Raadsleden 'verbannen
uit verkiezingslokalen
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Raads- en commissieleden in
Cromstrijen mogen bij de verkiezingen op 15 maart geen functie
vervullen in de stembureaus. Tot
woede van vooral Cromstrijen'98 zijn ze op initiatief van
burgemeester Jan Luteijn buitenspel gezet. „Dit is een motie
van wantrouwen aan de raadsen commissieleden."

In Korendijk en Binnenmaas mogen raads- en commissieleden gewoon een stembureau bevolken bij
de komende verkiezingen, hoewel
Korendijk raadsleden wel uitsluit
van het voorzitterschap. In Cromstrijen mag dit niet langer.

Stembusaffaire

Cromstrijen'gS-raadslid Rob Tamerius is des duivels en spreekt van
Folkert van der Krol
een 'stembusaffaire'. „Beseft de
burgemeester dat dit een motie van
wantrouwen is aan de raads- en
Burgers mogen op 15 maart naar de commissieleden en zelfs de inwostembus voor een nieuwe Tweede ners die wij vertegenwoordigen",
Kamer, maar de verkiezingen heb- zegt hij. „Ik word gewantrouwd om
ben in drie Hoeksche Waardse ge- daar te gaan zitten. Onze raadslemeenten eveneens een lokaal den voelen zich ernstig in hun intintje. Cromstrijen, Binnenmaas en tegriteit aangetast. Dit druist in teKorendijk houden dan een burger- gen het advies van de VNG."
peiling onder de bevolking over de
Ook Wim van Wijngaarden
voorgenomen herindeling. De pro- (CDA), die tientallen jaren op het
vincie wil dat de vijf eilandge- stembureau zat, heeft tot zijn vermeenten op i januari samengaan.
bazing opeens geen uitnodiging

meer ontvangen om in een stembureau zitting te nemen. Hij kreeg
al die tijd geen bericht waarom hij
was uitgesloten. „Ik vind het
vreemd dat dit opeens verandert",
aldus Van Wijngaarden.
Luteijn vindt dat hij en zijn college in hun recht staan om raadsen commissieleden niet in te zetten
op stembureaus. Hij wijst onder
meer op de burgerpeiling die op 15
maart wordt gehouden. „De peiling
lijkt erg op een gemeenteraadsverkiezing. Daar ben je voor of tegen
en er kan emotie bij loskomen. Laat

Ik word als raadslid
gewantrouwd om in
een stembureau
zitting te nemen
-Rob Tamerius (Cromstrijen'98)

een raads- en commissielid niet in
de verleiding komen daar deel van
uit te maken", stelt hij.

Ongerust
Volgens hem is het ook het advies
van de kiesraad om de politici niet
in te zetten op de stembureaus. „Bij
tal van gemeenten is dit al gemeengoed", aldus Luteijn. „Je wordt er
eerder ongerust van als mensen er
zo graag willen zijn. Er is niks te halen, want je mag je volgens de wet
helemaal niet politiek afficheren in
het stembureau."
Luteijn wijst op incidenten in
stembureaus elders in Nederland.
„Die kun je makkelijker afdoen met
burgers die geen politiek mandaat
met zich meedragen dan dat een
burgemeester met zijn eigen raadsleden over onregelmatigheden in
discussie moet. Het is eerder om
politici te beschermen dan dat we
ze wantrouwen,"

-. Basisschool De Blieken in Klaaswaal is straks een kindcentrum met kinderopvang, peuterspeelzaal en basisschool onder één dak. FOTOVICTORVAN BR-EUKELEN

Kinderen van o tot 13 i aar
naar De Hoeksche School
-2^ .Pi-2012-

Foïkert van der Krol
Hoeksche Waard

Openbare basisscholen, peuterspeelzalen en kinderopvang gaan
de komende jaren in tal van dorpen in de Hoeksche Waard nauw
samenwerken in één gebouw.
Scholenkoepel Acis, Spelenderwijs (peuterspeelzalen) enkinderopvangorganisatie SKOC hebben een overeenkomst gesloten
om deze zogenoemde integrale
kindcentra (IKC) op te zetten. De
schooldirecteur wordt verantwoordelijk voor het hele reilen en
zeilen. Het project heeft de naam
'De Hoeksche School' gekregen.
Volgens bestuursvoorzitter LUC
van Heeren biedt de nieuwe opzet grote voordelen. „Voor kinderen geeft het rust omdat in grote
lijnen in heel het gebouw dezelfde regels gelden. Het personeel ziet veel kinderen vaak al opgroeien vanaf de babytijd, zodat
ze hen al snel leren kennen. Voor
ouders is ook gemakkelijker, omdat alles voor kinderen zich onder
één dak bevindt."

'

Basisschool De Blieken in
Klaaswaal is in mei de eerste
school waar kinderen van o tot 13
jaar onder één dak komen. De
peuterspeelzaal verhuist van gebouw De Hoeckenisse naar een
ruimte in De Blieken en de kinderopvang komt over van een bijgebouw van de reformatorische
basisschool Groen van Prinsterer,

zullen meer scholen volgen. Ook
voor schoolgebouwen die nu al
meerdere functies hebben, ziet
Van Heeren voordelen als ze
transformeren tot een IKC. „Nu
vormen ze nog aparte vleugels
met verschillende organisaties",
zegt hij. „In een IKC werken de
organisaties en het personeel samen. De directeur heeft daarin de
leiding, bewaakt de doorgaande
lijn en is het aanspreekpunt voor
Verbouwing
Over enkele weken begint de ver- de ouders."
Opmerkelijk: de terugloop van
bouwing van het pand aan de Klaverbladstraat. „Met ons team ma- het aantal kinderen speelt de drie
ken we nu een gezamenlijke vi- partners nu in de kaart. „We hebsie", zegt directeur Selma Klein. ben ruimte in een aantal gebou„De overeenkomsten zijn al groot. wen, zoals in De Blieken", zegt
Onze kernwaarden - hulpvaardig, Van Heeren. Hij is ervan overaardig, rustig en trots, samengevat tuigd dat de kindcentra de toeals hart voor de school - zie je ook komst hebben.
terug bij de kinderopvang en peu„Het is volgens een model uit
terspeelzaal Voor de ouders is het Scandinavië, waar je deze kindprettig dat kinderen hier van jongs centra al veel langer ziet. Het is de
af aan tot het einde van hun basis- toekomst. Politieke partijen nemen het op in hun programma.
schoolperiode kunnen blijven."
Onze ambitie is om het in alle
In de zomer wordt ook De Zevensprong in het centrum van
dorpen zo te doen. Dat zal nog jaren duren, maar we zien het als
Oud-Beijerland omgevormd tot
een IKC en de komende jaren
een stip aan de horizon."

Groot terrein in Poortwijk III
l

Elk moment
van de dag
parkeerplek
Wie straks in Poortwijk III wil
parkeren voor een kerkdienst,
een ouderavond op school of
een sportevenement hoeft niet
lang te zoeken naar een parkeerplek. Dat is de bedoeling
van het multifunctionele parkeerterrein dat de gemeente
Oud-Beijerland in de wijk wil
aanleggen. De gemeenteraad
moet nog wel instemmen met
een investering van bijna
350.000 euro.
Bas Boerma
Oud-Beijerland

Het parkeerterrein met plek voor
zo'n 45 auto's moet komen naast
het kerkgebouw van de Evangelische Gemeente Hoeksche Waard
(EGHW) in de wijk. Het 'asfaltplein' kan op zondag plek bieden
aan de ruim 750 leden van de geloofsgemeenschap. Op doordeweekse dagen kunnen ouders die
hun kinderen van en naar school
halen en brengen er gebruik van
maken. En is er een evenement in
de sporthal, dan kunnen ook de bezoekers daarvan hun auto naast de
kerk stallen.
Zo moet er voor elke gelegenheid
plaats zijn en wordt de wijk niet belast met extra voertuigen. Zeker ook
omdat de EGHW zelf al een parkeergelegenheid heeft met plaats
voor 44 auto's. „Een eigen parkeerplek en een multifunctionele parkeerplaats van de gemeente was
voor de EGHW een van de redenen
om in Oud-Beijerland te blijven.
Dat dat gelukt is, maakt me blij",
zegt wethouder Piet van Leenen.

Poortwijk II
Oud-Beijerland heeft de multifunctionele parkeerplaats eerder

succesvol getest naast het kerkgebouw langs de Bachlaan en de EIgarstraat in Poortwijk II. Ook daar
is het perceel eigendom van de gemeente en parkeren er auto's voor
verschillende doeleinden.
Het gaat vooral om de piekmomenten, aldus Van Leenen. „De
kerk, de school en de Agrimarkt
hebben allemaal andere piekmomenten waarop ze de parkeerplaats
kunnen gebruiken. Natuurlijk zal
er best eens een overlap zijn. Maar
normaal gesproken moet er altijd
plek zijn."
De parkeerplaats in Poortwijk III

Als er ooit een groot
evenement is, kunnen
we pendelbusjes
laten rijden
-wethouder Piet van Leenen

zou in de toekomst ook uitkomst
bieden voor het Actief College, dat
in 2018 een nieuw pand in Poortwijk III wil betrekken. Het zou de
school met ouderavonden, banenmarkten en schoolgala's veel mogelijkheden geven om leerlingen af te
zetten. „En als er ooit een groot evenement is in het dorp, dan kunnen
we pendelbusjes laten rijden", aldus Van Leenen.
De gemeenteraad heeft volgende
week de mogelijkheid om over de
investering van 342.000 euro te praten. Van Leenen heeft goede hoop.
„Als de gemeenteraad akkoord gaat,
kunnen we aan de slag. Dan moet
er over een goed jaar een parkeerplaats liggen waaraan we op meerdere momenten plezier kunnen beleven."

inpak reclameborden
langs snelweg A29
Het bestuur van de gemeente
Cromstrijen ergert zich groen en
geel aan het groeiend aantal reclameborden langs snelweg A29
die langs Klaaswaal en Numansdorp voert. „Het is ons een
doorn in het oog", aldus burgemeester Jan Luteijn in antwoord
op vragen van raadslid Rob Tarnerius van Cromstrijen'98. Tamerius zag tot zijn verbijstering
dat er inmiddels tien reclameborden langs de snelweg op het
grondgebied van Cromstrijen
staan. De gemeente is er nog
niet toe gekomen de wildgroei
van reclameborden tegen te
gaan. Volgens Luteijn wordt het
probleem 'met spoed' opgepakt.

OUD-BE1JERLAND

Problematische platanen aan de
Zoomwijcklaan eindelijk gekapt
Na een discussie van bijna een
jaar heeft de gemeente OudBeijerland gisteren dan toch
twaalf platanen gekapt aan de
Zoomwijcklaan. De bomen
veroorzaakten bij diverse omwonenden gezondheidsproblemen. Zij zouden allergische reacties krijgen door
pluizen van de platanen.
Daarom maakte de gemeente
in februari vorig jaar bekend
dat de 21 platanen gekapt zouden worden.
Dat was tegen het zere been
van een andere groep omwonenden, bekend onder de
naam 'Platanenridders', die de

gezichtsbepalende bomen
graag wilden behouden. Zij
kwamen in verzet en na een
heuse soap, waarin de kwestie
zelfs voor de rechter kwam,
werd uiteindelijk besloten dat
'slechts' twaalf van de 21 bomen weg moesten. Hoewel de
Platanenridders ook daar tegen protesteerden, ging de kogel gisteren dan toch door de
kerk.
Ter compensatie van de bomenkap gaat de gemeente
naar verwachting op maandag
6 februari twaalf vervangende
bomen planten. Het gaat om
zes eiken en zes esdoorns.

Een woud van reclameborden langs de A29 bij Klaaswaal leidt tot veel ergernis. FOTOOPHOTO

Irritatie over serie reclameborden op A29
Na jaren gaat de gemeente
Cromstrijen werk maken van illegaal geplaatste reclameborden langs de A29 bij Klaaswaal.
Op en rond het erf van een agrariër staat intussen al tien borden
van verschillende bedrijven.
Folkert van der Krol

De agrariër verdient een aardig zakcentje bij door het plaatsen van de
reclameborden. Bedrijven hebben

veel interesse om zichzelf aan te
prijzen langs de drukke snelweg,
Ook Konijnendijk Mode uit ZuidBeijerland heeft er een bord. „Die
staat er al jaren, wij waren een van
de eersten", zegt Paul Konijnendijk
van de modezaak. „Al zakt de attentiewaarde van ons bord nu er zoveel
staan. Het oogt ook niet echt chic op
deze manier. Het is niet iets om
trots op te zijn."
Volgens een woordvoerster van
de gemeente Cromstrijen staan ze
er in strijd met het bestemmings-

plan, maar kwam het er niet eerder
van om de overtreding aan te pakken. „Het is ons al jaren een doorn
in het oog, maar het aanpakken ervan had geen prioriteit", zegt ze,
„Zaken waarbij de veiligheid in het
geding is, krijgen de voorkeur. Nu
is ervoor gekozen deze overtreding
op te waarderen en te gaan handhaven, Dat proces is deze week begonnen. We hopen dat de borden binnen enkele maanden weg zijn."
De betrokken agrariër was niet
voor commentaar bereikbaar.

Stembusaffaire:
Luteijn bindt in
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Burgemeester Jan Luteijn van
Cromstrijen heeft zijn besluit om
commissie- en raadsleden te weren uit
de stembureaus moeten intrekken. Ook
zijn college steunde hem niet.
houtje en zonder overleg met betrokkenen te werk te zijn gegaan,
Luteijn verdedigde zijn besluit.
Eind vorige week stuurde Luteijn „Je wordt er eerder ongerust van als
de raads- en commissieleden nog mensen er zo graag willen zijn. Er
een brief, waarin hij zijn besluit is niks te halen, want je mag je voltoelichtte om hen niet toe te laten gens de wet helemaal niet politiek
als lid van de stembureaus bij de afficheren in het stembureau."
De 'stembus af faire' leidde niet
verkiezingen op 15 maart. Dan is er
ook een burgerpeiling over de her- alleen tot veel ophef bij de Cromindeling van de Hoeksche Waard strijense raads- en commissieleden,
die op i januari 2019 moet ingaan.
ook zijn medecollegeleden zetten
De burgemeester, die alle moge- grote vraagtekens achter het besluit
lijkheden tot politieke getinte inci- van Luteijn.
denten in de gemeentelijke kieslokalen wilde uitsluiten, oogstte
woede van politici.
Zo zei raadslid Rob Tamerius Omdat het besluit
(Cromstrijen'98) tijden een comzoveel reuring
missievergadering de actie van Luteijn te zien als 'een motie van wan- veroorzaakte, heeft
trouwen aan het adres van commis- hij het ingetrokken
sie- en raadsleden'. Bovendien
werd Luteijn verweten op eigen -Woordvoerster Jan Luteijn
Folkert van der Krol
Cromstrijen

De burgemeester kon daarop
weinig anders doen dan inbinden.
Deze week ontvingen alle raads- en
commissieleden dat ze zich tot
morgen kunnen aanmelden als lid
van een stembureau. Twee van hen
hadden dat gisteren al gedaan. Tijdens het Oekraïne-referendum van
vorig jaar waren er 14 van hen actief.

Overvallen
Luteijn zelfwas gisteren niet voor
commentaar bereikbaar, maar liet
via zijn woordvoerster weten dat
het besluit is teruggedraaid vanwege 'voortschrijdend inzicht'.
„Een aantal raadsleden voelde
zich overvallen en in de collegevergadering is besloten dat de raadsen commissieleden toch lid mogen
zijn van de stembureaus", zegt de
woordvoerster. „De burgemeester
staat nog steeds achter de eerste
brief waarin hij het besluit toelicht.
Maar omdat dit zoveel reuring veroorzaakte, heeft hij besloten het in
te trekken."
Tamerius van Cromstrijen'98 laat
weten tevreden te zijn dat hij en
mederaads- en commissieleden
zich toch mogen aanmelden als lid
van het stembureau. „De kou is wat
mij betreft uit de lucht."

IS

ToBe geen
dubbeltje
schuldig
STRI JEN De gemeente Strijen
hoeft ToBe uit Dordrecht geen
geld te betalen voor de exploitatietekorten van de afgelopen jaren.
ToBe gaf jarenlang onder meer
muziekonderwijs in Strijen. De
gemeente wilde alleen niet langer geld steken in het noodlijdende cultutircentrum dat failliet ging en vervolgens een doorstart maakte. ToBe stapte naar de
rechter om zo alsnog een bijdrage van Strijen af te dwingen.
De rechtbank is nu echter van
mening dat Strijen zich niet
heeft geconformeerd aan de statuten en dus ook niet kan worden gedwongen mee te betalen
aan de tekorten. Daarnaast kan
Strijen niet als 'deelnemende gemeente', zoals dat in de statuten
wordt verwoord, worden gezien.
Daarom kan er ook geen
sprake zijn van een 'afbouwtermijn van vijfjaren' en hoeft er
geen uittredingsvergoeding te
worden betaald. Ook kan de gemeente niet verplicht worden
bij te dragen in exploitatietekorten en wachtgeldverplichtingen
voor het personeel van ToBe. De
gemeente heeft de subsidie op
goede gronden beëindigd.
Tegen de uitspraak van rechtbank Rotterdam kan hoger beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van

Bingo
- Zaterdag 28
januari is er een halve bingo marathon in sporthal De
Bongerd. Voor iedere deelnemer liggen er 12 gratis
ronden klaar. Er zijn vee!
. extra prijzen. Aanvang 17,00
uur of 20.00 uur. Boekjes
kosten 14 euro, met voorronden dubbel 16 euro en
driedubbel 18 euro. Vooraf
reserveren
via
0630704884. De zaal gaat
open om 16.00 uur.

Inspraak
In het artikel van woensdag over de fusie van do
Hoeksche Waard staat een
passage over een inspraak
van Peter van Loo voor de
statencommissie. Dat blijkt
echter al in een eerder stadium gebeurd te zijn.
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A De 60 meter hoge schoorsteen
herinnert aan de gesloopte suiker^!

fl

fabriek. ARCHIEFFOTO

De gemeente wil het groen tussen de fabriek en de bebouwing
hoe dan ook behouden. Daarom
komt er bedrijvigheid op de vloeivelden (cirkelvormige grond boven
fabriek). FOTO PAUL MARTENS

Einde van vete in zicht

Het fabrieksterrein van de Suiker Unie
wacht al jaren op een nieuwe invulling. Plan
na plan en ruzie na ruzie passeerden de
revue. Nu lijkt het einde van de strijd nabij.
Folkert van der Krol

2O11

Puttershoek

Suiker Unie presenteert plannen voor
zware industrie op de vloeivelden en
een kassengebied. Tot onvrede van de
gemeente, die woningen, recreatie en
natuur op deze grond wil. Suiker
Unie passeert de gemeente en wil zaken doen met de provincie. Maar ook
de gemeente stapt naar de provincie
en komt overeen - als compromis een onderzoek naar glastuinbouw op
de vloeivelden te beginnen.

e 60 meter hoge schoorsteen
en de mechanische werkplaats staan alweer jaren op
een desolaat fabrieksterrein in Puttershoek. Het troosteloze decor moet
de herinnering aan de in 2012 gesloopte suikerfabriek levend houden.
Het illustreert de tot voor kort volledig verstoorde verhoudingen tussen gemeente en Suiker Unie, die de
bouwwerken op haar terrein wil,
maar niet mag slopen. Minder zichtbaar, maar zeker niet minder hevig,
ontspon zich de afgelopen jaren een
strijd over de voormalige vloeivelden
aan de binnendijkse zijde van het gebied. Suiker Unie wil er industrie,
maar de gemeente deed er lang alles
aan om dat te voorkomen.

D

2009
Inwoners van Puttershoek mogen
van de gemeente ideeën spuien over
wat er met het voormalige fabrieksterrein moet gebeuren. Een theater,
aardappelopslag en een overdekt
pretpark zijn slechts enkele van de
ideeën. Het blijkt onrealistisch.

2010
De provincie Zuid-Holland wil een
nieuw kassengebied van 28 hectare
op de vloeivelden van de suikerfabriek bouwen. De gemeente Binnenmaas ziet dat niet zitten. „Glastuinbouw is een aantasting van het open
landschap met zijn kreken en vergezichten", stelt de nu nog altijd zittende wethouder Henk van Etten.

2O12
De provincie houdt vast aan industrie
op de vloeivelden, in combinatie met
glastuinbouw. Binnenmaas wil alleen
kassen en kondigt alvast aan niet mee
te werken aan de noodzakelijke wijzi-

Wc konden niet het
gebied rond de silo's
én de vloeivelden
vrijhouden
-Henk van Etten

ging van het bestemmingsplan. Suiker Unie ziet de plannen wel zitten en
maakt een stedenbouwkundig plan.
Ondertussen vecht Suiker Unie bij de
bestuursrechter vergeefs de beslissing
van de gemeente aan om de schoorsteen en mechanische werkplaats als
monument aan te wijzen.

2O13
Provinciale Staten vinden dat Suiker
Unie water bij de wijn moet doen bij

haar plannen voor de vloeivelden.
Onder leiding van een bemiddelaar,
ex-gedeputeerde Hans van der Vlist,
proberen gemeente en Suiker Unie
een compromis te vinden. De missie.
van Van der Vlist loopt stuk.

2014
De gemeente en de provincie sluiten
een akkoord over de vloeivelden van
de suikerfabriek. Daar mogen alleen
kassen. Slechts op het buitendijkse
gedeelte, waar de gesloopte suikerfabriek stond, is ruimte voor (zware)
industrie. De Suiker Unie reageert
verbijsterd. „Wij zijn aan de kant gezet", zegt strategisch manager Paul
Hagens. „Het plan van de gemeente
en de provincie is onhaalbaar."
2O15
Suiker Unie vraagt bij de provincie
een vergunning aan om de groene
bufïer rond de silo's te bebouwen.
Suiker Unie is van plan er gebouwen

A De zestig jaar oude
mechanische werkplaats, een gemeentelijk monument op het
voormalige fabrieksterrein, is compleet
vervallen.

en tanks te plaatsen voor de opslag
van vaste en vloeibare biomassa. De
gemeente schrikt. Ze vreest de impact voor het dorp en legt het voornemen stil om het bestemmingsplan
voor de vloeivelden te wijzigen.
2O16

Alle plannen liggen stil. Gemeente
en Suiker Unie heropenen hun gesprekken. Ook de provincie wordt
daarbij betrokken.

2017
Gemeente en Suiker Unie bereiken
een compromis. Hoewel er nog veel
geregeld en onderhandeld moet worden, zijn beide partijen het eindelijk
eens: op de vloeivelden moeten deels
industrie en deels een zonnepark komen. De groene buffer tussen de
silo's en de bebouwing kan dan behouden blijven. Van Etten: „We konden niet zowel het gebied rond de silo's als de vloeivelden vrijhouden."

