogelijk naar
hun zin hebben. Daar doen we alles
voor", zegt Bruijne. „We bieden
verpleeghuiszorg, maar vinden
daarnaast andere dingen ook heel
belangrijk. Wij kennen de gasten
goed. Dat is onze kracht. Wij voelen
ons hier een groot gezin."

A Gerard Vonk en Digna Bruijne van De Herbergier willen oog houden voor hun gasten. FOTO JOEP VAN DER PAL

Dïeovercontrole
gaat ten koste
van de tijd voor
de gasten
-Gerard Vonk

In de woonkamer staat een piano.
Bruijne: „Otto, een vrijwilliger,
speelt er elke woensdag op en dan
zingt iedereen mee. Dan is het hier
echt een feestje."

Natuurlijk zijn er protocollen,
onder meer voor de medicatie en de

bevoegdheden. Een uitgebreide ad-
ministratie van de werkzaamheden
is er niet. „De medicatie dubbel pa-
raferen doen we niet. Die overcon-
trole gaat ten koste van de tijd die
we willen vrijmaken voor onze gas-
ten. Als je je met elkaar bewust bent
van wat je doet en dit bespreekt,
wordt de kans op fouten niet gro-
ter", zegt Vonk, die voorheen bij
een psychiatrische instelling
werkte. „Het geld dat beschikbaar is
voor een gast is hetzelfde als in
grote verpleeghuizen, maar daar
hebben ze meer kosten aan over-
head als managers en coördinato-
ren. Bovendien kijken we anders

aan tegen het opstellen van bijvoor-
beeld zorgleefplannen voor gasten.
Die raken snel gedateerd. Wij wer-
ken met een geplastificeerde zorg-
kaart, die we telkens actualiseren
en op de badkamer van de gast zet-
ten. Zo weet de medewerker wat de
gast nodig heeft. Natuurlijk kun-
nen daarbij fouten worden ge-
maakt. Daar praten we rustig over."

Rotterdammer Paul Favier, een
van de bewoners van De Herber-
gier, is vol lof: „Ik word hier goed
verzorgd en ik krijg de ruimte om
dingen te doen. Laatst zijn we naar
het ss Rotterdam geweest. Wauw,
wat was dat geweldig."



(Tientallen klachten
over verdwijnen

l van geldautomaten
l Rabobank Het Haringvliet
| heeft tientallen klachten ont-
vangen over het verdwijnen
van de geldautomaten in Maas-
dam en Westmaas. Dat laat
een woordvoerster van de
bank weten. De gemeente Bin-
nenmaas heeft een dringend
beroep op de bank gedaan
voor een alternatief te zorgen.

l Folkert van der Krol

Maasdam

Vooral in Maasdam is de veront-
waardiging groot dat inwoners
vanaf donderdag naar Putters-
hoek moeten om geld te pinnen.

l De automaat aan de Raadhuis-
straat wordt dan afgesloten.

De Rabobank stelt dat steeds
| minder mensen er geld pinnen.
| Bovendien zou de automaat niet
meer voldoen aan de eisen van
deze tijd. Rabobank vindt de kos-
ten te hoog om de noodzakelijke
vernieuwingen aan de geldauto-

I maat te laten uitvoeren.
De gemeente Binnenmaas

heeft, mede namens andere ge-
meenten, intussen een dringend

; beroep gedaan om de geldauto-
j maten in de dorpen niet weg te
halen. De gemeenten vinden de

l mogelijkheid van het geld pin-
nen belangrijk voor de leefbaar-
heid en de vitaliteit van de dor-
pen. Rabobank heeft het aanbod
van de gemeenten geaccepteerd

om gezamenlijk naar alternatie-
ven te zoeken. Zeker is dat vanaf
donderdag een periode geen mo-
gelijkheid zal zijn om te pinnen
in Westmaas en Maasdam.

Bakkerij
Inwoners roeren zich intussen
flink. Het pamflet waarop de
bank het weghalen van de auto-
maat aankondigt, is al wegge-
haald en door de bank weer op-
nieuw opgehangen.

Bij de naastgelegen bakkerij de
Ambacht in Maasdam is het ver-
dwijnen van de geldautomaat
nog steeds het gesprek van de
dag, zegt Patricia Zevenbergen.
„Er wordt veel over gesproken,
maar van hogerhand is bepaald
dat de geldautomaat weg moet,"
zegt zij. „Wij zijn het daar niet
mee eens. In onze ogen wordt de
automaat veel gebruikt. Auto's
stoppen aan de lopende band om
te pinnen. Het zorgt ook voor
aanloop bij de bakkerij."
Zevenbergen heeft bij de Rabo-
bank aangegeven wel een geldau-
tomaat in de bakkerij te willen.
„Het gaat om zo'n kant-en-klare
automaat die ook in sommige su-
permarkten staat", vertelt zij.
„De vraag is nog of dit kan. Er
zijn wel voorwaarden voor. De
vloer moet er geschikt voor zijn
en mensen moeten voldoende
privacy hebben tijdens het pin-
nen. Dit wordt nog onderzocht."

De geldautomaat in Maasdam gaat verdwijnen. FOTO

AO-HW U
HOEKSCHE WAARD

'Hoeksche Waard heeft
volledig groene stroom'
De vijf gemeenten in de Hoek-
sche Waard kopen alle stroom
groen in. Dat zeggen de colleges
op vragen van de Partij van de
Arbeid. Eerder werd bekend dat
de meeste gemeenten in ons
land niet gebruikmaken van
groene stroom.
De Nederlandse gemeenten wil-
len in 202014 procent van alle
energie duurzaam opwekken. In
2050 moeten alle gemeenten
volledig energieneutraal zijn. De
Hoeksche Waard hoopt echter al
in 2040 energieneutraal te zijn,
melden de colleges. Maar die
ambitie is sterk afhankelijk van
de hoeveelheid stroom die in de
regio wordt verbruikt.

HOEKSCHE WAARD
Dienst gaat wachtlijsten
in jeugdzorg aanpakken

De Dienst Gezondheid en Jeugd
(DGJ) gaat snel in gesprek met
huisartsen en psychologen over
het wegwerken van wachtlijsten
in de jeugdzorg in de regio, waar-
onder de Hoeksche Waard. De
DGJ heeft toegezegd de belang-
rijkste knelpunten in overleg met
zorgpartijen meteen aan te pak-
ken. De vrees bestond dat een te
lakse houding zou leiden tot fa-
tale incidenten met jongeren die
in de knel zitten. De wachttijden
bedragen nu soms wel vijf maan-
den. De groeiende wachtlijsten
worden onder meer veroorzaakt
door korting op de budgetten en
het wegtrekken van lokale zorg-
verleners.



Af valrekening valt 2O
euro lager uit dan in 2O15
De afvalrekening valt voor Hoek-
sche Waarders dit jaar gemid-
deld bijna 20 euro lager uit.
Sinds inwoners moeten betalen
voor het langs de weg zetten
van een grijze container, is er
veel minder restafval. Wel zorgt
het toegenomen aanbod van ge-
scheiden pmd-af val (plastic, me-
taal en drankenkartons) voor
overlast op straat.

Suzanne Eijgenraam
Hoeksche Waard

Sinds per i januari het systeem
Goed Scheiden Loont is ingevoerd,
betalen inwoners een basisbedrag
van 104 euro voor het inzamelen
van afval. Elke keer dat zij restafval
langs de weg zetten, komt daar 6

euro voor een grote container en 4
euro voor een kleine bij.

De hoeveelheid restafval is hier-
door in de eerste vijf maanden van
2016 met 40 procent gedaald. „Dat
is boven verwachting", zegt direc-
teur René Huisman van de Regio-
nale Afval stoffend ienst (RAD). De
afvalverwerker had op een afname
van slechts 19 procent gerekend, ge-
baseerd op ervaringen elders in Ne-
derland. Het gemiddeld aanbied-
percentage is nu 41 procent, terwijl
dat vorig jaar nog 80 procent was.

De verwachting is nu dat Hoek-
sche Waarders gemiddeld 56,06
euro aan variabele heffing gaan be-
talen, waarmee de totale afvalreke-
ning uitkomt op 160,06 euro. Vorig
jaar was die nog 180 euro.

De hoeveel gescheiden ingeza-

melde grondstoffen is ondertussen
met twintig procent toegenomen.
Inwoners scheiden vooral pmd-af-
val beter, maar houden ook meer
gft, glas, papier en textiel apart.

Het grote succes van het nieuwe
systeem heeft ook een keerzijde:
omdat mensen veel meer pmd-af-
val hebben, zorgden de daarvoor
bestemde paarse zakken op trot-
toirs voor overlast Daarom haalt de

Hetis niet-soctaal
gedrag om afval te
dumpen waar geen
container meer staat
-René Huisman

RAD dit afval sinds i juli iedere
week op. Tegelijkertijd zijn de
pmd-verzamelcontainers bij super-
markten verwijderd, omdat daar
vaak zakken naast stonden.

Controleren
De RAD merkt nu echter dat som-
mige mensen hun pmd-afval ach-
terlaten op de plek waar die contai-
ner stonden. De dienst heeft
daarom besloten vanaf nu, ook in
de weekenden, streng te controle-
ren op het dumpen van deze zak-
ken.

De eerste paar bekeuringen, die
minimaal 90 en maximaal 370 euro
kosten, zijn al uitgedeeld. „Het is
gewoon niet-sociaal gedrag waar
niemand op zit te wachten", zegt
Huisman daarover.



iezingen Tweede Kamer'

Gemeenteraden sturen
aan op bittere f usiestrijd
De gemeenteraden van Binnen-
maas, Cromstrijen en Korendijk

i zullen zich tot het uiterste ver-
zetten tegen een herindeling
van de Hoeksche Waard. Zij grij-
pen waarschijnlijk de Tweede
Kamerverkiezingen van 2017
aan om tegelijkertijd een volks-
raadpleging te houden over de
door de provincie aangekon-
digde gemeentelijke fusie.

Folkert van der Krol

Dat melden de politieke partijen
die een intensieve samenwerking
van de vijf Hoeksche Waardse ge-
meenten bepleiten. Drie van de vijf
raden (Binnenmaas, Cromstrijen
en Korendijk) kozen in meerder-
heid voor een model, waarbij een
Hoeksche Raad belangrijke beslis-
singen voor het hele eiland neemt.
Oud-Beijerland en Strijen besloten
juist tot een fusie.

Vanwege de onenigheid hakten
Gedeputeerde Staten. (GS) van
Zuid-Holland vorige week de
knoop door: een herindeling moet

Gedeputeerde Rogier van der Sande met Peter van Loo (rechts)
en Maurice Pahladsingh (D66, voor fusie). FOTOQPHOTO

fcft
Wij gaan niet
meedenken over
een fusie. Daar Is
het te vroeg voor
-Albert Scheerhoorn

het worden. Peter van Loo van het
CDA Binnenmaas en Albert
Scheerhoorn van Gemeentebelan-
gen Binnenmaas, beiden tegen de
fusie, hebben er een nare smaak aan
overgehouden. „Gedeputeerde Ro-
gier van der Sande heeft ons voor de
gek gehouden", zegt Van Loo. „Hij
zei vorige week dat geen enkel sa-

menwerkingsmodel gaat werken,
terwijl hij eerder ons heeft ge-
vraagd het model verder uit te wer-
ken. Wij zijn ervan overtuigd dat
dit model wél kan worden inge-
voerd. De VNG onderschrijft dat."

De tegenstanders van een fusie
voelen zich nog lang niet verslagen.
„Het besluit van GS zegt nog niets",
zegt Scheerhoorn. „Provinciale Sta-
ten moeten er nog over beslissen en
vervolgens, na de verkiezingen in
2017, de Tweede Kamer. Die maakt
weer haar eigen afweging. Wij gaan
dus niet meedenken over een fusie.
Daar is het te vroeg voor."

De partijen die tegen een fusie
zijn, vinden dat de inwoners van de
Hoeksche Waard onvoldoende zijn
gehoord over de fusie. In 2003 sprak
80 procent van de eilandbewoners
zich uit tegen een herindeling,
waarna de fusie werd afgeblazen.

Peter van Loo: „Er wordt vaak ba-
dinerend gezegd dat mensen van-
wege emoties en paspoorten geen
fusie van gemeenten willen. Maar
er zijn wetenschappers die onder-
bouwen dat groter zeker niet altijd
beter is."
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Miljoenen over in
Oud-Beijerland
OUD-BEIJERLAND De ge-
meente Oud-Beijerland
heeft vorig jaar 2,8 miljoen
euro overgehouden. Daar-
van wordt 2,1 miljoen euro
toegevoegd aan de pot
met reserves. De ge-
meente vreesde voor 2015
juist voor een negatief
saldo van 9 ton. Het over-
schot is onder meer ont-
staan, omdat veel minder
geld is uitgegeven aan al-
lerlei zorgtaken. Wethouder
Piet van Leenen is tevre-
den mens. „We krabbelen
in Nederland gelukkig weer
op uit het dal van de reces-
sie. Dat heeft gelukkig ook
zijn positieve weerslag op
onze gemeentefinanciën."

Raad van State neemt tijd voor
oordeel plan Torensteepolder
De Raad van State neemt alle
tijd om een oordeel te vellen
over het woningbouwplan
voor de Torensteepolder ten
zuiden van Numansdorp.
Eind april boog de hoogste
bestuursrechter zich over het
veelbesproken besluit van de
gemeente Cromstrijen om
projectontwikkelaar Midstate
176 woningen in de polder te
laten bouwen. Maar de uit-
spraak is uitgesteld en wordt
nu eind augustus verwacht.
Onder meer de eigenaren van
het terrein van de voormalige
houthandel 't Hooft & Van

Prooijen tekenden beroep aan,
omdat zij hierdoor voorlopig
niet felf kunnen bouwen.
Verder is de stichting Groen
en Leefbaar Hoeksche Waard
Zuid fel gekant tegen het plan.

Een aantal inwoners, onder
aanvoering van Goudvink-
bewoner lohn Zeilstra, strijdt
daarnaast tegen het plan voor
een ontsluitende weg naar de
Torensteepolder.

Enkele jaren geleden ver-
nietigde de Raad van State het
plan, maar de gemeente
waagde een tweede poging
om het plan te realiseren.

Voorstanders fusie 'ziek' van verzet tegenstanders
De politieke partijen die
voorstander zijn van een
herindeling hebben de
buik vol van de tegen-
standers. Die kondigden
deze week aan zich met
hand en tand te verzet-
ten tegen een fusie van
de Hoeksche Waardse
gemeenten.

Folkert van der Krol
Hoeksche Waard

Deze politici, die in Bin-
nenmaas, Cromstrijen en

Korendijk een raadsmeer-
derheid vormen, willen
niet verder gaan dan een
intensieve samenwerking
tussen de vijf gemeenten.
Dat de provincie mét in-
gang van i januari 2020 een
herindeling wil afdwin-
gen, brengt hen niet van
dat idee af.

„Hier word ik zo ziek
van. Wanneer leggen ze
zich er bij neer en gaan de
'samenwerkers' echt sa-
menwerken! #fail", re-
ageerde Huibert Steen (CU

Binnenmaas), voorstander
van de herindeling, op
Twitter woedend op het
bericht dat de tegenstan-
ders van een fusie hun
poot stijf houden.

Handtekening
Maurice Pahladsingh (D66
Oud-Beijerland), die het
fusiebesluit van de provin-
cie toejuicht, zegt vooral
teleurgesteld te zijn. „Alle
fractievoorzitters hebben
destijds hun handtekening
onder het proces voor de

bestuurlijke toekomst ge-
zet. Nu de uitkomst de
voorstanders van samen-
werkers niet welgerieflijk
is, willen ze een volksraad-
pleging. Terwijl de finan-
ciën, de eigenheid van de
dorpen en de nabijheid
van het bestuur worden
geregeld bij de fusie,"

Pahladsingh verwacht
dat de Tweede Kamer eind
volgend jaar de herinde-
ling zal steunen. „Anders
levert het jarenlange touw-
trekken niets op. De sa-

menwerkingsvariant met
een Hoeksche Raad is niet
af te dwingen. De discussie
moeten we achter ons la-
ten. Er is nu wil en moed
nodig om samen met de
fusie aan de slag te gaan."

De colleges van burge-
meester en wethouders
zijn al wel met elkaar in ge-
sprek over de bestuurlijke
toekomst, laatKorendijk-
burgemeester Servaas
Stoop weten. Volgens hem
wordt er nagedacht over
een 'plan van aanpak'.

Samenwerking
woningmarkt)
HOEKSCHE WAARD De
Hoeksche Waardse ge-
meenten vormen samen
met de Drechtsteden en
Goeree-Overflakkee een
won in g markt regio. Het ei-
land zoekt aansluiting bij
buurgemeenten, omdat het
als regio onvoldoende huis-
houdens heeft. Met de wo-
ningmarktregio's worden
de werkgebieden van wo-
ningcorporaties als HW
Wonen afgebakend. HW
Wonen staat positief te-
genover samenwerking
met de Drechtsteden en
Goeree-Overflakkee. HW
Wonen heeft al beperkt
bezit in Zwijndrecht en
Dordrecht en zou daar vol-
gens de regels mogen uit-
breiden. Buiten het kernge-
bied mag dit niet.



Afval scheiden werkt goed
-^^^^^^^^^^^^^^^^^^M

Weinig begrip voor Rabo

Do RAD Hoeksche Waard is
tevreden met de resultaten
over de eerste 5 maanden na
invoering van het nieuwe
tarievensysteem. Er is veel
minder restafval aangebo-
den, terwijl het aanbod van
herbruikbarc afvalstromen
fors is toegenomen. De in-
voering van het tarieven-
systeem heeft een positief
effect op het scheidingsge-
drag van de inwoners van
de Hoeksche Waard. Goed
Scheiden Loont heeft in de
eerste maanden gezorgd voor
40% minder restafval, 20%
meer gescheiden ingezamel-
de grondstoffen en een 9%
lagere afvalstoffenheffing.
Uit een recent uitgevoerd
bewonersonderzoek is naar
voren gekomen dat de bewo-

ners zeer positief zijn over
de RAD en een score heeft
behaald van een 7,8! Verder
blijkt uit dit onderzoek dat
26% de dienstverlening van
de RAD beter vindt, 75%
bewust afval is gaan schei-
den en 70% van de men-
sen denkt te besparen door
Goed Scheiden Loont. Het
verminderen van de totale
hoeveelheid restafval, het
verbeteren van afvalschei-
ding en lage en beheersbare
afvalbeheerskosten zijn
aanleiding geweest voor de
invoering van Goed Schei-
den Loont. De overheid wil
in 2020 naar slechts 100 kg
restafval per inwoner. De
RAD verwacht dat het rest-
afval in 2016 daalt naar 130
kilogram per inwoner!

1-te.T
De plannen van de Rabo-
bank om pinautomaten in
Westmaas en Maasdam
op te heffen en ons artikel
daarover in de krant en op
de website hebben al heel
wat reacties opgeleverd. De
bank krijgt weinig bijval.
Vrijwel iedereen vindt dat
er gewoon in elk dorp mini-
maal één pinautomaat hoort
te zijn. 'Ik vraag me af wie er
vanachter zijn/haar bureau
dit soort "bezuinigingen"
bedenkt. In ieder geval niet
iemand die nauw betrokken
is bij mensen in een kleiner
dorp', vindt Anne Kolburg.
'Ik betaal bijna nooit meer
contant, maar voor de pu-
dere mensen is het van groot
belang', schrijft Jesse Kui-

per. 'Bij de nieuwe Plus in
Mijnsheereriland is een flap-
pentap van ING gekomen
Als de Rabobank dan de
flappentap in Mijnsheeren-
land weg zou halen en die
in Westmaas zou behouden,
hebben beide dorpen er nog
l over. Lijkt me een betere
oplossing dan in Mijnhee-
renland 2 vlakbij elkaar en
in Westmaas geen', vindt
Wilma Jongeneel.
'De bank heeft boter op z'n
hoofd', zegt Els van Saanen,
'hoezo is het nu ineens on-
veilig terwijl we al jaren geld
op straat moeten pinnen.?'
De gemeente Binnenmaas
bekijkt samen met de Rabo-
bank of er alternatieven mo-
gelijk zijn.

%?££££!!£&** 'Swaneblake biedt werk'
KORENDIJK - Na enkele jaren
financiële tegenwind lijkt
Korendijk de wind weer
in de rug te hebben. Door
het besluit van de raad om
precariobelasting te heffen,
is er weer een structureel
solide meerjarenbegroting.
De VVD zag in de raadsver-
gadering van dinsdag 5 juli
de wind echter de komende
jaren afgezwakt tot een ve-
derlicht zomerbriesje omdat
het kabinet de precariobe-
lasting voor Korendijk al in
2017 weer wil afschaffen.
„Wij vinden de invoering
van precario ondergrondse
leidingen nog steeds een
onnodige en onzichtbare
belastingverhoging voor de

inwoners," aldus de VVD.
„Onzichtbaar omdat de in-
ning van precariobelasting
verloopt via de rekening van
het nutsbedrijf en niet recht-
streeks door de gemeente.
Belangrijk voor ons is dat
de lokale lasten in 2017 niet
stijgen. Er kan geschrapt
worden in het realiseren
van de multifunctionele ac-
commodatie in Piersh.il, het
moderniseren van de gym-
zaal in Goudswaard en de
subsidiering van collectieve
voorzieningen. De VVD wil
investeren, maar in projec-
ten waarin de geïnvesteerde
belastingeuro in veelvoud
terugkomt in de vorm van
opbrengsten en leges."

VERVOLG - Eén van deze pro-
jecten is volgens de VVD
Swaneblake. „Swaneblake
biedt een versterking van
de middenstand en de leef-
baarheid in Korendijk. Be-
cijferd is dat er 45 directe
en indirecte arbeidsplaat-
sen bijkomen. Het is nood-
zakelijk dat het college ac-
tief stuurt op de realisatie
van de gebiedsagenda. We
hebben een schitterende
gebiedsvisie vastgesteld.
De intentieverklaring voor
de uitvoering van deze
plannen is getekend. Er
zijn bedrijven en fondsen

die willen investeren in
Korendijk. Waar wacht het
college nog op?"CDA-wet-
houder Paul Boogaard was
het bepaald niet eens met
de VVD. „De accommoda-
ties in Korendijk voorzien
duidelijk in een behoefte
en we krijgen heel veel
positieve reacties van de
inwoners. Ik wil graag ver-
der gaan in Piershil. We
zijn druk in gesprek met
i nitatiefnemers voor de
ontwikkeling van de ge-
biedsagenda, maar er zal
eerst een concrete bouw-
aanvraag moeten komen

om handtekeningen onder
de contracten te kunnen
zetten", aldus Boogaard.
Het streven van Korendijk
is erop gericht senioren
zo lang mogelijk thuis te
laten wonen. „Omdat HW
Wonen niet investeert in
sociale woningbouw in
Korendijk, zijn we een on-
derzoek gestart hoe groot
de behoefte is dat men
thuis kan blijven wonen,"
zei wethouder Gerard den
Boer (SGP) op vragen. „In
september verwachten
wij daarvan de uitkomst."
Tekst: Bas van den Berg



Historische Vereniging maakt bezwaar

Koni kantoor
monument af
Het kantoorpand van KONI aan de Langeweg in Oud-
Beijerland is geen gemeentelijk monument meer. Op

verzoek van de schokdemperfabrikant is het pand van

de lijst gehaald. KONI laat zich niet uit over concrete
plannen met het pand. De Historische Vereniging is

niet blij en maakt bezwaar, door conno Bochoven

OUD-BEUERLAND - Het besluit
om het kantoorgebouw van
KONI van de gemeentelijke
monumentenlijst af te halen
valt slecht bij de Histori-
sche Vereniging Oud-Beijer-
land. Die is bang dat het do
weg voor verkoop of sloop
vrijmaakt.'Drie onafhanke-
lijke deskundigen vinden
het pand als bouwwerk uit
de wederopbouw periode
waardevol voor Oud-Beijer-
land', zegt voorzitter Pieter
jan in 't Veld, 'het zou ontzet-
tend jammer zijn als het zou
verdwijnen.' Oud-Beijerland
kent twee' belangwekkende
panden die karakteristiek
zijn voor de bouwstijl in de
wederopbouwperiode, na

de Tweede Wereldoorlog.
Ze liggen vlak bij elkaar: het
kantoorpand van KONI en
de oude Technische School,
tegenwoordig het Actief
College, aan de Koningin-
neweg. Het pand van KONI
kreeg bij de beoordeling van
drie deskundigen, waaron-
der Stichting Dorp, Stad en
Land, een score van 16, de
hoogste score in Öud-Be-
ijerland. De alom geroemde
panden aan de "Oude" Bijl
scoorden 15'/a punt. Ook de
Commissie voor Welstand
en Monumenten heeft in
mei burgemeester en wet-
houders nog geadviseerd
het pand op de monumen-
tenlijst te laten staan.

'Korji: 'Geen functie meer'
VERVOLG HOOFDARTIKEL - Het
college voert als argument
aan dat als het pand mo-
nument blijft 'de ontwikke-
lingspotentie van Koni ge-
frustreerd wordt'. Ruimere
ontwikkelingsmogelijkhe-
den, het afvoeren van de
monumentenlijst dus, geeft
KONI volgens het college
meer financiële armslag.
In 't Veld van de Historische
Vereniging vreest dat KONI
het, grotendeels leegstaande
kantoorgebouw, wil verko-
pen en dat gaat gemakkelij-
ker zonder de beperkende
monumentenstatus. Zo mag

een gemeentelijk monument
niet gesloopt worden. KONI
betrok onlangs een nieuw
kantoorpand verderop het
terrein.
De directie van KONI houdt
zich in een reactie op de
vlakte: 'Wij wachten de uit-
spraak over het bezwaar-
schrift af. Het oude kantoor-
pand heeft geen toegevoegde
waarde of functie meer voor
ons. Zonder monumentale
status zijn wij in staat alle
opties te bekijken en te be-
oordelen in de toekomst',
laat een woordvoerder Het
Kompas weten.


