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'Binnenmaas is prima naam
voor gemeente na herindeling'
AOHU7 ̂  £>- U 20-té
Ais het aan Marga van Hulst
van Gemeentebelangen Ko-
rendijk ligt, gaat de Hoeksche
Waard na de herindeling op i
januari 2020 'gemeente Bin-
nenmaas' heten. „Dat vind ik
een prima naam", aldus Van
Hulst dinsdag tijdens de
raadsvergadering, waarin de
gemoederen hoog opliepen.
Korendijk besloot eerder in
een reactie op het provinciale
herindelingsplan alleen dui-
delijk te maken dat de ge-
meente een fusie niet wil. Als

de herindeïing definitief is,
gaat de Hoeksche Waard daar-
door in eerste instantie Bin-
nenmaas - de gemeente met
de meeste inwoners - heten.
De partijen die voor een her-
indeling van de vijf gemeen-
ten zijn, wilden dat voorko-
men door aan de provincie
mee te geven dat de fusiege-
meente de naam Hoeksche
Waard moet krijgen.
Zij kregen de partijen die te-
gen een fusie zijn - een raads-
meerderheid - niet mee.

OUD-BEIJERLAND

Pahladsingh
valt buiten lijst/
D66-fractievoorzit-
ter Maurice Pahlad-
singh uit Oud-Betj-
erland staat niet op
de kandidatenlijst
voor de Tweede
Kamer van zijn par-
tij. Gisteren werd
bekend dat hij op
piek 51 is beland in
de 'voorverkïezing'.
„Net niet genoeg",
laat hij weten.
„Allen die mij heb-
ben gesteund: har-
telijk dank."
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Van Meel stapt
over naar VVD /

Binnen-
maas-raadslid Peet van
Meel maakt zijn periode af
bij de VVD. Onlangs be-
sloot hij te breken met de
fractie van Gemeentebe-
langen Binnenmaas waar
hij te weinig vertrouwen
voelde. De lokale partij ver-
loor eerder deze raadsperi-
ode ook ai Hans Nieland,
die zelfstandig vorder ging
en houdt daardoor 'slechts'
vijf zetels over. Coalitiege-
noot VVD heeft er nu één
bij en komt op vier. Volgens
oud-ondernemer Van Meel
is het geen onlogische
keuze. „Vijf jaar geleden
verkeerde ik ook in twee-
strijd en heb ik lang nage-
dacht of ik mij zou aanslui-
ten bij GBBM of de VVD."

Suggestie voor
drie dorpen /
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Een aantal

bewoners van de Beneden
Nieuwstraat in Westmaas
wil graag een speeltuin
voor de jonge buurtbewo-
ners taten aanleggen. Zij
hebben zich daarvoor ge-
meld bij de gemeente Bin-
nenmaas, die nog zo'n
29.000 euro over heeft om
initiatieven uit de buurt te
kunnen uitvoeren. Ook
twee inwoners van Heïnen-
oord hebben zich gemeld.
Zij willen graag een plek in
de gemeente waar jong en
oud kan sporten zonder lid-
maatschap van een vereni-
ging. Gymnastiekvereni-
ging DOS uit 's-Gravendeel
heeft de gemeente ge-
vraagd na te denken over
een freerunningparcours
in de Bevershoek.



'Burgers vinden dat ze slecht zijn geïnformeerd over herindeling'

Provincie ontvangt 1.5
meningen over fusieplan
De provincie Zuid-Hol la n d heeft
ongeveer 1.500 reacties van in-
woners en organisaties uit de
Hoeksche Waard ontvangen
over de voorgenomen herinde-
ling van de vijf eilandgemeen-
ten. Dat laat een provincie-
woordvoerder weten.

Folkert van der Krol

Hoi ;hc Waard

De grote bulk {ruim 1.200) kwam
maandag binnen. Onder meer een
afvaardiging van de politieke par-
tijen die tegen de fusie zijn en
Riene Verburgh van het burgerco-
mité kwamen naar het provincie-
huis om de zogeheten zienswijzen
zelf te overhandigen aan gedepu-
teerde Rogier van der Sande.

De Hoeksche Waard wordt op
i januari 2020 één gemeente, mits
Provinciale Staten (in februari) en
de Tweede én-Eerste Kamer met het
omstreden plan instemmen. Bin-
nenmaas, Cromstrijen en Koren-
dijk, die zelfstandig willen blijven,
houden in maart nog een burger-
peiling over de herindeling.

Tot maandagmiddag had de pro-
vincie 285 brieven over het herin-
delingsplan ontvangen. „Daarvan
was 63 procent voor de fusie en 37
procent tegen", aldus de provincie-
woordvoerder. „Maar maandag
hebben we vooral zienswijzen van
tegenstanders ontvangen."

Op straat
Verburgh, die in alle vijf gemeenten
voorbijgangers op straat naar hun

mening vroeg, bevestigt dat. „Ik heb
van 200 tot 250 mensen een reactie
kunnen noteren", zegt zij. „Zes van
hen, allen uit Oud-Beijerland, wa-
ren voor een herindeling, de ande-
ren tegen. Veel burgers vinden dar
ze slecht zijn geïnformeerd over de
gevolgen van een herindeling voor
de Hoeksche Waard. De voorstan-
ders van fusie hadden de inwoners
veel meer mee moeten nemen in de
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Het is gelukt om veel
mensen op z'n minst
een handtekening
te laten zetten
-René Krabbe (PvdA)

fusie, door op schappelijke tijden
bijeenkomsten in dorpszalen en
voetbalkantines te beleggen."

Handtekening
De politieke partijen die voor een
herindeling zijn, maakten een
'tour' door de Hoeksche Waard,
„Wij hebben mensen wel folders
en zienswijzen meegegeven, maar
ze niet direct om een handtekening
gevraagd", zegt René Krabbe van de
PvdA Hoeksche Waard. „Het aantal
zienswijzen valt me niet tegen. Het
is kennelijk toch gelukt om veel
mensen op z'n minst een handte-
kening te laten zetten. Ik verwacht
dat Provinciale Staten het herinde-
lingsplan steunen. Alle ogen zullen
daarna gericht zijn op de Tweede en
Eerste Kamer."



Duizend mensen in 'online armoede'
2 'i- a . 2.C; i >

1.046 huis-
houdens inde Hoeksche Waard le-
ven onder de 'online armoede-
grens'. Dat blijkt uit een rapport
van de provincie Zuid-Holland, die
onderzoek heeft laten doen naar
het aantal huishoudens dat minder
dan 30 Mbit internet heeft. Die
grens is door de Europese Commis-
sie aangewezen als 'grens' waaraan

in elk huishouden moet worden
voldaan. „Het grootste pijnpunt
zijn de dijkwoningen in Korendijk,
Numansdorp en tussen Oud-Beij-
erland en Mijnsheerenland", zegt
wethouder Paul Boogaard van Ko-
rendijk. Voor de dijken waar vijf,
zes of zeven huizen aan staan is een
glasvezelkabel te duur."

Begin december overlegt Boog-

aard met zijn collega's over een
mogelijke oplossing. „We zouden
iets kunnen doen met het 4G-net-
werk, maar een andere - mis-
schien wel snellere oplossing - is
het plaatsen van een kastje op een
bestaande zendmast. Die kan over
een straal van 20 kilometer omtrek
via een straalverbinding snel in-
ternet verspreiden."

Onderzoek naar mogelijk theater
Anuu.' 2.^» U- 2j£% iXU-

De gemeente
Oud-Beijerland laat onderzoek
doen naar de haalbaarheid van een
multifunctioneel centrum in het
dorp. Dat gebeurt op voorspraak
van D66, die het voorstel onlangs
bij de gemeenteraad onderde aan-
dacht bracht.

„Het college ambieert de groei
van Oud-Beijerland naar zo'n

25.000 inwoners in 2025. Daarnaast
wil Oud-Beijerland ook in de
nieuwe gemeente een centrum-
functie bekleden. Een aantrekkelijk
multifunctioneel centrum met een
aanbod van theater, dans, film en
zang kan daar een impuls aan ge-
ven", zegt D66-fractievoorzitter
Maurice Pahladsingh.

Wethouder Harry van Waveren

vindt een haalbaarheidsonderzoek
'nog wat aan de vroege kant'. Wel
wil hij met het college kijken naar
de randvoorwaarden voor een thea-
ter, bioscoop of zalencentrum in
Oud-Beijerland.

Pahladsingh wil daarnaast, net
als de rest van de raadsleden, graag
zien dat de bewoners betrokken
worden bij de mogelijke plannen.

Het Mebin-terrein zou een ge-
schikte locatie zijn, FOTOAM



Cromstrijeq
stroot met
initiatieven
Gebouwen afbreken of anders inrichten, onderwijs samen
brengen en Klaaswaal en Numansdorp aantrekkelijker maken.
Cromstrijen strooit met initiatieven. Hoe reageren betrokkenen
en wat zijn de mogelijke consequenties?

Arco Bomgaars

Yan een definitieve invulling
is nog geen sprake, maar
Cromstrijen wil wel de

vaart erin houden bij de ontwikke-
ling van het accommodatiebeleid.
Vorige week mochten huurders en
gebruikers van diverse onderko-
mens in Klaaswaal en Cromstrijen
meepraten over de scenario's (zie
kader), waarvoor de gemeenteraad
in februari de voorkeur zal uitspre-
ken.

„Bij de ontwikkelingvan het be-
leid willen we goed onze ogen en
oren openhouden en de gebrui-

kers van de accommodaties alle
gelegenheid bieden om ook hun
ideeën, kritiek en visies op de sce-
nario's met ons te delen", vertelt
projectleider Marjan Blom van de
gemeente. „Onderwijs, cultuur,
sport, welzijn en zorg, vanuit alle
gebieden hebben er mensen deel-
genomen aan de twee werkbijeen-
komsten die vorige week hebben
plaatsgebonden in beide kernen.
Bijeenkomsten, die ons nieuwe
inzichten hebben opgeleverd op
weg naar de toekomst. Want de
scenario's zijn zeker geen defini-
tieve plannen: ze zijn neergelegd
als stippen aan de horizon als het
om onze gemeentelijke accommo-

Remco van der Kaaden in de sporthal in Numansdorp. FOTOQPHOTO

daties gaat. Een toekomstperspec-
tiefwaar we met elkaar naartoe
willen werken."

Schoolgebouwen vormen een
belangrijke bouwsteen van de
plannen. Dat is niet alleen het ge-
val in Cromstrijen, stipt Bert Tuk,
voorzitter van het College van Be-
stuur van CSG De Waard, aan.
„Veel gemeenten zijn momenteel
bezig met het vormgeven van het
Integraal Huisvestingsplan (IHP)
voor het primair onderwijs. Voor
de twee werkbijeenkomsten zijn
wij gekend in de verschillende
scenario's die ontwikkeld zijn
voor Klaaswaal en Cromstrijen."

Basisscholen De Vliet (Klaas-

Het Korstanjehuis in
Klaaswaal moet op
termijn een 'huis van
de wijk1 worden
-Joanne Moret

waal) en De Bron (Numansdorp)
maken onderdeel uit van CSG De
Waard. Twee scholen die in de toe-
komst nog nadrukkelijker de spil
moeten gaan vormen op het ge-
bied van onderwijs en educatie.
„Het plan ligt er om ook voor-
schoolse voorzieningen, kinder-
dagverblijven en peuterspeelzalen
en buitenschoolse opvang (bso), te
integreren in de schoolgebouwen.



Daar is ruimte voor, leegstand
wordt zo vermeden en het biedt
bovendien de mogelijkheid om
een educatieve lijn door te trekken
omdat thema's op elkaar afge-
stemd worden", zegt Tuk. „Daarbij
is het de bedoeling dat ook de bi-
bliotheek ondergebracht zal gaan
worden in het schoolgebouw. De
school en de bibliotheek, die
steeds meer een multimediaal
karakter heeft gekregen, sluiten
naadloos op elkaar aan. En zo
wordt de school een nog centra-
lere plek, waarbij ook de link met
sportvoorzieningen gemaakt kan
worden."

Betere benutting
Betere benutting van de ruimte
in de gebouwen, multifunctionali-
teit: het zijn kernwoorden in de
plannen die moeten leiden tot het
nieuwe accommodatiebeleid in
Cromstrijen. Maar hoe kijken de
direct betrokkenen, de gebruikers
en huurders van de accommoda-
ties, tegen de beleidsvisie en sce-
nario's van de gemeente aan?

Gymnastiekvereniging DIO
(Door Inspanning Ontspanning)
werkt de trainingen afin zowel
De Bongerd in Klaaswaal als
sporthal Cromstrijen in Ntimans-
dorp. De in Numansdorp woon-
achtige DIO-voorzitter Remko
van der Kaaden woonde één van
de twee werkbijeenkomsten bij.
„Zoals de plannen er nu liggen
heeft dit nieuwe beleid geen
grote consequenties voor ons.
Maar ik ben wel blij met het tra-
ject dat de gemeente uitstippelt
om tot het nieuwe beleid te ko-
men door verenigingen en andere
betrokkenen te laten meeden-
ken", stelt Van der Kaaden.

Verkeersinfarct
„Zeker als Het gaat om de prakti-
sche invulling. In één van de sce-
nario's voor Klaaswaal is er
sprake van om veel voorzienin-
gen te clusteren op één centrale
plek. De gevolgen daarvan zou-
den echter wel zijn dat er een
klein verkeers infarct zou kunnen
ontstaan omdat echt alles op één
plek samenkomt", meent Van der
Kaaden.

Maar juist in dat samenbrengen
van sport, cultuur en onderwijs
vindt Van der Kaaden een sterk

Gebouwen krijgen een make-over
Tijdens de bijeen-
komsten in Klaas-
waal en Numans-
dorp kregen be-
zoekers per dorp
drie scenario's
voorgeschoteld. In
Klaaswaal komt het
oude gedeelte van
de Hoeckenisse (de
voormalige huis-
houdschool) in aan-

merking voor reno-
vatie en krijgt het
gebouw een wei-
zijns- en cultuur-
functie. Daarnaast
staat sportzaal De
Bongerd op de no-
minatie voor een
'beurt'. Een biblio-
theekvoorziening bij
verzorgingshuis De
Buitensiuis is één

van de meest op-
merkelijke voorstel-
len in de scenario's
voor Numansdorp.
Ook zou het ge-
meentehuis als 'huis
van de gemeen-
schap' plaats kun-
nen gaan bieden
aan kleine concer-
ten en (jeugd)thea-
teractiviteiten.

punt. „Een multifunctioneel ge-
bouw creëren, door herinrichting
of een stukje nieuwbouw, biedt
alleen maar voordelen."

Joanne Moret verruilde vijfjaar
geleden Zuid-Beijerland voor
Klaaswaal, waar zij woonachtig is
in de Oranjewijck en deel uit-
maakt van het buurtcomité. „Wij
wonen in de onmiddellijke nabij-
heid van het Korstanjehuis, waar
wij als buurtcomité tweemaal per
jaar een activiteit organiseren:
een nieuwjaarsborrel en een zo-
merbarbecue. Ik vond het interes-

sant om mee te praten en te den-
ken over de plannen in onze kern.
Het Korstanjehuis zou op termijn
een 'huis van de wijk' moeten
gaan worden, dat beheerd wordt
door de bewoners. Waarbij 'wijk'
eigenlijk beter vervangen kan
worden door 'kern', een gebouw
voor alle inwoners van Klaaswaal.
Want de kracht van het nieuwe
accommodatiebeleid is toch
vooral dat het plannen zijn die de
levendigheid van de hele kern
zullen beïnvloeden en vergro-
ten."



Kaai in Strijen is in 2O19 klaar
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Korendij k
zegt 'nee'
Merendeel zienswijzen tegen fusie

Inwoners van Korendijk heb-
ben zo'n 600 zienswijzen naar
de provincie gestuurd, ruim
550 zijn tegen fusie met ande-
re gemeenten. De gemeente-
raad discussieerde dinsdag
over de opzet van de komen-
de burgerpeiling van maart
2017. VVD, D'66, Groen Links
en PvdA zien zo'n peiling niet
zitten en stelden vragen over
de opzet. GBK, SGP en CDA
zijn voor een peiling. Johan
Matse (SGP): „Laat de inwo-
ners zelf beslissen over hun
eigen gemeente en wees niet
bang voor de uitslag. Mensen
weten heel goed wat het op-
heffen van je gemeente bete-
kent.' Ook over een nieuwe
naam in geval van fusie werd
gesproken. Dat voorstel werd
snei van tafel gehaald. CDA,
SGP en GBK, die Korendijk
zelfstandig willen houden,

vonden dit niet aan de orde
en stemden tegen. Marga van
Hulst (GBK): Als ik geen hond
wil, dan ga ik daar toch ook
geen naam voor verzinnen!".
Gevolg is dat in de provinciale
stukken de voorlopig de naam
Binnenmaas zal worden ge-
bruikt, als grootste gemeente.
„Zolang Provinciale Staten,
Tweede en Eerste Kamer nog
niets hebben besloten, is het
niet zinvol ook al aan een
nieuwe naam te denken.
Mocht het wel aan de orde
komen, dan is er nog genoeg
tijd voor," vervolgde zij.
Tek3t: 005 van den Berg

Waterschap
kan roet in
eten gooien
De grote make-over voor het centrum
van Strijen moet in 2019 klaar zijn. Maar
de gemeente is daarbij sterk afhankelijk
van het waterschap Hollandse Delta, dat
een sluizencomplex in het dorp aanpakt.
Bas Boerma

Strijen

Over ruim twee jaar denderen
zware vrachtwagens door de stra-
ten in het centrum van Strijen. Zij
rijden af en aan met de soms lood-
zware elementen van een sluizen-
complex bij de Kaai. „Die sluizen
hebben groot onderhoud nodig.
Dat staat gepland voor begin 2019",
zegt een woordvoerster van het wa-
terschap.

Want loopt de onderhoudsbeurt
van het waterschap vertraging op,
dan moet ook de gemeente wach-
ten tot 'de huiskamer van Strijen'
kan worden opgeleverd. „Wij wil-
len namelijk de bestrating van het
centrum aanpakken. Maar het is
onzinnig om eerst een prachtig
mooie nieuwe straat aan te leggen
en er vervolgens met zwaar vracht-
verkeer overheen te rijden", zegt
wethouder Wilko van Tilborg.
„Dan is die nieuw ingelegde straat
direct naar de haaien."

Het baart de wethouder wel zor-
gen dat hij de planning niet in eigen
hand heeft. „Ik heb begrepen dat
het waterschap zich ook aan de hui-
dige planning wil houden. Maar
uitstel zou heel zonde zijn. We heb-
ben anderhalfjaar lang gewerkt aan
het plan voor ons centrum, dan wil
je op een gegeven moment ook ge-
woon dat het klaar is."

Het waterschap stelt Van Tilborg

echter gerust. „We willen ons zeker
aan de planning houden, want ver-
traging kunnen ook wij niet heb-
ben", zegt een woordvoerster.

Maar tot het waterschap zich
stort op het sluizencomplex in
Strijen kan de gemeente de andere
speerpunten van het nieuwe
dorpscentrum uitvoeren. Zo wordt
het straatmeubilair vervangen, zo-
dat het overal in Strijen hetzelfde is

Het is onzin eerst een
nieuwe straat aan te
leggen en er dan met
trucks over te rijden
-wethouder Wilko van Tilborg

en er komt seizoensgebonden par-
keren, waarbij het aantal parkeer-
plaatsen in de zomer- en winter-
maanden verschilt.

Een ander 'heet hangijzer' is de
verkeersmaatregel in de Boompjes-
straat. Van Tilborg: „Daar was vanaf j
het begin verdeeldheid over." Na de
proef met eenrichtingsverkeer
kreeg hij 160 reacties, vooral nega-
tieve. „Daarom is nu besloten wel
eenrichtingsverkeer in te voeren,
alleen mag het zware verkeer en het
openbaar vervoer niet meer door de
straat. Met hen gaan we nog in ge-
sprek over een nieuwe route."



PIAJ RUDIE HEINTJES EN ROB BREKELMANS

Ze werken voor
een gemeente,
maar denken zeer
Hoeksche Waards.
Gemeentesecre-
tarissen Rob
Brekelmans
(Binnenmaas) en
Rudie Heintjes
(Oud-Beijerland)
zien de grenzen
snel vervagen.



Gezamenlijke toekomst

Grenzen al geslecht
Folkert van der Krol

H
umor? Rob Brekel-
mans en Rudie Heint-
jes houden er wel van,
ook als het gaat om het
politiek gevoelige on-

derwerp als herindeling. Door het
'dwarsliggen' van Binnenmaas,
Korendijk en Cromstrijen dreigt
de Hoeksche Waard na de fusie in
2020 de naam van de grootste ge-
meente, Binnenmaas, te krijgen.
Het leidde tot een ludieke grap.

„Ik zag dat plaatsnaambord
'Oud-Beijerland, gemeente Bin-
nenmaas' op de facebooksite van
het AD staan", zegt Brekelmans
met een brede grijns. „Ik stuurde
de afbeelding door in de what-
sappgroep van gemeentesecreta-
rissen. Rudie reageerde dat als ie
echt zou zijn, hij het bord zou op-
hangen, Toen heb ik er twee laten
maken."

Knipoog
Het bord staat nu pontificaal bij
zowel Heintjes als Brekelmans op
de werkkamer. Het is een knipoog
naar de toekomst, die voor 600
ambtenaren en voor Brekelmans,

Heintjes en hun collega's van Ko-
rendijk, Cromstrijen en Strijen zo-
wel spannend als onzeker is. Ze
houden nog steeds rekening met
twee scenario's: versterkte samen-
werking en fusie. „We verkeren in
een bijzondere situatie", zegt
Heintjes, „Bij een herindeling
worden alle burgemeesters, grif-
fiers en gemeentesecretarissen
van rechtswege ontslagen."

Hij zegt het opgewekt. Ook Bre-
kelmans haalt zijn schouders op.
„Ik hou me daar totaal niet mee
bezig", stelt de Brabander. „Ons -
werk is daarvoor veel te boeiend.
Wij moeten alles zo goed mogelijk
organiseren voor de medewerkers.
Ook onder hen leeft de vraag of de
Hoeksche Waard al dan niet één
gemeente wordt. Medewerkers
hebben behoefte aan duidelijk-
heid. Wij kunnen niet meer dan
de standpunten weergeven."

Hij en Heintjes ergeren zich niet
aan het gekrakeel tussen de poli-
tici. „Ik heb veel discussies bijge-
woond", zegt Heintjes. „De be-
trokkenheid bij het gebied is een
belangrijke drijfveer voor veel po-
litici. Ze strijden met passie voor
hun standpunt. Daar heb ik res-

Hoeksche Waard
kan veel leren
van marketing
Goeree-
Overflakkee
-Rudie Heintjes

Wij kunnen niet
meer dan de
standpunten
weergeven
- Rob Brekelmans

peet voor. Democratie is gebaat bij
tegenspel. Het duurt weliswaar
langer om een besluit te nemen,
maar zo doe je wel recht aan wat
de samenleving vindt."

Heintjes heeft als inwoner van
Oude Tonge net de grote fusie op
Goeree-Overflakkee meegemaakt.
„Een aantal dingen is heel goed ge-
gaan, zoals de eilandmarketing. Ze
hebben een programma opgesteld
om Goeree-Overflakkee als één
gebied te promoten. Daar kunnen
we in de Hoeksche Waard nog wat
van leren. Maar je hoort ook ge-
piep en gekraak."

Het herindelingsplan van de
Hoeksche Waard - Provinciale
Staten, Tweede en Eerste Kamer
moeten dat nog goedkeuren -
heeft volgens Brekelmans en
Heintjes weinig aan de werkwijze
van de ambtenaren veranderd.
„Ik denk dat van alle medewerkers
bijna de helft wel een regionaal as-
pect in zijn takenpakket heeft",
zegt Heintjes. „Dat is de laatste ja-
ren in een versnelling geraakt.
Vooral de vele zorgtaken die de ge-
meenten hebben gekregen waren
een belangrijke duw."

„We stimuleren het dat mede-

werkers van de Hoeksche Waardse
gemeenten elkaar opzoeken, want
we moeten het echt samen doen.
Het zou gek zijn als de regels in
Binnenmaas totaal anders zijn dan
in Oud-Beijerland. Medewerkers
kijken graag voorbij de grenzen
van de eigen gemeente. Dat geeft
energie en levert kwaliteitsverbe-
tering op."

Uittocht
Of er door de onzekerheden rond
de fusie geen uittocht van goed
personeel dreigt? „De aantrekke-
lijkheid om voor de Hoeksche
Waardse gemeenten te werken
moeten we scherp op het netvlies
houden", aldus Brekelmans. „Tot
op heden lukt het om goede men-
sen binnen te halen. Dat komt
mede doordat ze niet alleen in hun|
eigen gemeente, maar ook in de
Hoeksche Waard kunnen werken.
Er zijn niet zo veel gebieden waar
vijf gemeenten van ongeveer ge-
lijke grootte met elkaar samen-
werken." Heintjes: „Samenwer-
king betekenis geven is mooi. Ik
ken werkelijk geen enkele mede-
werker die niet voorbij de kom-
srens durft te komen."


