
Honderden handtekeningen

Protest om
één richting
in centrum
Het plan van de gemeente
Strijen om eenrichtingsverkeer
in de Boompjesstraat in te stel-
len, stuit op grote weerstand.
Honderden Strijense burgers
protesteren middels deelname
aan een handtekeningenactie
tegen het voornemen om de
winkelstraat in één richting af te
sluiten voor verkeer.

Arco Bomgaars
Strijen

Vandaag is de laatste dag dat be-
zwaar kan worden gemaakt tegen
het voorlopige besluit om in de
naaste toekomst eenrichtingsver-
keer in de Boompjesstraat mogelijk
te maken. Dat is op uitgebreide
schaal gebeurd. Op het gemeente-
huis aan het Waleplein bleef de af-
gelopen week de stroom van tegen-
standers aanhouden.

Het 'verzet' wordt vooral gevoed
door de in Strijen woonachtige on-
dernemer Charles van Aelst, die als
standhouder wekelijks aan het Spui
staat met zijn zaak in dierenbeno-
digdheden. Van Aelst bezocht op 4
oktober een informatiebijeenkomst
voor omwonenden en onderne-
mers over de plannen voor het win-
kelgebied in Strijen. Daarbij is de
eenrichtingsverkeersmaatregel in
de Boompjesstraat één van de be-
langrijke items.

Geruisloos
„Daar kreeg ik de indruk dat de ge-
meente Strijen eenrichtingsverkeer
in de Boompjesstraat er zo'n beetje
geruisloos doorheen wilde druk-
ken", geeft Van Aelst aan. „Niet al-
leen als ondernemer, maar ook als
bewoner van de wijk Land van Es-
sche I ben ik tegen het instellen van
de maatregel."

De eigenaar van Dierendingen
besloot vervolgens tot actie over te
gaan. Winkeliers van de Boompjes-
straat zetten een handtekeningen-
actie op touw. Daarnaast ging Van
Aelst in verschillende Strijense
straten van deur tot deur met een
brief om aandacht te vragen voor
het verkeersvoorstel. „De handte-
keningenactie heeft2io 'tegens' op-
geleverd en ik heb zelf 150 onderte-
kende brieven bij het gemeente-
huis afgeleverd. Daarnaast ver-
wacht ik dat er nog tientallen reac-
ties rechtstreeks naar de gemeente
gestuurd zijn."

Tijdens de proef

-Charles van Aelst

De ondernemers hebben wet-
houder Wilko van Tilborg in een
schriftelijke reactie laten weten dat
zij verdeeld zijn over de eenrich-
tingsverkeersplannen, maar in
meerderheid tegen.

„Tijdens de proef met eenrich-
tingsverkeer eerder dit jaar liepen
de inkomsten voor de ondernemers
in de Boompjesstraat duidelijk te-
rug", aldus Van Aelst. „Ook mijn
klandizie liep terug. Door het in-
stellen van eenrichtingsverkeer in
de Boompjesstraat worden bewo-
ners gedwongen om een aanzien-
lijk stuk om te rijden om in het
winkelgebied te komen. De ge-
meente Strijen geeft haar bewoners
zo het gevoel dat zij in een dwang-
buis stappen als zij met de auto naar
het centrum willen."



Burgerpeiling kan kiezer op verkeerde been zetten
Binnenmaas, Ko-
rendijk en Crom-
strijen sturen aan
op een burgerpei-
ling over de herin-
deling van de
Hoeksche Waard.
Maar kunnen zij
hun inwoners wel
de juiste vraag
stellen?

Folkert van der Krol

Veel inwoners zullen de burger-
peiling in maart, tegelijkertijd
met de Tweede Kamerverkie-

zingen, verwelkomen. Een veelge-
hoorde klacht van eilandbewoners is
namelijk dat ze weinig of niets te ver-
tellen hebben gehad in het besluit tot
een herindeling. Al is de vraag wat de
waarde van de peiling is, nu die er in
Oud-Beijerland en Strijen - voor-
standers van de fusie - niet komt.

De uitslag van de burgerpeiling
kan bovendien alleen nog wegen bij
de Tweede en Eerste Kamer, omdat
de provincie in februari de knoop al
doorhakt. Binnenmaas, Cromstrijen
en Korendijk hopen niettemin in
maart volgend jaar aan te tonen dat
de Hoeksche Waarders nog steeds -

Gedeputeerde Rogier van der
Sande wil een fusie. ARCHIEFFOTO

net als in 2003 - massaal tegen de fu-
sie zijn. Maar de simpele vraag 'Bent
u voor of tegen een herindeling van
de Hoeksche Waard?' ligt niet voor de
hand. Het impliceert dat Binnen-
maas, Cromstrijen en Korendijk de

kiezer de keuze bieden tussen een
herindeling of niets doen.

Hoeksche Raad
Dat laatste is niet wat Binnenmaas,
Korendijk en Cromstrijen beogen.
Ook zij hebben uitgesproken dat de
gemeenten in de Hoeksche Waard
beter moeten samenwerken. Daarom
kiezen ze voor zogeheten versterkte
samenwerking. Het is een model,
waarin de individuele gemeentera-
den over tal van belangrijke beslis-
singen - denk aan zorg, woning-
bouw, bedrijventerreinen en natuur
en recreatie - niets te vertellen heb-
ben. Zij mogen alleen nog zelf beslui-
ten over lokale aangelegenheden.

Een Hoeksche Raad, met vertegen-
woordigers van de vijf raden, moet in
hun visie bestuurlijk de dienst uit-

maken. Het is een niet-rechtstreeks
gekozen orgaan. Niet de kiezers, maar
de partijen zélf maken uit wie zitting
nemen in de Hoeksche Raad.

Elk lid van deze extra bestuurslaag
vertegenwoordigt een variërend aan-
tal kiezers of zetels. Bij stemmingen
in die raad bestaat de kans dat de re-
kenmachine er aan te pas moet ko-
men om de meerderheid te bepalen.

Wat de kiezers van dit model vin-
den, is nog niet bekend. Een burger-
peiling leent zich er bij uitstek voor
om de inwoners ook over die moge-
lijkheid een stem te geven. Komt er
geen herindeling, dan is de toekomst
aan een Hoeksche Raad en vice versa.
Suggereren dat de gemeenten bij een
'nee' tegen een fusie niets willen ver-
anderen, kan de kiezers op het ver-
keerde been zetten.



Het Kompas- woensdag 19 oktober 2016 -17!

l Snel besluit herindeling
H
l 'Wanneer stopt het gezeur
l nu eens over. wel of niet her-
l indelen en wordt er een defi-
l nitieve beslissing genomen.
| Zolang er niet beslist wordt,

zijn en blijven er altijd weer
een paar dwarsliggers, of
bij de Gemeenten of bij de
partijen in GS, opgejuind
door belanghebbende. Woon
ruim 40 jaar in de Hoeksclie
Waard en ben helaas te vaak
met stroperige besluitvor-
ming geconfronteerd en met
door ambtenarij zelf vast-
gestelde regeltjes aangelo-
pen. Met belangrijke zaken
welke direct uitgevoerd had-
den moeten worden en die
slechts met loze kreten voor
de publieke tribune werden
afgedaan. Soms bekruipt
me het gevoel dat onze lei-
ders [raadsleden] die functie
ambiëren om alleen het van-
wege het daaraan verbonden
stukje status en/of verdien-
sten. Overigens, ik realiseer
me terdege dat er uitzonde-
ringen zijn. Aan de andere
kant zijn er raadsleden die in
hun doen en laten het ideo-
logische standpunt van hun
partij hebben losgelaten. Ge-
meenten die nauwelijks luis-
teren naar hun inwoners,
onder onsjes tussen wet-
houders belanghebbenden.
In Korendijk willen ze op
kosten van de burgers verder
procederen over zaken (de
Windmolens) die ze al vele
jaren terug hadden moeten
aanpakken. Toezichthou-
ders die nauwelijks toezicht
uitoefenen. Alleen door een
snelle herindeling kan er een

sprong voorwaarts worden
gemaakt, de totale kosten
van het bestuursapparaat,
één burgemeester, minder
wethouders en raadsleden in
de HW worden verminderd
en de kwaliteit toenemen.
Van ons burgers mag/moet
worden verwacht dat we
kritisch kijken naar de ver-
tegenwoordigers die we op
de diverse posten kiezen!
Onlangs zijn er leden van
GS in de HW geweest om te
praten met burgers over het
Openbaar Vervoer. Lijkt een
aardig initiatief, maar waar-
om werd bij de aanbesteding
van het OV niet direct ge-
steld om de dienstregeling
welke daarvoor door Arriva
werd uitgevoerd als ijkpunt
te gebruiken, dan was het
gezever over het aanpassen
niet nodig geweest. W'aarom
praten de Statenleden niet
met de chauffeurs, dan ko-
men ze erachter waarom
het vervoer met Connexion
goedkoper was dan Arriva.
Wellicht de mindere kwali-
teit van de bussen en de vaak
hoogst onplezierige dienst-
roosters van de chauffeurs?
Goedkoper vervoer kornt al-
tijd uit de lengte of breedte!
Bert Westerveld, Oud-Beijeriand

lepenziekte
Alarmerende en slechte be-
richten over de oude iepen
in de Hoeksche Waard, het
artikel van de Bomenstich-
ting in uw krant van 7 okto-
ber. Helaas is bet lijstje van
do de /zieke bomen niet com-
pleet, aan de Oude Nieuw-
landsedijk, Goudswaard

staan er sinds vorig jaar 7
dode/zieke iepen. Triest
om te lezen dat de verant-
woordelijke instanties: de
Provincie, gemeenten en
waterschap Hollandse Delta
geen enkele actie onderne-
men op door burgers gedane
meldingen. Bizar ook dat
de toenmalige Commis-
sie besloot om te stoppen
met preventieve injecties.
Hoezo de Hoeksche Waard
een Nationaal Landschap!
Cees Pijl, Zuid-Beijsrland

Herindeling, feit of fictie?
- Bestuurskosten stijgen met
20%.
- Aantal ambtenaren neemt
toe, salarissen stijgen.
- Hoge kosten, bij - en her-
scholing, wachtgeld burge-
meesters.
- Democratie op afstand, In-
woners minder verbonden
met politiek.
- Kwaliteit bestuur neemt
toe? Dezelfde wethouders,
raadsleden, ambtenaren.
- Beter en sueller besluiten?
Procedures, wet en regelge-
ving blijven gelijk.
- Nieuw centraal gemeente-
huis kost 12 miljoen, zo niet,
wat dan?
- Mix tussen centrale en de-
centrale organisatie, hoe?
- Hoe dan ook, kosten voor
inwoners stijgen.
Uit studies blijkt dat her-
indelingen ideologisch
gedreven zijn. Vooral
ambtenaren willen het.
Heeft u vragen, rnail mij.
D. vd He/m, 's-Gravendeel, mail:
dvanderhe!m.sgravendeel@
gmail.com



Een vrouw ruimt een drol op in Maasdam; dit zal ze in de toekomst vaker moeten doen. FOTOGPMOTO

iHondenbezitters moeten
poep veel vaker opruimen!
Folkert van der Krol
Suzanne Eijgenraam

ïinnenmaas

[Hondenbezitters in Binnenmaas
moeten binnenkort op veel meer
plekken de poep van hun hond
opruimen. De gemeente wil de
uitlaatgebieden afschaffen. Dan
blijven er slechts uitrengebieden
over, waar honden los mogen lo-
pen en de uitwerpselen kunnen
blijven liggen. Ter compensatie
moet er in elk dorp een honden-

[speelplaats komen.
In een uitlaatgebied moeten

[honden aan de lijn, maar er geldt
geen opruimplicht. Volgens de
gemeente ontstaat er meer duide-
lijkheid als er alleen uitrengebie-
den zijn. „We hebben ons hon-
denbeleid zes jaar geleden inge-
voerd, maar we merkten dat het
voor hondenbezitters én met-
hondenbezitters niet altijd dui-
delijk was waar honden vrij
mochten rondrennen en er geen
opruimplicht was", legt verant-
woordelijk wethouder Wouter

[loosten uit.

Het nieuwe beleid betekent dat
hondenbaasjes veel vaker de han-
den uit de mouwen moeten ste-
ken. De gemeente wil in ruil
daarvoor gratis hondenpoepzak-
jes beschikbaar stellen, die zijn af
te halen in het gemeentehuis.
Ook wordt het aantal vuilnisbak-
ken met 60 vergroot. De sinds
2010 geldende plicht voor hon-
denbezitters om bij het uitlaten
een opmimmiddel bij zich te
hebben, blijft van kracht.

Deense dog
De gemeente is van plan waar
mogelijk de uitrengebieden te
vergroten en het aantal uit te
breiden, maar dat is vanwege de
verkeersveiligheid vaak niet mo-
gelijk. „Het is niet verstandig als
zo'n gebied naast een fiets- of
wandelpad ligt. Een grote, spe-
lende Deense dog kan dan zo-
maar komen afrennen op een
moeder die met haar kind aan het
wandelen is", zegt de wethouder.

Als alternatief ligt er nu een
voorstel om in elk dorp een hon-
denspeelplaats in het leven te

roepen. Dit is een met hekwerken
of hagen omheind grasveld met
bankjes en afvalbakken waarbin-
nen de honden los kunnen lopen
en met elkaar kunnen spelen.
„We horen van baasjes dat dit
voor honden erg belangrijk is."
Inwoners mogen meebeslissen
waar die terreinen komen en hoe
ze worden ingericht. Er geldt wel
een opruimplicht.

De gemeente wil er per speel-
plaats 15.000 euro in investeren
en ziet dat ook als een manier om
de hondenbezitters iets terug te
geven voor de belasting die ze
voor hun dier betalen.

Joosten wijst hondenbezitters
ook nog op een alternatief als ze
geen zin hebben de poep op te
ruimen: „In Binnenmaas ben je
bijna altijd binnen een paar hon-
derd meter in een buitengebied.
Daar geldt de opruimplicht niet." j

De gemeenteraad moet de
plannen nog goedkeuren. De
raadscommissie algemene be-
stuurlijke zaken en middelen
praat er op donderdag 27 oktober
over.



'Grote behoefte aan cultuur'

IVolk lokken
met nieuwe
initiatieven

v Q| . 10
i Een theater of grote zaal in de
Hoeksche Waard? Ja, graag!
Sem den Hollander, centrumma-
nager in Oud-Beijerland ziet de

l wens van wethouder Harry van
; Waveren wel zitten in 'zijn' dorp.

Dominique Dirkx
Oud-Beijerland

Eén zaal waar een film draait, een
lokale toneelvereniging optreedt en
een concert wordt gegeven. Geen
Beyoncé, maar misschien wel be-
kende Nederlanders. „Dat zou rnooi
zijn", zegt Sem den Hollander, cen-
trummanager in Oud-Beijerland.
„We moeten meer cultuur aanbie-
den, zodat er meer te doen is. We
merken dat daar behoefte aan is.
Niet alleen in Oud-Beijerland,
maar in de Hoeksche Waard. We
kijken nog naar de mogelijkheden,
maar we willen een breed aanbod
voor jong en oud. Er is veel vraag
naar kindertheater, maar ook voor
ouderen willen we iets neerzetten,
zoals een cabaretvootstelling."

Nu zijn de dichtstbijzijnde bios-
coop en theater in Spijkenisse. Er
komt een oversteek met de pont bij
kijken om die te bereiken.

Aantrekkelijk
Toch is er al een hoop te beleven in
het dorp, aldus Den Hollander. Op
zaterdag worden bewoners verrast
met onder meer een gratis fietstaxi,
wasbeurt voor de auto of ontmoe-
ting met animatiefiguren Buurman
en Buurman. „Door verrassingen
en evenementen maak je het be-
zoek aanttekkelijker. Niet alleen
voot de bewoners, maar ook voor
bezoekers", zegt Den Hollander, die
vanaf 2013 bezig is het centrum van
Oud-Beijerland aantrekkelijker te
maken.

Toch is er ruimte voor verbete-
ring, vindt hij. Centrummanage-
ment wil meer groen en meer zit-
banken. Voor kinderen komt er een
speelruimte, zodat de kinderen
^ich daar kunnen vermaken als de
ouders winkelen. „Het centrum
moet een plek worden waar bewo-
ners graag komen en waar ze trots
op kunnen zijn."

De organisatie heeft niet bijge-
houden of Oud-BeijerEand meer
bezoekers trekt sinds het Centrum-
management begon, maar zegt wel
veel positieve reacties te krijgen.
„Van bezoekers krijgen wij geluk-

Het centrum moet
een plek worden waar
bewoners graag
komen en trots op zijn
-Sem den Hollander

kig vaak te horen dat ze de verschil-
len kunnen zien. Daar gaat het om."
Concrete 'verbeterplannen' liggen
nog niet op tafel. Het Centrumma-
nagement kijkt op dit moment nog
naar de mogelijkheden.

De gemeente Oud-Beijerland
zocht in 2012 naar een partij om het
centrum een impuls te geven. Cen-
trummanagement was geboren.
Hun functioneren werd onlangs
beoordeeld door de gemeenteraad
in het dorp, die concludeerde dat de
promotor van het centrum uitste-
kend functioneert en mooie resul-
taten boekt. Den Hollander is blij
met de steun van de gemeente.
„Het is goed om te horen dat ze te-
vreden zijn met het Centrumma-
nagement en dat ze de progressie
zien."



Honderden
voertuigen
doorgelicht
Inwoners van Puttershoek en
Maasdam zijn de vele inbraken
van de laatste dagen meer dan
zat. En dus keerden de buurt-
preventisten uit beide dorpen,
samen met de politie, gister-
avond honderden auto's onder-
steboven op de 'vluchtroute'
N217.

BasEtoerreputtershoek

De actie van gisteravond, op de
twee rotondes bij Maasdam en Put-
tershoek, werd binnen 24 uur opge-
zet. Een gevolg van de korte lijnen
die de buurtpreventieteams in de
Hoeksche Waard hebben met de
politie. „Het initiatief voor deze
controle komt bij ons vandaan. Met
een berichtje naar de politie was dit
snel geregeld. Want zelf zijn wij
niet bevoegd zo'n controle op de
openbare weg te houden", zegt
Benny (23) van Buurtpreventie
Maasdam.

Behalve de buurtpreventisten uit
Puttershoek en Maasdam was ook
de politie ter plaatse en faciliteerde
de gemeente Binnenmaas de actie
onder meer met grote bouwlam-
pen. „Wij werken echt samen met
de buurtpreventie en als er iets ge-
beurt dan kunnen wij assisteren",
zegt Silsa Frankfort namens de po-
litie Hoeksche Waard. „Maar deze
actie komt vanuit de dorpen."

Welkomstcomité
In de nacht van maandag op dins-
dag was het opnieuw raak met in-
braken in Maasdam. In de dagen er-
voor was het ook 'prijs'. „De stijging

CONTROLES

Buurtpreventie en politie heb-
ben gisteravond bij de contro-
les geen verdachten gesigna-
leerd. Maar dat was ook niet
het belangrijkste doel, zegt
Benny van Buurtpreventie
Maasdam. „We wilden vooral
een signaai afgeven dat we
hiermee bezig zijn en we wil-
len gezien worden", zegt hij.
„We hebben alle 200 folders
die we van de buurtpreventie
bij ons hadden aan automobi-
listen kunnen geven. Die re-
ageerden heel positief. De
mensen hier uit de buurt
weten van de inbraken. De
kans bestaat zeker dat we
deze controle herhalen."

van het aantal woninginbraken is
goed te zien. Dus wilden we een ac-
tie opzetten waarbij we de mensen
die de dorpen binnen willen, kun-
nen controleren. Nou, dat was zo
geregeld", zegt Benny.

En dus stond er gisteren een 'wel-
komstcomité' van zo'n acht perso-
nen op de twee rotondes. Want wie
een woning in Maasdam of Putters-
hoek leeg rooft, vlucht via die uit-
valsweg. „Dit zijn de toegangswe-
gen - of uitgangen - van de dorpen",
zegt Benny, die elke passerende au-
tomobilist meteen kennis liet ma-
ken met de buurtpreventie. „De
donkere dagen zijn weer aangebro-
ken en dan neemt het aantal inbra-
ken helaas weer toe. Voor ons is dit
een perfecte avond daar ook aan-
dacht voor te vragen."


