
'Bent u voor of tegen een herindeling?'

Kritiek op vraag
voor burgerpeiling
'Bent u voor of tegen een samenvoe-
ging (herindeling) van de Hoeksche
Waard?' Kiezers in Binnenmaas, Crom-
strijen en Korendijk krijgen op 15 maart
2017 die vraag.
Folkert van der Krol
Hoeksche Waard

Dat blijkt uit een raadsvoorstel van
Cromstrijen. Ook in Binnenmaas
en Korendijk komt dat op de
agenda. De raden moeten het voor-
stel nog goedkeuren. De burgerpei-
ling, waartoe de raden van de drie
gemeenten hebben opgeroepen,
wordt tegelijkertijd met de Tweede
Kamerverkiezingen gehouden.

De politieke tegenstanders van
één gemeente Hoeksche Waard
verwachten dat inwoners deze mo-
gelijkheid aangrijpen om massaal
een tegengeluid laten horen, zoals
dat eerder in 2003 gebeurde. Deze
raadsleden, die te boek staan als de
'sa men werkers', willen dat de vijf

gemeenten in de Hoeksche Waard
hun samenwerking versterken. Dit
zou volgens hen moeten gebeuren
door middel van een Hoeksche
Raad die de belangrijke beslissin-
gen over het eiland neemt.

De vraag of de kiezers dat samen-
werkingsmodel zien zitten, komt
niet terug in de burgerpeiling,
waarvoor Cromstrijen 10.000 euro
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het model versterkte

-Jelle Stelpstra (PvdA)

uittrekt. Dat stoort Korendijk-
raadslid Jelle Stelpstra (PvdA) die
voor een herindeling is. „De vraag
is altijd geweest 'gaan we herinde-
len of versterkt samenwerken?' Nu
ligt er een eenzijdige vraag; een fu-
sie of niets. Op straat bleek dat
mensen die tegen een fusie zijn een
andere afweging maken als ze ho-
ren over het het alternatief ver-
sterkt samenwerken. Dan willen ze
vaak liever een herindeling."

Geen plan B
De tegenstanders van herindeling
wijzen op uitspraken van de Zuid-
Hollandse gedeputeerde Rogier
van der Sande. Die zei dat er geen
plan B is als de herindeling onver-
hoopt niet doorgaat en dat hij geen
enkele vorm van een versterkte sa-
menwerking ziet zitten.

De uitslag van de burgerpeiling is
niet bindend. Tegen die tijd heeft
de provincie bovendien al beslist of
de herindeling moet doorgaan. Al-
leen de Tweede en Eerste Kamer,
die de fusie eveneens moeten goed-
keuren, kunnen iets met de uitslag
van de burgerpeiling doen.

Voorstel voor
fusienaam
HOEKSCHE WAARD De
Korendijkse raad buigt zich
volgende week dinsdag
over de naamkeuze voor
als de Hoeksche Waard
wordt heringedeeld. Als de
fusie doorgaat, dreigt dat
de naam van de grootste
gemeente - Binnenmaas -
te worden. Dat kornt door-
dat de raad eerder besloot
niet in te gaan op vragen
van de provincie, omdat
een meerderheid tegen
een fusie is. VVD, D66,
GroenLinks en PvdA wiilen
een korte passage toevoe-
gen dat als er toch voor
herindeling wordt gekozen
de nieuwe gemeente Hoek-
sche Waard moet heten.



A Parkeerdrukte in het centrum van Oud-Beijerland; de auto kan er gratis gestald worden. FOTO JAN KOK
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Personeel van 'gewone bedrij-
ven' in Oud-Beijerland parkeren
hun auto nog steeds in het cen-
trum. De groep is onopgemerkt

| gebleven bij de gemeente. Tot
| nu toe. „Daar gaan we iets aan
doen."

Bas Boerma

Oud-Beijerland

In de plannen die zijn opgesteld
voor gratis parkeren is een groep
'centrumparkeerders' nooit mee-
genomen, stelt CDA-fractievoor-
zitter Ad Valkenburg. Winkeliers
hebben een convenant onderte-
kend waarin staat dat zij ervoor
zorgen dat hun personeel de auto
buiten het centrum stalt.

Met de 'gewone bedrijven' zijn
geen heldere afspraken gemaakt.
Laat staan dat er dus ook iets op
papier staat. „Die groep zijn we
vergeten", zegt Valkenburg.
„Werknemers van de overige be-
drijven die in het centrum zijn ge-

vestigd, parkeren nu 'gewoon' nog
in het centrum."

Conny Verbaas, fractievoorzitter
van de WD in Oud-Beijerland,
ziet 'een probleem' in de vergeten
groep centrumparkeerders. „Dit
lijkt me niet de bedoeling."

Hoewel de officiële evaluatie
van het gratis parkeerbeleid in
Oud-Beijerland binnenkort ge-
houden wordt, namen de raadsle-
den onlangs een voorschot op de

M
Werknemers nemen
ruimte in beslag van
bezoekers die willen
komen winkelen
- Ad Valkenburg (CDA)

uitkomst. Gratis parkeren werkt,
maar nog niet alles loopt op rolle-
tjes. Dat weet ook wethouder
Harry van Waveren. „We gaan kij-

ken op welke manier we daar iets
mee kunnen doen."

Om ook het personeel van de
'gewone bedrijven' in Oud-Beijer-
land buiten het centrum te laten
parkeren is sociale controle nodig.
Bonnen uitschrijven is onmoge-
lijk.

Jammer
Van Waveren: „We kunnen nie-
mand verbieden in het centrum te
parkeren. Maar het is natuurlijk
wel ontzettend jammer dat wan-
neer je gratis parkeren invoert, zo-
dat de klanten kunnen winkelen,
de werknemers de meeste par-
keerplekken bezetten."

Daarnaast valt het de wethouder j
op dat sommige parkeerplekken
niet'bekend genoeg zijn bij het pu-
bliek. „Aan de zuidkant van de
winkeldijk staat het vaak vol. Dus
op het Vierwiekenplein, achter de!
Heraa en rond de Ooststraat. Maar'
aan de noordkant van de dijk is de
meeste plek."



Gemeente Korendijk verwacht
een miljoen euro over te houden
De gemeenteraad van Keren-
dijk heeft de begroting voor
2017 unaniem goedgek :ird.
Als Korendijk precarioh<?!as-
ting mag blijven heffen, is er
de komende jaren telkens
sprake van overschotten van
enkele tonnen.

KORENDIJK Wethouder Pau!
Boogaart deelde vorige weel;
in de vergadering ook mee dat
over 2016 een positief reke-
ningsaldo is te verwachten
van ongeveer 1 miljoen euro.
Gezien de onzekerheid die er
nog steeds bestaat over de
precariobelasting (belasting
die de gemeente heft over
grondgebruikeed.), haalde de
VVD een motie - die inge-
diend was door Leo Hoek om
de woonlasten in Korendijk op
het gemiddelde niveau van
Nederland te brengen- het
net niet.
De VVD-fractie voerde aan dat
de gemiddelde woonlasten in
Korendijk voor een meerper-
soonshuishouden in 2016 op
790 euro liggen. Het landelijk
gemiddelde is 716 euro. De
gemiddelde woonlasten in
Korendijk zouden hiermee
ruim 10 procent hoger komen
te liggen dan het gemiddelde
in Nederland. De wethouder
vond de strekking van de mo-
tie wel sympathiek, maar had
moeite om de financiële de-
gelijkheid te verbeteren en
een hoger ambtenarenniveau
van dit college te realiseren,
zoals de VVD wilde.

"De woonlasten van Korendijk
zijn in de periode dat Koren-
dijk financieel krap zat steeds
verder gestegen", aldus de
wethouder. "De afgelopen ja-
ren gaat het weer wat beter
en dat mogen de inwoners
uiteraard ook merken. Zo ver-
hogen we volgend jaar geen
enkele gemeentelijke belas-
tingen ook dit jaar hebben we
de Onroerend Zaak Belasting
(OZB) niet laten stijgen."

Woonlastenverlaging
"Als de financiële ruimte er
daadwerkelijk is, ga ik graag
met de raad in gesprek om te
kijken hoe we de woonlasten
voor onze burgers kunnen
verlagen." Een motie van de
VVD voor een specifieke aan-
pak voor sociaal zwakkere
toekomstige ouders en hun
kinderen (0-2 jaar) werd aan-
genomen.

Het amendement van fractie-
voorzitter Karoline Vorthoren
van-het CDA om logopedische
screening weer te introduce-
ren werd met algemene
stemmen aangenomen. "Ko-
rendijk is de enige gemeente
in de Hoeksche Waard waar
op het moment geen logope-
dische screening wordt ge-
subsidieerd voor leerlingen
van groep 2 van de basisscho-
len. Het is belangrijk voor het
tijdig signaleren en voorko-
men van problemen op het
gebied van de spraak- en
taalontwikkeling bij jonge
kinderen" De logopedie die
voortvloeit uit zo'n screening
op de basisschool valt onder
de basis ziektekostenverzeke-
ring. De screening vergt een
bedrag van 4.000 euro in de
begroting vanaf 1 januari 2017.

Door Bas van den Berg

Kijkje in de
keuken van
'groenste'
e .̂and ,
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Onder anderen wethouder Piet
van Leenen (Oud-Beijertand) en
Wouter Joosten (Binnenmaas)
hebben gisteren een bezoek ge-
bracht aan buureiland Goeree-
Overflakkee. Flakkee wil het
duurzaamste eiland van West-
Europa worden en in 2020 volle-
dig energieneutraal zijn.

Bas Boerma
Hoeksche Waard

Het Hoeksche Waardse gezelschap
bezocht onder andere Kaasboerde-
rij Mulder in Melissant, een onder-
neming die grotendeels draait op
zonne-energie. De zonnepanelen
op het dak leveren daar meer dan de
helft van het dagelijkse energiever-
bruik. Mulder wil op termijn volle-
dig kïimaatneutraal kaas produce-
ren.

Ook de vijf Hoeksche Waardse
gemeenten hebben de grote wens
om energieneutraal te opereren.
Het eilandbestuur wil het liefst in
2040 geen fossiele brandstof meer
gebruiken, tien jaar eerder dan de
doelstelling die door de landelijke
politici is uitgesproken.

Na het bezoek aan de kaasboer
trok het gezelschap naar Vakantie-
park De Klepperstee in Ouddorp.
Daar kregen zij te horen dat het
zonnepark het recreatiepark een
elektrisch vermogen van 850 kilo-
wattuur oplevert.



Burgercomite peilt fusiemeningen:
Inwoners meer erbij betrekken'
Inwoners van Oud-Beijerland
hebben gisteren hun mening
kunnen uiten over de gemeente-
lijke herindeling van de Hoek-
sche Waard.

Michael Ramaker

Oud-Beijerland

Een burgercomité hield bij winkel-
centrum Beijerse Hof een peiling
om een beeld te krijgen van de me-
ningen over de fusie. De uitkomst
wordt volgende week aangeboden
aan de provincie Zuid-Holland.

Met een zelfgemaakte enquête
spreekt Riene Verburgh samen met
nog een vrijwilliger van het comité

Riene Verburgh (r.) spreekt
een passant aan. FOTOAD

winkelend publiek aan. De één
heeft haast, de ander weet te weinig
van de fusie om zich er een mening
over te kunnen vormen. Han Kok
blijft wel staan om de korte lijst in

te vullen. Hij is voor de fusie: „Het
is toch van de gekke dat je op een ei-
land met ruim 80.000 inwoners vijf
burgemeesters nodig hebt."

Verburgh, die niet voor of tegen
de herindeling is, wil dat de ge-
meente de burgers meer bij het be-
sluit betrekt. „Vooral in Strijen en
Oud-Beijerland", zegt zij. „Zij heb-.
ben nog niet eerder met een herin-
deling te maken gehad. Maar inwo-
ners hebben vaak het gevoe! dat de
politiek niet naar hen luistert. Ik
hoop uiteindelijk dat de bestuur-
ders uit het gemeentehuis komen
en aan de mensen uitleggen wat de
herindeling inhoudt, met alle voors
en teeens."

Heinenoordtunnel op
lijst groot onderhoud
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Het lijkt nog ver weg, maar de
kans is groot dat de Hoeksche
Waard over een ongeveer zes
jaar te maken krijgt met een
serieus verkeersprobleem. De
Heinenoordtunnel moet dan in-
grijpend worden gerenoveerd.

Folkert van der Krol

Heinenoord

Een woordvoerster van Rijkswa-
terstaat bevestigt dat de renovatie
van de Heinenoordtunnel eraan
zit te komen. „Renovatie van de
Heinenoordtunnel is nodig om te
blijven voldoen aan de eisen en
criteria rondom beschikbaarheid

en veiligheid", aldus de woord-
voerster. „Het gaat met name om
vervanging van de tunneltechni-
sche installaties en de bediening
ervan. Volgend jaar worden de
plannen verder uitgewerkt."

Volgens Rijkswaterstaat is daar-
bij de beperking van de hinder
voor het verkeer een belangrijk
onderwerp. Het wil overheden en
(vertegenwoordigers van) bedrij-
ven en weggebruikers bij de uit-
werking betrekken. Nu al zijn de
fileproblemen groot op de Azg en
pleiten de Hoeksche Waardse ge-
meenten openlijk voor de aanleg
van de A4-Zuid tussen Hoogvliet
en Klaaswaal.



Jeroen Goossen haalt 1.OOO handtekeningen op voor kraam bij Witte Boerderij

Visboer vecht voor zijn toekomst
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l Exact dertien dagen
Istond Jeroen Goossen
vorig jaar met zijn

l viskraam bij de Witte
Boerderij in Heinenoord.

;Onder drukvan de
|gemeente Binnenmaas
moest de Rotterdammer
weg, maar hij weigert op

j te geven.

Folkert van der Krol

Heinenoord

Ruim duizend handtekeningen heeft
Goossen (45) opgehaald bij bezoekers
van de Witte Boerderij die graag een
gebakken visje willen kopen als ze
boodschappen hebben gedaan bij de
Nettorama. De lijst biedt hij dinsdag .
6 december aan tijdens de raadscom-
missievergadering van Binnenmaas,
in de hoop dat de gemeenteraad zich
sterk voor hem maakt.

Goossen heeft al een gesprek gehad
met wethouder Henk van Etten,
maar tot een oplossing heeft het niet
geleid. „Nergens in de wet staat dat
het niet mag. Als de gemeenteraad
zegt dat de viskraam er mag komen,
dan gebeurt het ook."

Goossen tovert een brief tevoor-
schijn die hij van de provincie ont-

ving. Daarin staat dat uitbreiding van
detailhandel op de op basis van het
provinciaal beleid 'in beginsel niet is
toegestaan', maar dat het 'uiteindelijk
een afweging van de gemeente is om
te bepalen of er sprake is van een bij-
zondere of uitzonderingssituatie.'

Goossen voelt zich gesterkt door de
briefen de vele steunbetuigingen. De
Rotterdammer zit zijn hele leven al
in de vis. „Ik ben al de vierde genera-

tie in de vis. Ik sneed eerder haring
dan dat ik kon fietsen. Op mijn yde
stond ik al vis te verkopen in de
kraam van mijn vader."

Vergunning
In 1996 begon Goossen voor zichzelf,
op drie plekken in Rotterdam. „Dat
ging goed, maar in 2009 was ik tien
dagen te laat met het verlengen van
mijn vergunning en moest ik van de

A Jeroen Goos-
sen staat op het
parkeerterrein
van de Witte
Boerderij, waar
hij zo graag met
zijn viskraam wil
terugkeren. FOTO
VICTOR VAN BREUKELEN

REACTIE GEMEENTE

Kraam mag niet'
De gemeente Binnenmaas laat
weten geen vergunning te kun-
nen verlenen voor de viskraam.
Volgens een woordvoerster
heeft de gemeente ook voor uit-
zonderingen toestemming van
de provincie nodig. En provinci-
ale regels verbieden uitbreiding
van detailhandel op die plek.

gemeente vertrekken. Ik heb tot aan
de Raad van State geprocedeerd,
maar die stelde het belang van de ge-
meente boven mijn belang. Ik woon
nu bij mijn ouders en vecht voor
mijn bestaan."

Charles de Klerk, eigenaar van de
Witte Boerderij, zag Goossen graag
komen, omdat er in het oude gebouw]
tussen 1981 en 2013 al een vishandel
zat, Ook het winkelend publiek was
volgens Goossen enthousiast. „Ik had|
meteen veel klanten en dacht 'mijn
leven gaat weer beginnen'."

Onder de dreiging van een dwang-
som moest Goossen echter snel ver-
trekken. „In Barendrecht hebben ze
op het bedrijventerrein ook stand-
plaatsen voor kramen. Als er goed-
keuring is van de eigenaar geeft de
gemeente een vergunning. Waarom
kan dat hier dan niet?"


