Inwoners Binnenmaas
zien woonlasten dalen
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BINNENMAAS De gemeente Binnenmaas laat de woonlasten in 2017
verder dalen. Wethouder Henk van
Etten laat weten dat de belastingen
voor een gezin, die uit ozb, afvalstoffen- en rioolheffing bestaan,
volgend-jaar met ruim 10 procent
teruglopen.
Vorig jaar stond Binnenmaas op
de 13de plaats in de ranglijst van alle
gemeenten met de laagste woonlasten. „Daarom zijn we extra trots

Kartbaan
blijft in Strijen
2.°De kartbaan in Strijen
waar al jaren rechtszaken over worden
gevoerd, mag daar definitief blijven liggen.
Dit besliste de Raad
van State gisteren.
Verplaatsing van het
circuit blijkt niet mogelijk. Strijen heeft
een aantal locaties
onderzocht maar aan
al die plekken kleven
bezwaren, zegt de
Raad. Verplaatsing
van de racebaan is
ook nog eens duur:
27 miljoen euro.

dat we voor het komende jaar tot
een lastenverlichting kunnen komen", aldus Van Etten.
Binnenmaas trekt verder 250.000
euro extra uit voor het gemeentelijke beheerplan. „Denk daarbij aan
wegen, rioleringen, beschoeiing en
openbare gebouwen", zegt wethouder Wouter Joosten. „Voor het
vervangen van de openbare verlichting met led-lampen is zelfs een
miljoen euro beschikbaar gesteld."

Minder nood
asielzoekers
De vijf
gemeenten in de Hoeksche
Waard hoeven in de eerste helft
van 2017 veel minder statushouders te huisvesten.
In de tweede helft van dit jaar
moeten zij nog een onderkomen
vinden voor 117 mensen die een
verblijfsvergunning hebben gekregen; in de eerste helft volgend
daalt dit aantal naar 67. In OudBeijerland gaat het om 19 mensen, in Binnenmaas om 22, in
Cromstrijen om 10, in Korendijk
om 9 en in Strijen om 12.
Dit komt doordat er minder
asielzoekers naar Nederland komen en er dus minder vergunningen worden afgegeven.

'Gemeente schendt afspraak'
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De schaar ïs gezet in de platanen op
de Zoomwijcklaan, tot grote woede van
de Oud-Beijerlandse platanenridders:
„Er zou niets aan de bomen gebeuren..."
Bas Boerma
Oud-Beijerland

De bewoners van de Zoomwijcklaan die de platanen graag in hun
straat willen behouden zijn kwaad
op de gemeente Oud-Beijerland. In
de ogen van de platanenridders, zoals de bewoners zich noemen, heeft
wethouder Piet van Leenen zijn afspraak geschonden. „Er zou niets
gebeuren met de platanen tot de
dialoog van ons met de gemeente
en die van de gemeente met de
mensen die voorstander zijn van de
kap is afgerond", zegt Marijke Haak,
een van de 'b omen ridders'. „En nu
wordt er gewoon gesnoeid. Dat is
oneerlijk."
De 'ridders' vermoeden dat de
gemeente de bomen laat snoeien
om ze lelijker te maken. „Daar lijkt
het wel op", stelt Haak. „Als de bomen lelijk zijn heeft de gemeente
een motief om te kappen."
Volgens een bomenexpert, in de

arm genomen door de bomenliefhebbers in de Zoomwijcklaan, zijn
de platanen in het vetleden foutief
gesnoeid doordat de verhoudingen
van de bomen niet meer klopte.
„En nu snoeien ze weer niet op de
goede manier, stelt hij. De gemeente maakt dezelfde fout", zegt
Haak, die nauw contact heeft met
de stichting Behoud Hoeksche
Waards Polderlandschap. „Zij zijn
ook onaangenaam verrast over deze
snoeiwerkzaamehden."
Behalve de platanenridders is er
in de straat ook een platanenteam
actief. Zij zien de bomen graag gekapt worden omdat ze volgens henschadelijk zijn voor de gezondheid.
Dinsdag beslist het college of zij
de platanen wel of niet wil kappen.
Haak vermoedt dat het besluit al
vast staat. „De gemeente wil kappen. Maar wij hebben al een bezwaarschrift klaar liggen. Dat gaat
sowieso naar de gemeente. Want
we zijn hier echt boos over."

Gedeputeerde
zit aan taf el
MUNSHEERENLAND Ge
deputeerde Rogier van der
Sande schuift donderdag
aan voor een lunch op het
Recreatieoord Binnenmaas. Om 12.00 uur gaat
hij in gesprek met de leden
van het departement Hoeksche Waard. Van der
Sande is nauw betrokken
bij de herindeiing van de
Hoeksche Waard.

• Korendijk vindt toch geld om panden en wegen te onderhouden

Lik verf op gebouwen in
plaats van verloedering
l En ineens was er
geld in Korendijk. Geld
genoeg om de
sporthallen, aula's,
kerken en molens te
[onderhouden, die in
eerste instantie door
geldgebrek aan hun lot
i zouden worden
overgelaten. Ook de
i wegen krijgen een
'grote beurt'.
Bas Boerma
Korendijk
De sporthal in Piershil is een van de
gebouwen die mogelijk zou verloederen door de financieel krappe situatie van de gemeente Korendijk,
Maar na jaren van bezuinigen voorziet financieel wethouder Paul
Boogaard de komende vier jaar een
vette plus van zo'n 4 3 5 ton. „Deze
gymzaal kan in ieder geval een
goede lik verf gebruiken en er kan
een nieuwe vloer in", zegt hij. „Dat
kan nu."

^ De sporthal in Piershil
is een van de
gebouwen
die een onderhoudsbeurt kan gebruiken, zegt
wethouder
Paul Boogaard.

Je i ma nc ie re speen
voor een groot deel dankzij de precarioplannen die begin dit jaar in de
Hoeksche Waard op kwamen. Maar
de tonnen winst zijn echter nog
wel met potlood ingetekend. Dat
blijft zo tot minister Ronald Plasterk besluit over de precariobelasting, die gemeenten aan netbeheerder Stedin vragen voor het hebben
van kilometers leidingen en kabels
in de grond. Mochten de Hoeksche
Waardse gemeenten binnen de
voorgestelde overgangsregeling
vallen, dan kunnen ze de komende
tien jaar gezamenlijk rekenen op
zo'n 40 miljoen euro.
Het mislopen van de 'precario-

tonnen' is voor Boogaards onderhoudsplannen echter niet desastreus. „Vallen we onverhoopt buiten die regeling, dan spelen we
quitte", zegt Boogaard.
Net als de gemeentelijke gebouwen in Nieuw-Beijerland, Piershil,
Goudswaard en Zuid-Beijerland
krijgen ook de Korendijkse wegen
een broodnodige onderhoudsbeurt. „Het is niet zo dat de wegen
nu van een slechte kwaliteit zijn",

verzekert de wethouder. „Maar het
reguliere onderhoud is wel nodig
om de wegen op niveau te houden.
In de oude begroting hadden we
deze wegen even aan hun lot moeten overlaten. Maar nu kunnen we
er toch mee aan de slag."

Uniek
Boogaard is trots op de begroting
die hij dinsdagavond toelicht. Opvallend is vooral dat de ozb-belas-

ting en de rioolheffmg niet stijgen,
die de afgelopen jaren met 8,5 pro-j
cent werden verhoogd door een be-1
sluit van de provincie Zuid-HoIland. Uniek, beseft Boogaard. „Daar
ben ik trots op. Want als het gaat
om dit soort lijstjes komen we in
Korendijk meestal niet als winnaar
uit de bus. De top 3 halen we vaak
niet, terwijl we in de Hoeksche 1
Waard maar met vijf gemeenten j
zijn. Dus dit is goed nieuws."

PvdA: eiland na herindeling nuverplicht verder als Binnenmaas

'Foutje' kan naam nieuwe
gemeente nu al verpesten
Als de vijf gemeenten op het eiland in 2020 fuseren, lijkt de
naam gemeente Hoeksche
Waard een abc'tje. Maar Korendijk ligt dwars.
Bas Boerma
Hoeksche Waard

De voorgestelde naam van de
nieuwe gemeente wordt alleen
overgenomen als alle raden daarmee instemmen. Tot ieders verrassing dienden CDA, SGP en GBK, de
drie grootste partijen van Korendijk, een zienswijze in waarin geen
naamsuggestie is opgenomen.
Krijgt de provincie geen eensluidende naam, dan kiest 'Den Haag'
voor de naam van de gemeente met

de meeste inwoners: Binnenmaas.
„Maar als we zo gaan heten, is alle
marketing die we voor het eiland
doen en hebben gedaan weggegooid geld", zegt PvdA-voorman
lelie Stelpstra. „Ik hoop dat dit
foutje te herstellen is. Ik heb niets
tegen Binnenmaas, maar dit lijkt
me niet de bedoeling."

Bewust
CDA, SGP en GBK zijn de drie
grootste partijen in de Korendijkse
gemeenteraad. „We zijn de naam
niet vergeten. Dit is bewust", zegt
fractievoorzitter fohan Matze
(SGP). „Wij willen samenwerken
in plaats van fuseren. In onze zienswijze staat dat we het oneens zijn
met het voorstel. Dan is het gek om

wel mee te denken over de naam
van een mogelijke fusiegemeente,
die wij niet willen."
Stelpstra baalt vooral van het feit
dat de zienswijze hem overviel.
„Op de een of andere reden zat er zo
veel druk achter. Het kwam zo uit
de lucht vallen. Zonder overleg van
tevoren. Het verhitte debat heeft
niet geholpen hen op andere ge-

Als we Binnenmaas
gaan heten is alle
eilandmarketïng echt
weggegooid geld
-Jelle Steipstra (PvdA Korendijk)

dachten te brengen."
De angst van de PvdA dat met dit
antwoord naar de provincie ZuidHolland een streep gezet kan worden door de gemeente Hoeksche
Waard deelt SGP'er Johan Matze
niet. „Mocht er toch een fusie komen, willen wij ook dat de gemeente Hoeksche Waard gaat heten: Oud-Beijerland, gemeente
Binnenmaas klinkt toch vreemd.
Maar daar is dan nog tijd genoeg
voor, Het kabinet beslist daarover,
maar dat moet tegen die tijd eerst
nog gevormd worden en als dat gevormd is zal de herindeling van de
Hoeksche Waard niet de prioriteit
hebben. Zelfs als we lopend naar
Den Haag gaan zijn we nog op
tijd."

