
Vragenvuur voor wethouder over zwembaai Oude Tol
Wethouder Harry van
Waveren kan vanavond
een flink aantal kritische
vragen verwachten over
de aanleg van een zwem-
baai bij de Oude Tol. „Het
laatste dat we willen is
dat het een blunderbaai
wordt."

Bas Boerma
Oud-Beijerland

Veiligheid, betaalbaarheid
en haalbaarheid. Op die
drie vlakken wil D66-frac-

tievoorzitter Maurice Pah-
ladsingh duidelijke ant-
woorden van wethouder
Van Waveren (BINT). „Het
plan is nog te summier",
zegt hij samenvattend.

In het plan staat dat er
nog voor de zomer van
2017 een zwembaai van
zo'n 40 bij 40 meter moet
worden gegraven waardoor
zwemmen in het Spui bij
in Oud-Beijerland weer
mogelijk wordt. Ook komt
er een grasweide waar re-
creanten hun handdoek

kunnen leggen. Die baai
moet er voor zorgen dat
het gesteggel over de
(on)veiligheid van het
zwemmen bij de Oude Tol
voor eens en voor altijd
over is.

D66 wil vooral weten
wat er in de baai gebeurt
wanneer er (zware)
scheepvaart voorbij vaart
en hoe het zit met de riool-
overstort in de 'zwemkom'.
Daarnaast lijkt een bedrag
van 250.000 euro 'haast te
mooi om waar te zijn'.

Pahladsingh: „Een paar jaar
terug werd er nog gespro-
ken over 1,4 miljoen euro.
Ik zou graag zien dat dit
bedrag beter wordt onder-
bouwd. Hoe zit het bij-
voorbeeld met de onder-
houdskosten?"

Blunderbaai
Als het aan D66 ligt, gaat er
geen schop de grond in
voordat het college de vra-
gen duidelijk heeft beant-
woord. „De Omgevings-
dienst Midden-Holland

heeft het laatste woord. In
het voorstel zie ik niets te-
rug van de Omgevings-
dienst", zegt de fractie-
voorzitter. „Ik kan me niet
voorstellen dat de omge-
vingsdienst niet gekend is
in het plan. Maar ik ben
wel benieuwd wat zij er
van vinden. Want het laat-
ste dat we willen is dat het
een blunderbaai wordt."

De Oud-Beijerlandse ge-1
meenteraad spreekt van-1
avond over de plannen voor|
de Oude Tol.

CROMSTRIJEN

Cromstrijen stuurt aan op
burgerpeiling over herindeling
Abüw 2&.cxx.2f3\&
De raad van Cromstrijen wil
een burgerpeiling over de be-
stuurlijke toekomst van de
Hoeksche Waard. De burger-
peiling, waarin de burgers

l zich mogen uitspreken voor
of tegen een herindeling, zou

| gelijktijdig moeten plaatsvin-
den met de Tweede Kamer-
verkiezing op 15 maart.
De motie voor de burgerpei-
ling, ingediend door de frac-
ties van Cromstrijen'98, CDA
en WD, haalde het met acht
stemmen voor en vijf tegen.

Opmerkelijk voor de ver-
deeldheid binnen de raad was
dat Koos Oostveen (CDA) en
Izaa'k van der Giesen (Crom-
strijen'98) tegen het voorstel
stemden. De indieners van de
motie hopen dat in elk geval
ook Binnenmaas en Koren-
dijk waar een raadsmeerder-
heid voor intensievere sa-
menwerking in plaats van een
fusie is, de burgerpeiling
overnemen. Het Cromstrij-
ense college gaat nu een plan
van aanpak opstellen.



Korendijk doneert 1O.OOO euro aan stichting

Geld gemeente in
windmolenstrijd

t <*̂ k • t l t I -S Sw* _• 'iin' 'M *"̂  j-i-il ^«K. ^̂ ^̂

j De Korendijkse gemeenteraad heeft
| gisteravond ingestemd met een
initiatiefvoorstel om de juridische strijd van

l de stichting Tegen windturbines aan het
Spui financieel te ondersteunen.

Folkert van der Krol

Korendijk

De stichting krijgt 10.000 euro om
daar onder anderen advocaat Peter
de Lange van te betalen. Marijke
Boorsma (VVD) en Claus aan de
Wiel (GroenLinks) hielden gister-

| avond een emotioneel betoog om
j het geld te doneren aan de Stichting
Tegen Windturbines aan het Spui.
Die heeft het geld hard nodig om de
kosten op te brengen om een proce-
dure bij de Raad van State te kun-
nen bekostigen tegen de komst van
vijf'reuzen' tussen Nieuw-Beijer-
land en Piershil. De gemeente Ko-

rendijk kan zelf niet in beroep gaan
tegen het provinciale inpassings-
plan.

„We hebben alle ronden verloren
en niets binnengehaald", zei
Boorsma. „Alleen deze juridische
ronde voor de inwoners is over. De

Ik mis de
onderbouwing. Waar
is die 1O.OOO euro op
gebaseerd?
-Paul Boogaard

gemeente deelt met de inwoners
het verzet tegen het inpassings-
plan."

Een aantal andere raadsleden za-
gen financiële steun aan de stich-
ting niet zitten. Karoline Vorthoren
(CDA) rekende uit dat per volwas-
sene die last heeft van de windtur-
bines er 6,25 euro moet worden be-
taald om de komst van de turbines
bij de rechter aan te vechten. „Als je
zoveel overlast boven je hoofd hebt
hangen, moet je dat geld ervoor
over hebben."

Onderbouwing
Ook wethouder Paul Boogaard
(CDA) zette grote vraagtekens bij
het verzoek om financiële steun
van de gemeente. „Waar is die
10.000 euro op gebaseerd? Ik mis de
onderbouwing. Ik vraag me ook af
op het geld niet op een andere ma-
nier kan worden binnengehaald."

Uiteindelijk besloot de gemeen-
teraad toch tot een eenmalige dona-
tie aan de stichting.

Zwemmen bij de Oude
Tol blijft zeker gratis
OUD-BEIJERLAND Mocht er de
komende maanden een zwembaai
gegraven worden bij de Oude Tol in
Oud-Beijerland dan blijft de recrea-
tieplaats gratis. Die toezegging
deed wethouder Harry van Wave-
ren dinsdagavond rond midder-
nacht, tijdens de raadsvergadering.
„Er zijn geen plannen om tol te hef-
fen om daar te mogen zwemmen."

Het kostenplaatje voor de zwem-
baai baarde meerdere politieke par-
tijen zorgen, maar VanWaveren
stemde hen gerust. „Wij vragen de
gemeenteraad een krediet van
250.000 euro vrij te maken voor de
aanleg van deze baai. Wij gaan met
de aannemers die zich bij ons mel-

A Mogelijk wordt het in juni net
zo druk als vroeger. AR HEFFOTO

den voor die klus kijken hoe we dat
het beste kunnen doen. Ook met
het oog op de onderhoudskosten in
de toekomst. Maar we zijn niet van
plan tol te heffen bij de Oude Tol."



Felle kritiek van advocaat

'Gemeente
it haar

geld weg'
Advocaat Fijma uit Zuid-Beijer-
land heeft zware kritiek geuit op
het besluit van de gemeente Ko-
rendijk om de stichting Tegen
Windturbines aan het Spui fi-
nancieel te ondersteunen. „Het
is weggegooid geld."

Folkert van der Krol

Korendijk

De gemeenteraad van Korendijk
besloot dinsdagavond om de stich-
ting een bedrag van maximaal
10.000 euro toe te kennen. Dit be-
drag heeft de stichting nodig om de
beroepsprocedure bij de Raad van
State te kunnen betalen. De stich-
ting hoopt bij de bestuursrechter te
bereiken dat het plan wordt vernie-
tigd om vijf windturbines langs het
Spui tussen Piershil en Nieuw-
Beijerland te plaatsen.

De provincie waardeert de actie
van de Korendijkse raad niet. „De
provincie is teleurgesteld dat over-
heden met een gezamenlijk belang
op het gebied van verduurzaming
tegenover elkaar komen te staan en
dat er geld beschikbaar wordt ge-
steld voor een juridische strijd", laat
een woordvoerster weten.

Vol vertrouwen
De provincie is vol vertrouwen dat
het inpassingsplan de toets bij de
Raad van State doorstaat. Ook vol-
gens advocaat Fijma is de kans 'ni-
hil' dat de Stichting tegen Wind-
turbines aan het Spui de zaak wint.
Fijma voert onder meer aan dat de
Raad van State het provinciale in-
passingsplan, waarmee de ge-
meente de regie werd ontnomen,
niet inhoudelijk doorneemt. „De
rechter oordeelt niet over het be-
sluit zelf, maar of het op de juiste
manier tot stand is gekomen. Ik ben

van mening dat het inpassingsplan
voldoet aan alle eisen. De procedure
is trekken aan een dood paard."

Fijma heeft bovendien geen goed
woord over voor advocaat Peter de
Lange van de stichting die de komst
van de turbines aanvecht. Niet al-
leen twijfelt hij aan zijn deskundig-
heid, ook vindt hij de zaak rieken.
„Hij woont aan de Oud Piershilse-
weg in Piershil en is dus belangheb-
bende. Die schijn van partijdigheid
is niet zo erg als ij zijn werk budget-
tair neutraal zou doen, maar hij wil
ervoor betaald worden."

De Lange, die zijn kantoor in Ba-

Ik vind dit een
misleidende actie van
Fijma. Ik betreur deze
goedkope uitspraken
-Advocaat Peter de Lange

rendrecht heeft, reageert 'nor amu-
sed'op de uitspraken van Fijma. „Ik
vind het een misleidende actie van
hem. Ik betreur dit soort goedkope
uitspraken", zegt hij. „Er is geen
sprake van belangenverstrengeling,
maar juist van één doel."

De Lange zegt al veel pro deo-
werk voor de stichting te hebben
verricht. „Alleen het laatste stuk, de
procedure naar de Raad van State
waarbij we ook als kantoor naar
buiten treden, vergt zoveel werk
dat ik het me niet kan veroorloven
dat zonder vergoeding te doen."

De Lange denkt kans te maken:
„Als het een kansloze excercitie zou
zijn, had ik de stap naar de Raad van
State niet geadviseerd. De uitkomst
kun je niet voorspellen, maar ik kan
er een zinvol verhaal houden."



Cromstrijen kiest voor korte nieuwe weg langs Klaaswaal
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Bypass tegen verkeersdrukte
Een korte nieuwe weg
moet de verkeersveilig-

I heid in Klaaswaal verbe-
teren. De gemeente
Cromstrijen wil ruim 5
miljoen euro uittrekken
voor de aanleg ervan.

Folkert van der Krol
[ Klaaswaal

De nieuwe weg - een verkorte by-
pass met een maximumsnelheid van
60 kilometer per uur - begint bij de
Rijksstraatweg tussen de Boomdijk
en de komgrens, heeft een aftakking
naar het bedrijventerrein aan de
zuidkant van het dorp en sluit ver-
volgens aan op de 4e Moerweg.

Vanaf daar kan het verkeer via de
Kreupeleweg en Botweg naar de
N489 bij Westmaas rijden en omge-
draaid. De gemeenteraad beslist op 8
november of ze akkoord gaat met het
voorstel van het college. Op 11 okto-
ber wordt er al over gesproken in de
Cromstrijense raadscommissie.

De bypass moet vooral de Molend-
ijk en Oud Cromstrijensedijk oost-
zijde in Klaaswaal ontlasten.
De weg kan er op z'n vroegst over
vier jaar liggen, onder meer vanwege
de grondverwerving en te volgen
procedures.

Onder meer op de Molendijk kla-

Kreupeleweg
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Klaaswaal

aansluiting bedrijventerrein

nieuwe bypass Klaaswaal

A De bypass langs
Klaaswaal gaat vanaf
de Rijksstraatweg
naar de 4e Moerweg
lopen, met een aftak-
king naar het bedrij-
venterrein.

gen bewoners al jaren klagen over ge-
vaarlijke situaties en overlast door de
toegenomen verkeersdrukte. „Wij
zien geen mogelijkheden om de cen-
trale as te ontlasten zonder een
nieuwe weg aan te leggen", zegt wet-
houder Hans Flieringa. „Het liefst
zouden we zien dat er een verbin-
dingsweg vanaf Numansdorp wordt
aangelegd, maar dat kan nog lang du-
ren. Wij hebben voor de by-pass nog
een aantal go- en no ̂ o-momenten'
voor het geval dat er zich nieuwe

ontwikkelingen voordoen. Het is een
grote klus voor Cromstrijen, ook al
omdat we het bijna alleen doen. Maar
we willen niet stilstaan. Er komt een
moment dat we groen licht geven
voor de aanleg van de bypass."

Wethouder Hans Flieringa weet
dat de gemeente met deze oplossing
niet alle inwoners blij maakt. „We
hebben vier groepen inwoners die
zich laten horen. Er zal er zeker één
zijn die minder enthousiast is, maar
wij hebben niet gekeken naar welke
opslossing de meeste voorstanders
heeft. Het gaat er ook om van finan-
cieel haalbaar is. Een verkorte bypass
is de minst dure oplossing. En het
staat als een paal boven water dat de
druk op de centrale as dan minder
wordt."

Vrachtverkeer
De gemeente wil in combinatie met
de nieuwe weg nog meer maatrege-
len nemen om de route door Klaas-
waal verkeersluwer te maken. Er
wordt onder meer gedacht aan een
verbod voor vrachtverkeer en het af-
sluiten van de Industrieweg naar de
Oud-Cromstrijensedijk oostzijde.

Hans Flieringa wil bovendien bin-
nen een jaar aanpassingen doen op
de Molendijk om die alvast verkeers-
veiliger te maken. Welke dat zijn, is
nog niet bekend. „Je kunt daarbij aan
veel dingen denken. We gaan erover
in gesprek met de bewoners. Al deze
maatregelen zijn er op gericht de ver-
keerssituatie in Klaaswaal veiliger te
maken."



Woonlasten flink
omlaag na fusie

£
Inwoners van Korendijk profiteren
financieel het meest van een fusie van
de Hoeksche Waardse gemeenten op
1 januari 2020. Dat blijkt uit het herin-
delingsontwerp van de provincie.
Folkert van der Krol

Hoeksche Waard

Huishoudens uit Korendijk betalen
na de fusie jaarlijks 186 euro minder
aan gemeentelijke lasten, omdat de
belastingtarieven op het eiland dan
worden gelijkgetrokken. Dat is
bijna 30 procent minder dan nu.

Voorwaarde is wel dat de nieuwe
gemeente niet meer geld uitgeeft
als de vijf afzonderlijke nu en de 2
miljoen euro extra die beschikbaar
komt aan lastenverlichting wordt
besteed.

Ook de meeste andere huishou-
dens in de Hoeksche Waard gaan er
volgens de provinciale cijfers na de
fusie op vooruit. Gemiddeld beta-
len ze 54 euro minder. Alleen inwo-

ners van Binnenmaas zijn duurder
uit. Zij betalen na een fusie bijna
twee tientjes per jaar extra aan ge-
meentelijke lasten, waaronder ri-
oolbelasting, afvalstoffenheffing en
onroerendezaakbelasting (ozb).

)elle Stelpstra (PvdA Korendijk)
ziet in de berekening van de pro-
vincie de bevestiging dat een fusie
goed kan uitpakken voor de inwo-

Korendijk is nogal
duur en voordeliger
wordt het na een
herindeling altijd
-Jelle Stelpstra

ners. „Korendijk is nu nogal duur.
Voordeliger wordt het dus altijd",
zegt hij. Of de belastingen ook echt
met een derde naar beneden kun-
nen, durft Stelpstra niet te zeggen.
„Uiteindelijk is het altijd aan de
nieuwe Hoeksche Waardse ge-
meenteraad om de tarieven te be-
palen. Dat er een flink voordeel
voor de huishoudens van Korendijk
in zit, durf ik wel te beloven."

Samenwerking
In tegenstelling tot Oud-Beijerland
en Strijen, is Korendijk tegen een
fusie. Een raadsmeerderheid wil
een Hoeksche Raad die belangrijke
beslissingen voor het eiland neemt,
maar dat vindt de provincie niets.

De politieke tegenstanders op het
eiland van een fusie hebben aange-
kondigd alles op alles te zetten om
een herindeling te voorkomen.
Deze fracties staken onlangs hun
licht op in de gemeente Tynaarlo
(Drenthe). Daar kregen ze naar ei-
gen zeggen steun voor hun stand-
punt dat door de provincie opge-
legde fusies de kloof tussen burgers
en overheid vergroten.
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Ik breng mensen graag bij elkaar'
Ze heeft woensdag een
eerste rondje over de
weekmarkt gemaakt en
wordt zelfs al herkend.
'Dat vind ik zo leuk,
dan kan ik meteen een
praatje met mensen
aanknopen', zegt Jon
Hermans-Vloedbeld. Deze
week is ze begonnen
als waarnemend
burgemeester van Oud-
Beijerland. Ze heeft zin in
de nieuwe klus.

l door Conno Bochoven

OUD-BEIJERLAND - Haar aan-
treden in het Spuidorp en
hernieuwde kennismaking
met de Hoeksche Waard
voelt een beetje als thuis-
komen. 'Ik ken de streek
goed', zegt ze op haar werk-
kamer waar het bordje al is
aangepast met haar naam,
'vroeger hadden we een
oude zeilboot in de haven
van Numansdorp liggen.
Die hebben we eigenhandig
opgeknapt en er vele tochten
mee gemaakt.'
De nieuwe eerste burger van
Oud-Beijerland heelt al heel
wat ervaring als burgemees-
ter, ze diende onder andere
de gemeentes Ouderkerk,
Ridderkerk en Almelo. Als
geboren Twentse was ze niet
snel uit haar laatste gemeen-
te Almelo vertrokken. Fami-

Jon Hermans-Vloedbeld is begonnen als waarnemend burgemeester in Oud-Beijerland. Ze heeft zin in de klus en maakt deze eerste
dagen kennis met veel mensen. Ze is onder de indruk van het vele groen en heeft het Laningpark al ontdekt. Foto: Conno Bochoven

lieomstandigheden liggen

Êai echter aan ten grond-
g. Anderhalf jaar geleden

overleed haar man Frits.
'Alles in Almelo herinnert
daaraan', vervolgt ze, 'ik ben
er bijna zeven jaar burge-
meester geweest, maar heb
besloten niet voor een her-
benoeming te gaan. Ik voel

mij echter zeer 'verbonden
met het openbaar bestuur
en wilde wel graag verder.
Zo kwam Oud-Beijerland op
mijn pad.'
Als afscheid van Almelo
koos ze een activiteit voor
en met de hele bevolking. In
een oude fabriek werd een
maaltijd aangericht waar

zo'n 80Ü mensen aanscho-
ven. 'Heel bijzonder, bobo's
en daklozen zaten gewoon
door elkaar. Afscheid ne-
men is natuurlijk altijd
moeilijk, maar het was een
heel mooie dag.' Het past bij
haar werkwijze van het bij
elkaar brengen van mensen.
'Ik ben een verbinder die

graag het contact met men-
sen zoekt', zegt Hermans,
'ik zal dan ook vaak buiten
het gemeentehuis te vinden
zijn. Contacten leggen biedt
ook de mogelijkheid vroeg-
tijdig vraagstukken te sig-
naleren.' Ze is nog maar net
begonnen en toont zich on-
der de indruk van de groene

uitstraling van Oud-Beijer-
land. 'Dat valt direct op,
een erg mooie gemeente'. In
haar vrije tijd is ze vaak in
de keuken te vinden, maar
daarnaast altijd te porren
voor een stevige lange af-
standswandeling. En de wa-
tersport niet te vergeten.
Jon Hermans-Vloedbeld
houdt van ordelijk verga-
deren, maar wel graag een
beetje to the point. Ze rea-
liseert zich dat zoiets niet
altijd kan. 'Sommige gevoe-
lige onderwerpen vragen
juist om een uitgebreid de-
bat, daar moet je als voorzit-
ter dan ook wel ruimte voor
bieden.' Ze noemt het een
uitdaging om de schouders
onder de herindelingsklus
van het eiland te zetten. 'De
mooie Hoeksche Waard is
dat waard om er een een-
heid van te maken. Ik ben
een hoopvol mens. Het is
belangrijk het tempo van het
proces zorgvuldig te kiezen,
dit kun je niet afraffelen.
Neem die tijd. Hot is heel be-
langrijk dat kleine gemeen-
ten zichzelf kunnen blijven
in een groter geheel. Dat heb
ik in Almelo meegemaakt.
Een aangrenzend dorp werd
bij Almelo gevoegd. Tot tra-
nen toe waren mensen daar
op tegen. Het is doorgegaan
en inmiddels zeggen die-
zelfde burgers dat /e blij zijn
deel uit te maken van een
grotere gemeente en er zich
helemaal bij thuis te voelen.
Dat is toch prachtig?'


