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Het "Burgercomité:
Herindelen Nee; •
Volksraadpleging Ja" is
onlangs van start gegaan.
Initiatiefneemster is
Riene Verburgh. In
bijgaand artikel cq.
opiniestuk legt zij uit wat
de beweegredenen van
het burgercomité zijn.

door Riene Verbutgh

'Ze willen dat we hier l
grote gemeente worden,
waarbij do provincie teveel
de oren heeft laten han-
gen naar maatschappelijke
instellingen en bedrijven.

, Maar aan de bewoners is
j tot nu toe niets gevraagd,
want de zogeheten inloop-

I avonden voor de inwoners
l waren geen onverdeeld suc-
ces. Ik denk dat dil anders
moet, daarom wordt er een
burgercomité opgericht in
de Hoeksche Waard. Wil je
meedoen geef je dan even op
via riencverburgh@gmail.
com, of via Facobook.
De bedoeling is dat het snel
uitgroeit tot een breed bur-
gercomité waarbij gepoogd
wordt om de burgers van
de Hoeksche Waard een
stem te geven en te komen
tot een volksraadpleging.
Het is nog steeds geen gelo-
pen race dat do herindeling
door gaat, omdat een meer-
derheid van de gemeenten
hier tegen heeft gestemd.

En een eventuele en onver-
hoopte opgolegde herinde-
ling wordt op deze manier
ook niks, want dan zitten de
raadsleden met kwaaie en
rode koppen tegenover el-
kaar. Dat gaat dan ten koste
van elke besluitvorming.
Geen goede start en dat kan
alleen een volksraadpleging
voorkomen, zodat wc samen
op democratische wijze la-
ten zien wat wij willen rnet
onze dorpen.
Hoe gaan we dat doen?
U als inwoner kunt uw
zienswijze op hel herinde-
lingbesluit invullen, en te-
gelijkertijd daarin ook voor
een volksraadpleging plei-
ten, ook als u voor een her-
indeling bent. Want het gaat
om de democratie. Kortom:
het burgorcomité is neutraal
in haar opstelling en wenst
alleen dat de burger zijn/
haar stem kan laten horen,
welke beslissing de burger
ook neemt. Laat dat duide-
lijk zijn en dat u het weet.
We zoeken dus mensen die
in het comité zitting wil-
len nemen, maar ook men-
sen die bijvoorbeeld willen
helpen om zoveel mogelijk
zienswijzen incl. verzoek
tot volksraadpleging in te
laten vullen door inwoners.
Bijvoorbeeld tijdens bijeen-
komsten waar je toch al naar
toe zou gaan.
Korondijk, Binnenmaas en
Cromstrijen zijn al bezig een
volksraadpleging voor te be-
reiden. Hot is onze bedoeling
dat wc nog dingen gaan ver-

ledereen kan zelf een zienswijze in op het voorliggende herindelingbesluit invullen. Er is alle
tijd: tot 20 november. Het Burgercomité wil zoveel mogelijk zienswijzen verzamelen met
daarbij het verzoek om een volksraadpleging te houden. Invullen zienswijze kan op:
http://www.enqueteviainternet.nl/Response. aspx?survey=Zïenswijze_herindeling_
Hoeksche_Waard&NoCache=465833ca-cbo3-455a-g8b2-fi6cd8og7d97.

zinnen om ook gemeenten
Oud-Beijerland en Strijen zo
ver te krijgen dat zo iets rege-
len zodat ook hun bewoners
zich kunnen uitspreken. Net
zoals in 2003 krijg ik do zeer
sterke indruk dat de politiek
in Oud-Beijerland on Strijen
de inwoners onvoldoende
heeft betrokken en meege-
nomen bij de gedachtevor-
ming en argumenten voor
of tegen een herindeling.
Maatschappelijke instel-
lingen en bedrijven hebben
alle aandacht gokregen en

de burger, de kiezer, is aan
zijn lot overgelaten. Vandaar
de naam van ons burgerco-
mité: "Herindeling nee;
Volksraadpleging ja", dus
gebaseerd op ervaringen uit
net verleden. Toen hadden
deze gemeenteraden in gro-
te meerderheden voor een
herindeling gestemd, maar
na de volksraadpleging ble-
ken de inwoners er toch ge-
heel anders over te denken.
Dat kan niet in een demo-
cratie, want democratie be-
tekent: het volk regeert. En

de politiek dient toch naar
hun kiezersvolk te luiste-
ren, want anders wordt de
kloof tussen burger en po-
litieke elite onoverbrugbaar
en dat gaat altijd ten koste
van onze staatsrechtelijke
democratie. Zoals bekend
hebben de gemeenteraadsle-
den uit de Hoeksche Waard
tijdens een conferentie op
10 november 2014 afgespro-
ken dat de uiteindelijke
besluitvorming aan de vijf
gemeenteraden zou zijn en
niet aan de Stuurgroep die

het onderzoek begeleidde.
De Stuurgroep Onderzoek]
Bestuurlijke Toekomst heef t j
namelijk geen officiële en
dus juridische status en is,
naar later bleek, ondemocra-
tisch gemanipuleerd door
een partijdig gebleken voor-
zitter (voor herindeling)
naar voren te schuiven. Ge-
deputeerde Staten negeren
dus een meerderheidsbe-
sluit van de gemeenteraden
(3 gemeenteraden zijn tegen]
een herindeling).
Daarom heeft een onver-1
hoopte herindeling geen
enkele democratische ba-
sis. De meerderheid van de
bevolking wil géén grote
gemeente Hoeksche Waard, i
Dat wordt bevestigd door
recent onderzoek van twee
studenten aan de Erasmus
Universiteit. De gemeenten
in de Hoeksche Waard zijn
financieel gezond en er is in
geen enkele gemeente spra-
ke van onbehoorlijk bestuur.
Daarnaast heeft de provincie
geen enkel steekhoudend
argument (wel veel schijn-
argu meuten on ongefun-
deerde veronderstellingen)
geleverd aangaande nut, i
noodzaak en urgentie van
een herindeling. We zijn net
begonnen dus allo hulp is l
welkom. Wilt u hulp bij het
invullen van zo'n zienswij-
ze, dan kunt u contact op-
nomen met Riene Verburgh,
rienevorburgh@gmail.com l
telefonisch: 06-12 43 87 64
na 12.00 uur. Graag rekent
het "burgercomité"" op u, la-
ten we er met z'n allen een
succes van maken. Mei voor
onszelf, maar voor onze
prachtige en democratische]
Hoeksche Waard.'



Bouw in Jorensteepolder begint over jaarj
NUMANSDORP De bouw van de
eerste woningen in de Torenstee-
polder ten zuiden van Numans-
dorp begint op zijn vroegst over
een jaar. Het gaat om maximaal
zestien appartementen en 54 rij-
tjeshuizen. Voor die tijd wordt
eerst de oostelijke ontsluitingsweg
naar de nieuwbouwwijk aange-
legd. Ontwikkelaar Midstate
hoopt daar volgens projectleider
Yvonne Lanooij in het tweede

kwartaal van 2017 mee te begin-
nen. „De weg wordt eerst aange-
legd, zodat het bouwverkeer niet
door het dorp hoeft. Dat was ook
een harde eis van de gemeenteraad
van Cromstrijen", zegt zij.

De voorbereidingen voor het
nieuwbouwproject stonden iang
op een laag pitje, vanwege het be-
roep dat verschillende organisaties
en inwoners hadden aangespan-
nen tegen het bouwplan. De hoog-

ste bestuursrechter Raad van State j
wees in augustus alle bezwaren
van de hand; enkele jaren eerder
werd het plan nog vernietigd.

„De ontwikkelaar wilde voor-
uitlopend op die uitspraak geen
investeringen doen", zegt Lanooij.
„Nu moet er nog een aantal zaken
worden geregeld, zoals de aan-
vraag voor de water vergunning.
Daarna volgt onder meer een in-
richtingsplan."

• Harde conclusies in onderzoek bewoners

Verkeersoverlast
op dijken enorm
De verkeersoverlast op het
Zwartsluisje en de Sluisjesdijk
tussen Zuid-Beijerland en
Piershil is groot. Dat blijkt uit
onderzoek van de bewoners.
Vanavond presenteren ze hun
conclusies aan de Korendijkse
raadscommissie. Veten klagen
over slapeloosheid, gevaarlijke
situaties en schade aan huizen.

Folkert van der Krol

Korendij k

Al jaren lopen bewoners van de
dijk te hoop tegen het vele vracht-
en landbouwverkeer dat voor hun
deuren langsrijdt. „Wij hopen
hiermee te bereiken dat er een
einde komt aan de toenemende
overlast en schade aan de wonin-
gen", aldus bewoonster Judith
Prins. „Hoewel wij goed beseffen
dat de plaatselijke overheden op de
hand zijn van de bedrijven en on-
dernemers en onze kans op een
oplossing heel erg klein is."

Ruim driekwart van de 77 be-
woners heeft de vragenlijst inge-

vuld. De conclusies liegen er niet
om: meer dan 90 procent van de
bewoners die de enquête invulde
ervaart verkeersoverlast, onder
meer van trillingen, en 85 procent
heeft scheuren aan de meestal
niet-onderheide huizen.

Bijna de helft heeft wel een of
meer ongevallen meegemaakt en
nog meer mensen geven aan wel
eens in gevaar te zij n gebracht, on-
der meer doordat automobilisten
én landbouwvoertuigen vaak te
hard rijden. „Duidelijk is dat een
overgrote meerderheid van de be-
woners overlast ervaart", staat in
het onderzoek.

Veel bewoners vinden dat de ge-
meente Korendij k en Waterschap

Wij hopen dat er een
einde komt aan de
toenemende
overlast en schade
—Judith Prins

Hollandse Delta de klachten niet
serieus nemen en onvoldoende
actie ondernemen om de overlast
te beteugelen. Er is in hun ogen
slechts één doeltreffende oplos-
sing: het verkeer van de dijk we-
ren.

Wethouder Paul Boogaard er-
kent de problemen, maar afslui-
ting van de genoemde dijken is
volgens hem geen oplossing. „Dan
gaat het vrachtverkeer over wegen •
die nog smaller zijn. Er is vanaf die
kant geen geschikte route."

Verkeerspsycholoog
Het Korendijkse college heeft een
verkeerspsycholoog ingeschakeld
om de problemen te verminderen.
„Het is zaak het gedrag van chauf-
feurs te wijzigen, zodat ze vanaf de
A29 via de afslag Oud-Beijerland
naar Korendijk rijden", stelt Boo-
gaard. „Bedrijven, chauffeurs, wa-
terschap, gemeente en bewoners
moeten daar samen aan werken.
Elke vrachtwagen die deze route
kiest, is er één minder op de dij-
ken."
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m Museum Hoeksche Waard ontvangt keurmerk

Ook toegang met
museumjaarkaart
Museum Hoeksche Waard in Heinenoord ontvangt
binnenkort het keurmerk van het Museumregister. Het grote
voordeel is dat de 1,2 miljoen museumjaarkaarthouders in
Nederland er straks gratis naar binnen mogen.
Folkert van der Krol

Heinenoord

Museumdirecteur Belle van den
Berg is blij met de nieuwe status
van het museum, bestaande uit de
rijksrnonumenten Hof van Assen-
delft en boerderij Oost-Leeuwen-
stein. „We moeten nog drie puntjes
verbeteren, maar dat is papier-
werk", zegt ze. „Uiterlijk 22 januari
moeten we dat inleveren. Dan krij-
gen we het certificaat en kunnen
we de aanvraag doen voor de Muse-
umjaarkaart. Ik verwacht dat dit in
het voorjaar is geregeld."

Het keurmerk is een opsteker
voor de 155 vrijwilligers. Belle van
den Berg verwacht bovendien dat
dankzij de nieuwe status het be-
zoek aan Museum Hoeksche Waard

leen impuls krijgt. „We komen dit
j jaar op ongeveer hetzelfde aantal
! bezoekers uit als in 2015 en dat is
j niet slecht", zegt ze. „Maar met een
i potentieel van meer dan een mil-
j joen museumjaarkaarthouders ver-
wacht ik een stijging van het aantal
bezoekers. En dat is ook waar we
het al museum voor doen,want we
willen dat zoveel mogelijk mensen
onze collectie zien."

l Entreegeld
[ Voor elke bezoeker met een Muse-
umjaarkaart ontvangt het museum
de helft van het entreegeld terug.

SABBATICAL

Belle van den
Berg op
wereldreis
Betle van den Berg (35)
legt haar functie tijde-
lijk neer. De museumdi-
recteur heeft van 1 ja-
nuari tot 1 december on-

betaald verlof
gekregen om
op wereldreis
te gaan. „Tij-
dens mijn
studie wilde

ik al graag
naar het buiten-

land, maar dat is toen
niet doorgegaan. Nu laat
mijn persoonlijke situatie
het toe om dit alsnog te
doen", zegt ze. „Ik reis
naar Bangkok, Oceanïë,
Frans Polynesië en ein-
dig waarschijnlijk in Bra-
zilië. Maar ik keer zeker
terug bij het museum."
Penningmeester Richard
Baan van het museum-
bestuur neemt haar
taken tijdelijk over.

Het keurmerk krijgen, is volgens
Van den Berg nog niet zo eenvou-
dig. „Je moet aan een hele trits
voorwaarden en normen voldoen",
legt ze uit. „Dat gaat onder meer
over de wijze waarop we de collec-
tie beheren en doorzoekbaar ma-
ken, veiligheid van de collectie, het
klimaat in het gebouw en educatie.
Ook het toezicht op het museum
moet goed worden geregeld aan de
hand van de Code of Cultural Go-
vernance. Zo zat in het vorige mu-
seumbestuur nog een wethouder,
maar dat kan nu niet meer."

Papierwerk
De eisen zijn zelfs zo streng dat
musea volgens Van den Berg steeds
vaker van het keurmerk af zien.
„Die vinden de voorwaarden te
gortig. Het is veel papierwerk en je
moet elk jaar herijken", zegt ze.
„Aan de andere kant vind ik het
heel motiverend, ook voor de vrij-
willigers, dat we nu aan deze kwa-
liteitsnorm voldoen."

De grootste klus was het maken
van een database met 38.000 objec-
ten. Vrijwilligers Gerda Hitzert en
Cor Spruit coördineerden dat met
een databasegroep, fotografen en
scanners. Van den Berg: „Aan de
database is acht jaar gewerkt. Het
maakt de collectie doorzoekbaar.
Van bijna alle objecten weten we
waar ze zich bevinden."



FamiHe Ampt snakt naar duidelijkheid
')S" Freek en Marleen

Ampt hebben nog steeds geen dui-
delijkheid over waar zij hun bedrijf
met boerderijwinkel in Gouds-
waard kunnen voortzetten. Het
Wereld Natuur Fonds en het Ha-
venbedrijfhebben allerlei plannen
voor natuurontwikkeling in de
Leenheerenpolclcr en daarin is voor
het bedrijf van de familie Ampt
geen plek.

Freek en Marleen Ampt maakten
samen met een architecc plannen

voor woningbouw op hun terrein,
zodat ze met de opbrengst hun ei-
gen verhuizing konden betalen.
Volgens Marleen Ampt lijkt het er
op is dat het idee is 'verzwolgen
door aücriei andere plannen'. Op
hun volgende voorstel om zich te
laten uitkopen door WNF en het
Havenbedrijf is volgens Marleen
Ampt niet ingegaan.

Het echtpaar is wel tevreden met
een voorstel van het KorencUjkse
coilege om in een intentieverkla-

ring vast te leggen dat elk plan voor
het gebied voorzien moet worden
van een financieel scenario om het
bedrijf van de familie Ampt te ver-
plaatsen. „Voor ons betekent dat
wel dat we nog een paar jaar moe-
ten stilstaan", aldus Marleen Ampt
deze week tijdens een commissie-
vergadering in Korendijk.

Zij hoopt niet te lang in onzeker-
heid te hoeven blijven over de toe-
komst: „Wij willen graag verder
met ons leven."

Freek Ampt in de Leenheeren-
polder. ARCMEFFOTO

VVD'er kruipt
in huid PvdA'er
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Een opmerkelijk
moment tijdens de alge-
mene beschouwingen in de
Strijense gemeenteraad:
vanwege de ziekte van het
enige fractielid van de
PvdA, Jacob Lagendijk,
kroop oer-VVD'er Willem
Tuijnman in de huid van de
socialist. Nestor Tuijnman
las vol verve de reacties
van de PvdA-fractie op de
begroting voor. De raad
nam een motie van
CU/SGP aan voor de aan-
leg van een fietsverbinding
voor de schooljeugd tus-
sen Strijen en Oud-Beijer-
land. De partijen werden
het ook eens over de herin-
richting van de Kaai, de
vernieuwing van het riool-
stelsel en de reconstructie
van de Julianastraat.
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Hoeksche Waard gaat stroom en
gas zo groen mogelijk inkopen
De vijf gemeenten in de
Hoeksche Waard willen in
2017 en 2018 de stroom en gas
zo groen mogelijk inkopen.
Dat is nodig om de energie-
doelstellingen te halen, die
onlangs in Binnenmaas, Oud-
Beijerland, Korendijk, Croms-
trijen en Strijen zijn opge-
steld.
Behalve het zo groen mogelijk
inkopen van gas en stroom
kiest de Hoeksche Waard er-
voor hun ingekochte stroom
te verduurzamen met zogehe-

"ten Garanties van Oorsprong
(GvO). Dat moet garanderen
dat de ingekochte stroom
daadwerkelijk groen is.
Eind dit jaar rondt een onder-
zoeksbureau, in opdracht van
de Rekenkamercommissie
Hoeksche Waard, een onder-
zoek naar duurzaamheid op
het eiland af. Dat dient als
nulmeting voor de regio,
waarbij tevens gemeten
wordt hoe de gemeenten on-
derling presteren op het ge-
bied van duurzaamheid.



Politiek pleit voor meer
controle op hondenpoep
B I N N E N M A - Ermoetveel
meer worden gecontroleerd op
overlast door hondenpoep. Dat
vindt een politieke meerderheid
in Binnenmaas, bleek deze week
tijdens de raadscommissie. Veel
partijen willen dat wordt geïn-
vesteerd in extra controles van
boa's. Het col lege voorstel om in
elk dorp hondenspeelplaatsen te
creëren, kan op weinig enthousi-
asme rekenen.

Volgens Arie Gravendeel
(CDA) laten de controles op het
opruimen van hondenpoep te
wensen over. „Mensen liggen er
niet wakker van", aldus Graven-
deel. „Velen in m'n omgeving
hebben nog nooit een boa gezien.
Laat maar liggen die boel, denken
ze, want er wordt toch nooit wat
gezegd."

Het voorstel om speciale hon-
denspeelplaatsen aan te leggen,
kon op weinig steun rekenen.
„Wij betwijfelen of bewoners de

moeite zullen nemen om naar
zo'n plek te lopen", aldus Arie
Gravendeel (CDA). „En ze kosten
bovendien ook heel veel geld."

Ook Peet van Meel (Gemeen-
teBelangen Binnenmaas) vindt
de hondenspeelplaats in de dor-
pen niets: „Een hond die be-
hoefte heeft om te rennen, is be-
ter afin een uitrengebied."

Van Meel wil dat er geld wordt
uitgegeven aan extra uren voor
een boa. Die controleert dit jaar
al vaker dan vorig jaar op overlast
door hondenpoep, maar in de
ogen van GBBM nog veel te wei-
nig. Adriaan van der Wulp (SGP)
stelde voor alle hondenbezitters
een riem te schenken, zodat zij
worden gestimuleerd hun huis-
dier aan te lijnen. Wethouder
Wouter joosten gaf aan dat hon-
denbezitters graag de honden-
speelplaats willen, De gemeente-
raad moet nog over het voorstel
beslissen.

Maurice Pahladsingh
flirt met Tweede Kamer
OUD-BEUERLAND D66-frac-
tievoorzitter Maurice Pahladsingh
uit Oud~BeijerIand heeft goede
hoop dat hij de Hoeksche Waard
mag vertegenwoordigen in
de Tweede Kamer. De po-
liticus is door het Hoek-
sche Waardse bestuur
van zijn partij voorge-
dragen voor een plek op
de landelijke ïdeslijst.
„Wij zijn ervan overtuigd
dat hij een aanwinst is voor de
Tweede Kamer. Hij is deskundig,
integer, benaderbaar en ener-
giek", zegt Lex Westerman, voor-
zitter van D66 Hoeksche Waard.

Pahladsingh hoort op 23 no-
vember of hij officieel verkiesbaar
wordt gesteld voor de Tweede Ka-
mer. „Als de leden mij eind no-
vember een plek gunnen op de
kandidatenlijst, dan verwacht ik
in de Kamer komen. Het zou fan-
tastisch zijn om dichtbij de men-
sen te blijven en tegelijk in Den
Haag op te komen voor de dage-

lijkse belangen van elke Neder-|
lander."

In de Tweede Kamer wil hij zich
vooral inzetten voor de Hoeksche

Waard, het eiland waar hij al
zeven jaar fractievoorzit-

ter is. Op dat vlak ligt de
komende jaren, met de
herindeling van de vijf
gemeenten op komst,

een hele uitdaging. Wes-
. terman verwacht dat Pah-

ladsingh op het eiland een stem-
mentrekker is: „Hij is voor veel
mensen op het eiland herkenbaar
als iemand die zich inzet voor be-
langen van de hele Hoeksche
Waard."

Maar voordat hij daadwerkelijk
een plek krijgt op de lijst van vijf-
tig D66'ers moet er nog heel wat
gebeuren, weet Maurice Pahlad-
singh. Daarom presenteert hij
woensdag om 20.00 uur zijn am-
bities voor de Tweede Kamer in de
Eendrachtshoeve in Zuid-Beijer-
land.



Nieuwe zaak om bouw
in Torensteepolder
NUMANSDORP De gemeente
Cromstrijen en projectontwikke-
laar Midstate zijn nog niet af van
John Zeüstra, die al jaren strijdt
tegen het bouwplan in de Toren-
steepolder bij Numansdorp. De
bewoner van de Goudvink heeft
bij de Raad van State, die in au-
gustus zijn bezwaren en die van
enkele andere partijen afwees, een
herzieningsverzoek ingediend.

De hoogste bestuursrechter gaf
in augustus groen licht voor de
bouw van 176 woningen en de
aanleg van een oostelijke ontslui-
tingsweg naar de Torensteepol-
der. Het betekent voor Zeilstra dat
hij dicht langs zijn woning de ont-
sluitende weg krijgt.

Volgens Zeilstra heeft de Raad
van State belangrijke informatie
over de geactualiseerde woning-
bouwplannen van de Hoeksche
Waardse gemeenten niet meege-

nomen in haar overwegingen.
Wethouder Bas Boelhouwers

van Cromstrijen heeft laten weten
dat in afwachting van deze zaak
gewoon verder wordt gegaan met
de voorbereidingen voor de wo-
ningbouw in de Torensteepolder.

Appartementen
De projectontwikkelaar legt eerst
de oostelijke ontsluitingsweg aan.
Op zijn vroegst in het najaar van
2017 wordt begonnen met de
bouw van maximaal zestien ap-
partementen en 54 rijtjeswonin-
gen aan de noordzijde van de To-
rensteepolder. Voorwaarde daar-
bij is dat wel 70 procent van deze
woningen is verkocht.

Voor die tijd wordt nog een in-
richtingsplan voor het gebied ge-
maakt. Ook zijn er nog enkele ver-
gunningen nodig voordat het
werk kan beginnen.


