
Reactie Cromstrijen op
fusie belicht twee kanten
CROMSTRIJEN De reactie van
de gemeenteraad van Crom-
strijen op het herindelingsplan
van de provincie gaat twee kan-
ten op. Niet alleen de tegenstan-
ders van herindeling (acht raads-
leden), maar ook voorstanders
(zeven raadsleden) krijgen
ruimte hun standpunt te ver-
woorden. Voorwaarde is wel dat
de raad het vanavond eens is met
het voorstel dat op tafel ligt.

Korendijk en Binnenmaas be-
sloten eerder in een ultrakorte
reactie naar de provincie dat zij
voor samenwerking hebben ge-
kozen en daarom niet willen
meedenken over een herindeling

van de vijf Hoeksche Waardse
gemeenten.

In Cromstrijen gebeurt dat
mogelijk wel. De tegenstanders
van een fusie (Cromstrijen'gS,
WD en twee van de drie CDA-
raadsleden) doen dat niet, maar
de voorstanders (D66, SGP,
PvdA, voormalig Cromstrijen'gS-
raadslid Izaakvander Giesen en
CDA-raadslid Koos Oostveen)
krijgen die ruimte in het raads-
voorstel wel. Zij pleiten voor
'Hoeksche Waard' als naam voor
de fusiegemeente. Ook willen ze
dat de herindeling niet op i ja-
nuari 2020, maar op i januari 2019
al ingaat.

m in 1O jaar tijd liefst 15 procent minder kinderen

Fikse leegloop treft
alle basisscholen
Het totaal aantal leerlingen van de
basisscholen in de Hoeksche Waard is
flink gedaald: van 8.602 in 2006 naar
7.304 dit schooljaar. Dat blijkt uit cijfers
van openbare scholenkoepel Acis.

Folkert van der Krol

Hoeksche Waard

De afname van ruim 15 procent in
10 jaar tijd is een gevolg van de ver-
grijzing van de Hoeksche Waard.
Het eiland telt steeds meer ouderen
en minder jongeren. Vooral in
Strijen is het hard gegaan. In 2006
gingen daar nog 869 kinderen naar
de basisschool, nu zijn dat er nog
534-

Ook de andere vier Hoeksche
Waardse gemeenten ondervonden
de gevolgen van de vergrijzing. De
Hooistoof(Strijensas) en De Viking
(Nieuwendijk) sloten de afgelopen
jaren de deuren, omdat het leerlin-
genaantal onder het minimum ver-

eiste aantal van 23 bleef Toch is
Acis-bestuursvoorzitter LUC van
Heeren niet somber gestemd. „Het
lijkt er op dat de krimp afneemt. Af-
gelopen jaar hebben we bij het
openbaar basisonderwijs een da-
ling van 34 leerlingen gezien. Dat
aantal is wel eens groter geweest",
zegt hij. „Bovendien hebben we in
totaal slechts 15 kinderen minder in
de onderbouw dan in de boven-
bouw. De aantallen lijken dus te
stabiliseren, al moet je voor die con-
clusie misschien nog dieper in de
cijfers duiken."

Acis heeft ten opzichte van bij-
zonder onderwijs (christelijk en
Vrije School) enkele procenten in
marktaandeel gewonnen (43 pro-

cent nu tegen 40,9 in 2006) doordat
het in Strijen en Oud-Beijerland
beter scoort. „In 2006 zijn we in
Oud-Beijerland begonnen met De
Klinker in Poortwijk, Dat is een
grote school geworden", legt Van
Heeren uit. „Andere scholen in
Oud-Beijerland, zoals De Tandem,
zijn al jaren stabiel."

Het Driespan in Puttershoek is de
grootste school van Acis met 374
leerlingen (was 363 in 2015). Chris-
telijke basisschool De Bouwsteen is
de grootste van de Hoeksche Waard
met rond 420 leerlingen.

De kleinste basisschool, Juliana
in Schenkeldijk waar asielzoekers-
kinderen een raalbad krijgen, telt 43
leerlingen, 15 meer dan in 2015.

Leerlingen alle
basisscholen

Binnenmaas
Cromstrijen
Korendijk
Öud-Beijer!and
Strijen
Totaal HW

2006 . 2016
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I n de landelijke media buitelen
ze over elkaar heen: de politici,
wanhopig hengelend naar de

gunsten van de boze burger, de
burger die zich niet gehoord voelt.
Eén voor één doen ze zo normaal
mogelijk-Ik ben opgegroeid in
een achterstandswijk! Mijn vader
was bevriend met een hele leuke
loodgieter! - om maar uit te stra-
len dat ze echt supernormaal met

j hun poten in de klei staan. En dat
zij jouw proble-

\n wél begrij-
pen. Na 15
maart ben jij

^H aan de beurt.
Als je maar
op hen stemt.

Allemaal
even ver-

make-
lijk,

7*

P*

maar ik moet telkens denken aan
een andere groep politici: de wet-
houders en gemeenteraadsleden.
Wat denken zij wanneer ze weer
een ontevreden burger op televi-
sie horen vertellen dat er niemand
voor ze opkomt?

Als ik raadslid zou zijn, zou ik
aarzelend zwaaiend 'joehoe, ik
ben hier!' roepen.

Je kunt best van mening zijn dat
de hoge heren in Den Haag je niet
zien staan. Maar al die regionale
mensen die op hun vrije dinsdag-
avond vergaderen over groenvoor-
ziening, kinderboerderij en de so-
ciale werkplaats dan? Luisteren
die ook niet? Die prima benader-
baar zijn, want ze staan op zater-
dagochtend gewoon bij de voet-
balclub langs de lijn. En ze staan
vaak gewoon in het telefoonboek.
Zitten die ook alleen maar hun
zakken te vullen?

Ik zou zeggen: als je je niet ge-

hoord voelt, begin dan eerst eens
in je eigen buurt. Kaart daar eens
iets aan. Ze kunnen bij de ge-
meente ook geen wonderen ver-
richten, maar het lijntje is een
stuk korter dan de lijn naar Den
Haag.

In Den Haag doen ze tegen-
woordig graag zo supernormaal
mogelijk. Maar ik ken al heel veel
supernormale mensen in de poli-
tiek: lokale politici. Mensen die
snappen wat jouw problemen
zijn, omdat ze dikwijls gewoon bij
je in de buurt wonen. Je kunt ho-
pen dat Pechtold of Wilders op
een dag bij je op de stoep staat en
met één zwiep met een toverstok
al je angst en problemen wegne-
men, maar ik acht de kans klein
dat dit gebeurt.

Beter zoek je het gewoon wat
dichter bij huis. Er staan allemaal
supernormale politici klaar om je
te helpen.

In Den Haag doen ze tegenwoordig
graag zo supernormaal mogelijk
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Burgerpeiling herindeling
Hoeksche Waard op 15 maart
'Bent u voor of tegen een her-
indeling (fusie) van de ge-
meenten Binnenmaas,
Cromstrijen, Korendijk, Oud-
Beijerland en Strijen tot één
gemeente?'. Die vraag krijgen
de bewoners van Cromstrijen
op 15 maart voorgelegd.
Om tot die vraagstelling te
komen was wel een amende-
ment nodig, dat door de
meerderheid (WD, Croms-
trijen'98 en de CDA-fractie
minus Koos Oostveen) gedra-
gen werd. De oppositie in
Cromstrijen, mordicus tegen
een burgerpeiling én uitge-
sproken vóór herindeling, zag

het met lede ogen aan. Zoals
ook de oorspronkelijke tekst
van de zienswijze op het her-
indelingsontwerp, waarin een
passage aan de zeven voor-
stemmers van herindeling
was gewijd, van tafel ver-
dween. In de aangepaste tekst
staat nu dat de gemeenteraad
van Cromstrijen voor ver-
sterkte regionale samenwer-
king is, die op meer manieren
in te vullen is. Ook doet
Cromstrijen een beroep op
Provinciale Staten de uitsla-
gen van de drie burgerpeïlin-
gen mee te nemen in hun
oordeel.



Provincie beslist op 22
februari over herindeling
HOEKSCHE WAARD Provinci-
ale Staten van Zuid-Holland be-
slissen op 22 februari of de Hoek-
sche Waard één gemeente moet
worden. Een week eerder discus-,
sieert de statencommissie er al-
vast over. De Eerste en Tweede
Kamer moeten de geplande fusie
later dat jaar dan nog wel be-
krachtigen.

De provincie maakte op 5 juli
het voornemen bekend om de
vijf gemeenten op het eiland ten
zuiden van Rotterdam op i ja-
nuari 2020 samen te laten gaan.
De raden in Oud-Beijerland en
Strijen zijn daar voorstander van,
maar in Binnenmaas, Croms-
trijen en Korendijk ziet een poli-
tieke meerderheid dat niet zitten.
De tegenstanders hebben
daarom besloten een burgerpei-
ling onder hun inwoners te hou-
den. Dit gebeurt in maart, tegelij-

kertijd met de Tweede Kamer-
verkiezingen. Provinciale Staten,
hebben dan al besloten over de
herindeling van de Hoeksche
Waard, maar de Tweede en Eer-
ste Kamer moeten instemmen
met het fusiebesluit.

Massaal tegen
De tegenstribbelende gemeen-
ten verwachten dat hun inwo-
ners tijdens de burgerpeiling
massaal tegen de herindeling
stemmen. Met de uitslag hopen
ze politiek Den Haag te overtui-
gen dat een fusie onvoldoende
steun heeft in de Hoeksche
Waard. Binnenmaas, Croms-
trijen en Korendijk willen in
plaats daarvan een samenwer-
kingsmodel optuigen, waarbij
een overkoepelende Hoeksche
Raad belangrijke beslissingen
voor het hele eiland neemt.

HOEKSCHEWAARD

'Gebrek aan leerkrachten is nog
groter op bijzonder onderwijs'
JDnVv ';_^r--.vi 2£HO

Bert Tuk, directeur van onder-
wijsorganisatie CSG De
Waard, is er klaar mee. Zijn
organisatie, die speciaal on-
derwijs verzorgt in de Hoek-
sche Waard, heeft enorm te
lijden onder het gebrek aan
invalleerkrachten.
„Het openbaar onderwijs
heeft er last van, maar het
probleem is nog groter op het
bijzonder onderwijs", zegt
hij. Dat heeft te maken met de
wet werk en zekerheid. „Elke
invaller die zes keer bij ons is

geweest moeten wij in vaste
dienst nemen. Dat kunnen
wij niet betalen. Daarnaast
willen de invallers dat vaak
niet omdat zij - wanneer een
vaste docent met griep thuis
blijft - dan een van de zes
beurten kwijt zijn aan een op-
dracht van een paar dagen."
Deze wet maakt het volgens
Tuk onmogelijk invallers te
vinden. „En dat gaat ten koste
van de kinderen die soms
noodgedwongen samen een
grote klas moeten."
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Ultimatum voor windmolens Oude Maas
De bouw van vijf windmolens
langs de Oude Maas tussen Put»
tershoek en Heinenoord, elk ter
grootte van de Euromast, moet
zo snel mogelijk groen licht krij-
gen. Initiatiefnemers Eneco en
Renewable Factory hebben de
gemeente Binnenmaas een ulti-
matum gesteld.

Folkert van der Krol

Binnenmaas/Barendrecht

Voor 9 februari 2017 willen zij toe-
stemming hebben, anders vragen
zij de provincie in te grijpen.

Tegen de komst van de 187 meter
hoge turbines is vooral aan de over-
zijde van de Oude Maas veel weer-
stand. De gemeente Barendrecht en

de Stichting Wind van Voren vre-
zen voor geluidsoverlast en het ver-
pesten van het recreatiegebied aan
de Barendrechte zijde van de Oude
Maas. „Ons laatste strookje vrij uit-
zicht gaat dan naar de donder en
het geluid wordt over het water
onze kant op gedragen", zegt voor-
zitter Rob Nijssen van Wind van
Voren. „Wij hopen dat de gemeente
Binnenmaas en de provincie zich
niet laten chanteren."

De provincie is echter niet gevoe-
lig voor die argumenten. Gedepu-
teerde Adri Bom-Lemstra heeft
Binnenmaas-wethouder Wouter
Joosten afgelopen zomer al duide-
lijk gemaakt dat de turbines er
moeten komen. De gemeenteraad
heeft de komst van de vijf turbines

mogelijk gemaakt, rnaar met een
maximale tiphoogte van 'slechts'
160 meter. Volgens Eneco en Rene-
wable Factory is dat te laag om de
molens te laten renderen. Zij eisen
een hoogte van 187 meter. Sinds-
dien zit het overleg in een impasse.

Regie
Dat zint de provincie allerminst.
Die kan besluiten tot een inpas-
singsplan waarbij ze de regie over-
neemt van de gemeente. Dat deed
de provincie eerder al in Korendijk
waar de turbines tussen Piershil en
Nieuw-Beijerland langs het Spui
komen.

Op ingrijpen van de provincie zit
Binnenmaas zeker niet te wachten.
„Het risico is dat de provincie dan

de bouw van zes turbines van meer
dan 200 meter hoog mogelijk
maakt", zegt Joosten. „Ook kan de
provincie besluiten tot een andere
opstelling dan we met omwonen-
den hebben afgesproken."

De keuze is hogere windmolens
toestaan en zelfde regie houden of
het inpassingsplan van de provincie
afwachten en een juridische strijd
aangaan. „Ja, het is stikken of slik-
ken", aldus Joosten. Het college van
burgemeester en wethouders hakt
in januari de knoop door, waarna
de gemeenteraad van Binnenmaas
zich nog over een eventueel nieuw
turbinevoorstel moet buigen.

Ronald Kloet van de initiatiefne-
mers was gisteren niet voor com-
mentaar bereikbaar.

A Voorzitter Rob Nijssen van
stichting Wind van Voren.
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STRIJEN

Ook personeel vijf gemeenten
pleit voor herindeling eiland
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Ook het personeel van de vijf
gemeenten in de Hoeksche
Waard pleit ervoor dat Bin-
nenmaas, Oud-Betjerland,
Cromstrijen, Korendijk en
Strijen fuseren.
Dat blijkt uit de concept-reac-
tie van de gemeente Strijen
op het herindelingsplan van
de provincie. De raad moet
deze zienswijze nog goed-
keu ren.
Daarin staat onder meer dat
de ondernemingsraden, die
het personeel van de gemeen-
ten vertegenwoordigen, 'on-
omwonden' de voorkeur heb-
ben uitgesproken voor ge-

meentelijke herindeling.
Met uitzondering van Strijens
Belang wil de voltallige ge-
meenteraad eveneens dat
Strijen fuseert tot één eiland-
gemeente, terwijl de politiek
in Binnenmaas, Cromstrijen
en Korendijk dit niet wil.
Strijen zal er, net als veel an-
dere organisaties en instellin-
gen, bij de provincie op aan-
dringen de herindeling met
een jaar te vervroegen tot i ja-
nuari 2020.
De impasse over de bestuur-
lijke toekomst werkt volgens
Strijen 'verlammend', waar-
door kansen worden gemist.



Al 41 jongeren lenen rentevrij

Half miljoen
r starter

in Spuidorp
APHuT O2-.42 .-z_gM

De gemeente Oud-Beijerland wil
volgend jaar nog eens 500.000
euro vrijmaken voor starters op
de woningmarkt. De afgelopen
drie jaar stak de gemeente een
miljoen in startersleningen, waar
41 jongeren gebruik van maken.

Bas Boerma
Oud-Beijerland

Scherpe fmancieringseisen van
banken, strenge regelgeving en
aangepaste regels in de sociale
huursector maken het vinden van
het eerste droomhuis voor jongeren
er niet makkelijker op. Die omstan-
digheden zorgden er de afgelopen
drie jaar voor dat de i miljoen euro
razendsnel was vergeven.

„De bodem van ons potje voor de
starterslening is in zicht. Ik zou
hem graag opnieuw aanvullen,
voordat we straks een wachtlijst
krijgen en wij de aanvragen niet di-
rect kunnen inwilligen", zegt wet-
houder Piet van Leenen.

Komend jaar wil de gemeente
daarom nog eens een half miljoen
euro vrijmaken voorjonge huïzen-
zoekers. „Oud-Beijerland en de
Hoeksche Waard vergrijzen. Als we
willen verjongen moeten we inves-
teren in een manier om onze jonge-
ren hier te houden. Ik denk dat we
met dït bedrag zestien jongeren aan
een woning in Oud-Beijerland
kunnen helpen."

Rotterdam
De starterslening heeft er in elk ge-
val voor gezorgd dat zich 41 jonge-
ren in Oud-Beijerland hebben ge-
vestigd. „De gemiddelde leeftijd
van de mensen die gebruik hebben
gemaakt van de lening is 26 jaar",
zegt Van Leenen. „Twee derde
kwam a! uit Oud-Beijerland en

woont nu op zichzelf. Ongeveer
een kwart is vanuit een ander dorp
in de Hoeksche Waard naar Oud-
Beijerland gekomen en tien procent
is uit Rotterdam overgekomen. De
doelgroep istlus breed."

Want vooral in de Maasstad is
voor Oud-Beijerland nog een we-
reld te winnen. Van Leenen: „De
Rotterdamse markt knelt aan alle
kanten en dus krijg je overloop naar
de buitengebieden. Wij willen die
mensen graag opvangen, want
jonge mensen houden ons dorp vi-

Met dit geld kunnen
we zestien jongeren
aan een huis in Oud-
Beijerland helpen
-Wethouder Piet van Leenen

taal. En we hebben ook de voorzie-
ningen om hen hier iets leuks te
bieden."

longcrcn die zich bij de gemeente
melden voor de starterslening le-
ven de eerste drie jaar rente- en af-
lossingsvrij. Dan volgt een toets om
te kijken of de starters er inmiddels
wel klaar voor zijn om hun lening
af te betalen. Lukt dat niet, dan
volgt opnieuw een 'dispensatie' van
driejaar.

„De ervaring leert dat 85 procent
van de starters na drie jaar kan be-
ginnen met afbetalen. Na zes jaar is
dat zelfs 95 procent", zegt Van Lee-
nen. „Dat is ook logisch, omdat jon-
geren die een lening aanvragen
misschien net zijn begonnen met
werken. Maar met elk jaar dat je
werkt stijgt je inkomen waardoor je
de maandlasten beter kan behap-
pen."



Strijen en Oud-Beijerland denken na over
gloednieuw fietspad tussen beide dorpen
STRIJEN/OUD-BEIJERLAND
De gemeenten Strijen en Oud-
Beijerland denken serieus na
over de aanleg van een fietspad
tussen beide dorpen.
Dat pad zou onder meer door het
Oudeland van Strijen gaan lopen,
Volgend kalenderjaar willen beide
gemeenten effectief aan de slag met
de nieuwe fiets verbind ing, die
vooral voor scholieren een wel-
kome aanvulling is.

Waterschap
Toch zitten er nog flink wat haken
en ogen aan de uitvoering van de
voorgenomen plannen, zegt wet-
houder Wilko vanTilborg van

Strijen (foto). „Zo zijn we met het
waterschap in gesprek over de loop
van het fietspad. We trekken daar-
bij in regionaal opzicht op."

Daarnaast is er ook een fi-
nanciële tegenvaller voor
de twee gemeenten.In- »
middels is wel duidelijk
dat voor de financiering
van het plan geen be-
roep gedaan kan wor-
den op het provinciaal
fietspadenplan. De plan-
makers hopen op een subsidie
via de regionale projectgroep ver-
keersveiligheid (RPV).

Die tegenvaller betekent echter
niet dat de langgekoesterde wens

voor een fietspad tussen beide dor-
pen er helemaal niet kan komen.
Ook de aanpassingen van de ge-

meente Strijen in de perspectief-
nota voor het jaar 2017 heb-

ben geen gevolgen voor
de mogelijke komst van
'fietspad Oudeland'.
Daarnaast geeft het
college bij de verande-
ringen in de perspec-

tiefnota aan dat er mo-
menteel draagvlak is voor

verbetering van de begaan-
baarheid van het fietspad Oever-
landen en de aanleg van het fiets-
pad tussen de Sportlaan en de
Steenplaats in Strijen.



Nog 'isolatieavonden' op komst

Duurzaam
huis steeds
populairder
Energieneutraal leven wint meer en
meer aan populariteit in de Hoeksche
Waard. Alleen deze week gaven al 65
mensen aan hun woning beter te willen
isoleren.
Bas Boerma

Nu de temperatuur daalt, neemt
het verlies van energie in je woning
zienderogen toe. Dat besef lijkt bij
steeds meer Hoeksche Waarders
door te dringen. Ruim 150 inwoners
kwamen onlangs af op een bijeen-
komst over woningisolatie. 65 van
hen hebben zich direct aangemeld
hun huis beter te isoleren.

„Daar ben ik helemaal niet onte-
vreden over", zegt wethouder Ge-
rard den Boer van Korendijk, die
namens de Hoeksche Waard ver-
antwoordelijk is voor de duur-
zaamheid op het eiland. „De ambi-
tie van de Hoeksche Waard is om in
2040 volledig energieneutraai te
zijn. Dan is het prettig om te mer-
ken dat de inwoners daar ook aan
mee willen werken."

30.000 woningen
Om die ambitie ook daadwerkelijk
te halen moeten de 30.000 be-
staande woningen op het eiland
een grote onderhoudsbeurt krijgen.
Woningcorporatie HW Wonen
neemt een derde daarvan voor baar
rekening. De overige 20.000 huizen
moeten stuk voor stuk beter wor-
den geïsoleerd.

„Daar is het energieloket, waar
we woensdag mee zijn begonnen,
een belangrijke schakel in", zegt
Den Boer. „Daar kunnen we collec-

tief isolatie voor woningen inko-
pen. Dan gaat het niet om het plaat-
sen van zonnepanelen op het dak,
maar echt het beter isoleren van da-
ken en muren."

Twee maanden geleden werd
duidelijk dat het met een groot deel
van de bestaande woningen in de
Hoeksche Waard bedroevend is ge-
steld met de isolatie. Acht op de
tien huizen zijn niet goed (genoeg)

II
Het ïs fijn te merken
dat onze inwoners
willen meewerken
aan onze ambitie
-Gerard den Boer

geïsoleerd. Daar wordt nu actie op
ondernomen-

Wat Den Boer vooral aanspreekt
is dat de investeringen grotendeels
binnen de Hoeksche Waard wor-
den gedaan. „Het zijn vooral lokale
bedrijven die worden ingeschakeld
om de werkzaamheden in de wo-
ningen te doen. In Strijen is er bij-
voorbeeld een aannemer bezig om
de verouderde kozijnen in een huis
uit 1950 te vervangen. Daarbij
merkte hij op dat het beter was di-
rect driedubbel glas te plaatsen. Dat
scheelt die bewoners veel energie-
verlies."


