
A Jan Waaijer gaat maandag aan de slag als waarnemend burgemeester van Strijen. Na een korte
pauze heeft hij nu weer zin om te besturen. FOTO VOOR VAN BREUKELEN

De ogen van burgemeester]
l Waaijer glinsteren weer
Arco Bomgaars
Strijen

Van vorsende blikken is geen
sprake als Jan Waaijer (64) door
de AH-supermarkt en via de
Kerkstraat naar De Kaai, de be-
oogde fotolocatie in het hart van
Strijen, wandelt. De opvolger van
de naar Papendrecht vertrokken
Aart-Jan Moerkerke wordt nog
niet als aanstaand waarnemend
burgemeester herkend door het
Strijense winkelpubliek.

Dat zal vanaf maandag snel an-
ders zijn. Dan begint Jan Waaijer
aan zijn derde achtereenvolgende
klus als waarnemend burgemees-
ter, een functie die hij ook in
Woerden en Oegstgeest vervulde.
Na burgemeesterstermijnen in
Schipluiden, Ridderkerk en Zoe-
termeer.

Met het besluit van Gedepu-
teerde Staten om op i januari
2020 tot één Hoeksche Waard te
komen, is zijn aantreden in
Strijen ook op voorhand al mar-
kant. „Menselijkerwijs gezien
ben ik de laatste burgemeester
van Strijen. Dat is een uitdagende

gedachte. Je kunt een herindeling
zien als een kans, een mogelijk-
heid om tot een nieuwe ge-
meente te komen die de belangen
van de inwoners, bedrijven en de
streek beter kan dienen. Ik heb
gelezen over de verdeeldheid op
dit eiland. Ik hoop dat de leidende
gedachte de komende tijd zal
zijn: het belang van de Hoeksche
Waard. Ik zal proberen met
nieuwe argumenten en nieuwe
invalshoeken te komen in de dis-
cussie, maar vooral ook Strijen
dienen. Niet alleen naar de hori-
zon kijken, maar leven in het nu."

Patrouilles
Zijn komst op deze oktoberdins-
dag naar Strijen is voorafgegaan
door twee verkennende rondes.
„De pracht van Strijen was me
nog bekend van de fietstochten
die ik maakte, toen ik burgemees-
ter van Ridderkerk was. De Ou-
dendijk, het kerkje van Cillaars-
hoek staan me nog helder voor de
geest. De inwerkperiode voor
mijn aantreden is kort, maar zo
gaat dat nu eenmaal als je waar-
nemer bent. De eerste maanden

is het een mooie ontdekkingsreis,
ik wil snel zo veel mogelijk men-
sen spreken. Ik wil graag het
goede gesprek aangaan met de
burgers van Strijen. Ik wil de har-
tenklop van de samenleving ken-
nen, ben laagdrempelig en toe-
gankelijk. Overigens blijkt maar
weer dat het leven raar kan lopen.
Bij mijn eerste benoeming, als
burgemeester van Schipluiden in
1985, zat ik samen met Steven van
Schaijck in de wachtkamer bij
minister Rietkerk. Steven werd
toen burgemeester van Strijen, 31
jaar later volg ik."

Sinds februari had Waaijer, zo-
als hij het zelf noemt, tijd voor re-1
flectie, nadat het waarnemend
burgemeesterschap in Oegstgeest |
was geëindigd. „Heerlijk wande-
len, uitdampen, tijd besteden aan
nevenfuncties en de lijst met
klussen die ik met mijn vrouw
had samengesteld helemaal af-
werken."

„Maar nu wil ik graag besturen.
Of, zoals mijn vrouw tegen com-
missaris van de Koning Jaap Smit
heeft gezegd: 'De ogen van mijn
man glinsteren weer'."



Brief om precariorniljoenen

Gemeenten
hopen op de
blessuretijd
Een ultieme poging moet er in
blessuretijd voor zorgen dat de
Hoeksche Waard niet 'slechts'
4,5 maar 45 miljoen euro krijgt
aan precariobelasting. Samen
met 33 andere gemeenten in
Zuid-Holland en Zeeland bewe-
ren de vijf eilandgemeenten
recht te hebben op de belasting,
die gemeenten bij nutsbedrijven
kunnen opeisen voor de aanwe-
zigheid van hun leidingen in de

| grond.

Bas Boerma
Hoeksche Waard

In een gezamenlijke brief aan de
Tweede Kamer doen de gemeenten
een oproep om de overgangsrege-
ling voor de precariobelasting te
verruimen. Volgens het huidige
wetsvoorstel, dat nu in de Tweede
Kamer ligt, maken de vijf gemeen-
ten op het eiland slechts aanspraak
op een eenmalige belasting van in
totaal zo'n 4,5 miljoen euro. Wie in
de overgangsregeling zit, mag de
komende tien jaar nog het handje
ophouden.

Wordt het wetsvoorstel niet voor
i januari 2017 omgezet in een bin-
dende wet, dan krijgt de Hoeksche
Waard er nog een 'bonus' van 4,5
miljoen euro bij omdat de ingangs-
datum dan met een jaar wordt op-
geschoven. „Zoals het er nu naar
uitziet gaan ze het niet redden om
de wet voor i januari in te voeren.
Dus zouden we nog een jaar preca-
rio-inkomsten kunnen krijgen",
zegt wethouder Piet van Leenen
(financiën) van Oud-Beijerland.

Het steekt de 38 gemeenten die
de brief aan de Tweede Kamer heb-
ben ondertekend dat minister Ro-
nald Plasterk 'de spelregels tijdens
het spel heeft veranderd'. De nriis-

ter stuurde begin februari van dit
jaar een brief naar de gemeenten
die per i januari 2016 precariobelas-
ting zijn gaan vragen. „Die brief gaf
ons het vertrouwen dat we zeker
gebruik konden maken van de
overgangsregeling", aldus Van Lee-
nen. „Maar in juli zei hij dat je ook
al in 2015 precario geheven moet
hebben. Tja, dat is vals spelen."

Afwachtend
Een aantal van de 38 'gedupeerde
gemeenten' hebben in de begroting
al rekening gehouden met de pre-
cariorniljoenen. Zij stellen dat,
wanneer de precario daadwerkelijk
wordt afgeschaft, lokale voorzie-
ningen verslechteren en de ozb-be-
lasting voor huiseigenaren stijgt.
„Andere maatregelen met een
structurele werking zijn op korte
termijn onhaalbaar."

Wij willen de minister
op het hart drukken
dat het niet eerlijk is
wat er gebeurt
-Wethouder Piet van Leenen

De brief, die begin deze maand
naar de landelijke politici werd ver-
stuurd, moet ervoor zorgen dat Bin-
nenmaas, Oud-Beijerland, Croms-
trijen, Korendijk en Strijen de ko-
mende tien jaar miljoenen aan pre-
cariorechten kunnen opstrijken.
Behalve de brief willen vijf wet-
houders van de aangesloten ge-
meenten een bezoek brengen aan j
de minister. „Wij willen hem op l
het hart drukken dat het niet eerlijk l
is wat er gebeurt en dat wij recht j
hebben op deze belasting."



VVD: 'Hoogste tijd voor laatste stukje'

'Maak de A4
nou eens af

£
De VVD in de Hoeksche Waard maakt zich grote
zorgen over de bereikbaarheid van de Hoeksche
Waard. De partij doet een oproep een debat aan te
gaan om de A4-Zuid tussen Hoogvliet en Klaaswaal
aan te leggen. Ook de kosten en de voor- en nadelen
moeten dan weer eens op een rijtje worden gezet.

HOEKSCHE WAARD - Mot name
de bereikbaarheid in geval
van calamiteiten, maar ook
de steeds grotere vertraging
die forenzen dagelijks onder-
vinden, is voor de VVD frac-
ties in de Hoeksche Waard
aanleiding voor de oproep.
Nu de A4 bij Steenbergen en
Midden Delfland er ligt, ont-
staat er grotere verkeersdruk
op het knooppunt Vaan-
plein vanaf de A15, over de
A29 naar het zuiden. Aan-
leg van de A4 zuid heeft als
voordeel dat er minder files
staan op de A29 en A16.
Ook zijn Voorne Putten en
de Hoeksche Waard bij ca-
lamiteiten beter ontsloten
en is er milieuwinst omdat

de route naar het zuiden 14
kilometer korter wordt en er
minder files staan. En voor
bedrijven wordt de Hoek-
sche Waard interessanter als
vestigingslokatie door een
betere bereikbaarheid. De
VVD wil ook de kosten en
het effect van een extra af-
slag in de Hoeksche Waard
onderzoeken, een verdiepte
aanleg, de kosten van even-
tuele natuurcompensatie.
'We kunnen het ons niet
veroorloven, net als bij de
A4 Midden Delfland, maar
te wachten en niks te doen,'
aldus VVD'er Léon Hoek,
'Wij roepen de provincie op
om met de gemeenten snel
aan de slaa te "aan.'

*- i i »-CO«TM ̂ . o^f-to iü\.
Geld voor parkeerterrein
HEINENOORD - Het proviso-
rische parkeerterrein oos-
telijk van de Tienvoet kan
eindelijk worden opgeknapt
door onder andere het aan-
brengen van bestrating en
betere verlichting.
Op initiatief van het CDA,
gesteund door VVD, GBBM
en PvdA, is in de gemeen-
teraad van Binnenmaas een
amendement ingediend en
aangenomen om de ontbre-
kende 19.000 euro hiervoor
beschikbaar te stellen.
Het parkeerterrein voorziet
in een grote behoefte voor
bezoekers van de voetbal-

vereniging SV Heinenoord.l
multifunctioneel centrum l
De Tienvoet en Museum De |
Hoeksche Waard.
De restfinanciering wordt
gedekt uit het overschot op
de jaarrekening 2015 van
de gemeente Binnenmaas, j
Uit het antwoord op schrif-
telijke vragen van het CDA
Binnenmaas was eerder l
duidelijk geworden dat er al
offertes voor het opknappen
van het parkeerterrein zijn
opgesteld. De indieners ho-
pen dan ook dat snel met de
werkzaamheden kan wor-1
den begonnen.

'Plannenfabriek gaat
uit als nachtkaars'
Michael Ramaker
Hoeksche Waard

Het project de Hoeksche Waar-
denmakerij dreigt uit te gaan als
een nachtkaars. Dat stelt natuur-
vereniging Hoekschewaards
Landschap.

De vereniging is één van de
mede-initiatiefnemers van het
project om ideeën over recreatie
en natuur op het eiland te bunde-
len. Maar sinds de slotbijeen-
komst op 15 september blijkt vol-
gens HWL dat er maar twee van
de acht plannen, de zogenoemde

waardenketens, echt vooruitgang
boeken.

Volgens Bas Bomas, die vanuit
het Samenwerkingsorgaan Hoek-
sche Waard meewerkt aan de
Waardenmakerij, is dit een te ne-
gatief beeld. „De bal ligt nu bij de
ondernemers. Het project is be-
doeld om initiatiefnemers te sti-
muleren. Bij sommige gebieden
liggen al concrete plannen klaar
om verder te gaan. Bij andere ini-
tiatieven gaat dat minder snel.
HWL vindt dat daar meer coördi-
natie voor nodig is. De gemeenten
zijn daar wel toe bereid."


