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Van de voorzitter 
Geachte leden, sympathisanten en donateurs, 

het jaar AD 2015 is nog lang niet voorbij, maar 

toch zijn er al genoeg gebeurtenissen, zowel 

veraf als dichtbij, die ons dit jaar zullen heugen.  

Zo is 2015 het jaar waarin we in West-Europa 

konden terugzien op een periode van 70 jaar 

onafgebroken vrede en voorspoed.  

Een werelddeel waar vanaf de 19e eeuw bijna 

iedere 40 jaar verwoestende oorlogen uitge-

vochten werden. Alleen de oudsten onder ons 

kunnen het zich nog herinneren wat het is om 

oorlog aan den lijve te ondervinden.  

 

Zo’n lange periode van vrede en stabiliteit 

blijft niet onopgemerkt en heeft, als vanzelf-

sprekend, een grote aantrekkingskracht op 

mensen die langdurig met oorlogsleed en 

onderdrukking te maken hebben. In Europa 

maken we nu min of meer het omgekeerde 

mee als in de jaren dertig en veertig van de 

vorige eeuw. Toen vluchtten grote groepen 

mensen weg uit Duitsland en andere delen 

van Europa om de verschrikkingen van o.m. 

bittere armoede en het naziregime te ont-

komen. Nu, 70 jaar later, is West Europa en 

met name Duitsland, nota bene de grote 

boosdoener van weleer, het land waar 

vluchtelingen uit het Midden-Oosten en Afrika 

met gevaar voor hun leven een goed heen-

komen zoeken, om een nieuwe toekomst op 

te bouwen voor zichzelf en hun kinderen.  

Zo kan het gaan. 

 

Niet alleen in Duitsland, maar door heel 

Europa heen, worden initiatieven genomen 

om vluchtelingen zo goed mogelijk op te 

vangen. Ook in onze gemeente bijvoorbeeld 

door de heropening van het AZC in ’s Graven-

deel. Als CDA Binnenmaas staan wij daar van 

http://www.cda.nl/binnenmaas
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harte achter. Dat niet iedereen zich vinden 

kan in dit soort hulpverlening wordt niet 

alleen duidelijk uit het nieuws, maar hebben 

we zelf van dichtbij kunnen meemaken tijdens 

de informatie avond over de heropening van 

het AZC op 13 oktober vorig jaar. Het ging er 

bij tijden niet zachtzinnig aan toe.  

Het opvangen van vluchtelingen lost de 

oorzaak van de problemen niet op, maar ik zie 

het wel als een plicht mensen in nood waar 

dat mogelijk is te helpen. 

 

Binnen onze afdeling gaat 2015 de geschied-

enis in als het jaar waarin Piet Baars niet 

langer deel uitmaakte van de CDA fractie en 

verder ging als zelfstandig raadslid in de 

fractie Baars. Er is over deze zaak veel gespro-

ken, geschreven en vergaderd. Dit schrijven 

acht ik niet de plaats om hier verder op in te 

gaan, echter één ding mag duidelijk zijn: bij 

alle betrokkenen heeft deze affaire diepe 

sporen achtergelaten. De wereld draait echter 

gewoon door, zo ook de politiek. De CDA 

fractie, nu bestaande uit 4 leden,  heeft de 

taken herverdeeld en is inmiddels weer volop 

aan het ‘normale’ werk. 

Algemene Ledenvergadering 

Ik wijs u vast op de volgende ledenvergade-

ring. Die zal plaatsvinden op 16 november a.s. 

Nadere gegevens volgen laten, maar noteert u 

vast deze datum. 

Nieuwe Leden.  

Eerder dit jaar berichtten we u over de succes-

vol verlopen CDA wintercurus. Als tastbaar 

resultaat daarvan hebben drie deelnemers zich 

ingeschreven als lid of proeflid en één als dona-

teur. Twee van hen gaan ook meedraaien in de 

grote fractie. Daarnaast is nog iemand proeflid 

geworden en op de Jaarmarkt in Mijnsheeren-

land konden we een sympathisant noteren. 

Vanaf deze plaats wens ik alle nieuw 

ingekomenen een hartelijk welkom. 

 

Bericht van overlijden: 

Met droefenis moeten wij u mededelen dat  

op 12 juni jl op 79-jarige leeftijd van ons is 

heengegaan de heer Herman Kwakernaat te 

Heinenoord/Blaaksedijk. Namens de CDA 

afdeling wens ik mevrouw Kwakernaat en 

verdere familie en nabestaanden sterkte en 

Gods nabijheid om dit verlies te dragen. 

Herman van Mechelen, voorzitter 

CDA wil nieuw parkeerterrein bij busstation 
Heinenoord 
De CDA-raadsleden Adrie Tolenaars en Peter 
van Loo hebben het college van Binnenmaas 
op 26 augustus opnieuw gevraagd naar 
alternatieven voor de tientallen carpoolers en 
busreizigers die dagelijks gebruik maken van 
de particuliere carpoolplaats bij het busstation 
van Heinenoord.  Bekend was geworden dat 
deze per 1 september zou dichtgaan. Het was 
nog steeds niet duidelijk of de provincie uit-
eindelijk bereid was mee te werken aan een 
snelle oplossing of dat de gemeente zelfstan-
dig een alternatief wil creëren. In elk geval leek 
er voor de busreizigers per 1 september niets 
anders op te zitten dan per fiets naar het 
busstation te komen of eerder op een andere 
plaats op de bus stappen. De eerste klachten 
daarover waren al bij het CDA binnengekomen. 
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Het was al jaren bekend dat dit parkeerterrein  
op termijn zou verdwijnen, omdat de grond 
onderdeel uitmaakt van het bedrijventerrein 
Reedijk. Al in 2012 heeft het CDA gevraagd om 
alternatieven tijdig te onderzoeken en daarbij 
te streven naar een officiële P&R-voorziening 
om het gebruik van het openbaar vervoer te 
stimuleren. Een aangekondigde motie werd 
overbodig toen het college snel met de pro-
vincie in gesprek ging. Met subsidie van de  
provincie werd een behoefte-onderzoek ge-
daan, waaruit onder meer bleek dat ongeveer 
de helft van de parkeerders carpoolers zijn en 
de andere helft busreizigers. 
 
Begin 2014 heeft het college toegezegd dat als 
het overleg met de provincie niet tot een 
oplossing leidt, gezocht zal worden naar een 
kleinschalige ontwikkeling, mede gefinancierd 
door een bijdrage van de eigenaren van het 
bedrijventerrein. Bij de algemene beschouw-
ingen in november 2014 heeft fractievoor-
zitter Peter van Loo opnieuw naar de stand 
van zaken gevraagd. Het antwoord luidde dat 
de gesprekken met de provincie gaande waren 
en dat de eigenaren van het bedrijventerrein 
nog steeds financieel wilden bijdragen. 
 
Inmiddels zijn de antwoorden van het college 
ontvangen en is er gelukkig goed nieuws. Met 
de grondeigenaar van de huidige parkeervoor-
ziening is een afspraak gemaakt dat deze in elk 
geval tot 30 november open blijft, en waar-
schijnlijk nog wel langer. Na verscheidene 
ambtelijke bezoeken aan het provinciehuis in 
Den Haag heeft wethouder Joosten de proble-
matiek naar een bestuurlijk niveau getild en op 
2 september overleg gepleegd met de gedepu-
teerde Vermeulen van de provincie. Deze 
heeft aangegeven de aanleg van een P&R 
voorziening in de onmiddellijke nabijheid van 
het busstation te willen betalen, maar niet het 
onderhoud ervan. Een belangrijke stap in de 

goede richting. Inmiddels wordt onderzocht of 
de benodigde grond kan worden aangekocht.  
 

Adrie Tolenaars en Peter van Loo 

 
Groot onderhoud N489 
De provincie wil aan de N489, de weg van 
Heinenoord (Rabobank) tot de RAD Westmaas 
groot onderhoud plegen. Op 2 juni heeft de 
provincie een voorlichtingsavond gegeven in 
de Vijf Schelpen van Mijnsheerenland over de 
de nieuwe inrichting van deze Provinciale weg. 
Helaas was de presentatie matig en wekte 
verbijstering en woede op bij de massaal 
aanwezige bewoners.  
 
Wat is men van plan: de weg moet 50 cm 
breder worden en alle parkeerstroken zullen 
verdwijnen, ook wil men drie rotondes  aan-
leggen, één bij de Raadhuislaan in Mijns-
heerenland, één bij de Westdijk en één bij de 
Van Koetsveldlaan in Westmaas. En als klap op 
de vuurpijl 500 bomen kappen.  
 

 
 
Al jaren pleit het CDA voor de aanleg van een 
rotonde bij de Westdijk (staat ook al lang in 
ons verkiezingsprogramma). Daar zijn al 
diverse zware ongevallen geweest door de 
onoverzichtelijkheid op deze kruising. Maar 
waarom een rotonde bij Mijnsheerenland? 
Daar staan goed functionerende verkeers-
lichten. Het is een veilige kruising, waar ook 
veel schoolkinderen oversteken. Onze inzet is 
deze kruising zo laten. Ook een rotonde bij de 
Van Koetsveldlaan is in onze ogen overbodig. 
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Als de aanleg hiervan doorgaat, zal ook een 
stuk van het nabijgelegen natuurgebied 
verloren gaan!! 
 
Rotondes leveren regelmatige gevaarlijke 
situaties voor fietsers op, vooral ten gevolge 
van de dode hoek bij auto’s die op de rotonde 
rijden. Op de Greup en in Dordrecht zijn de 
rotondes al aangepast vanwege het gevaar 
voor de fietsers. Waarom moeten er zoveel 
bomen weg? Zij hebben een functie voor het 
leefklimaat en de aankleding van het land-
schap en het opvangen van geluid. Volgens de 
provincie leveren de bomen gevaar op voor de 
verkeersveiligheid. Deze kan ook verbeteren 
door een maximum snelheid van 60 km en 
door een met hout beklede vangrail langs de 
weg te maken (wat ook elders in de provincie 
is gebeurd). 
 
Op verzoek van het CDA heeft wethouder 
Wouter Joosten  toegezegd dat hij met de 
provincie in  overleg gaat over dit plan. 
Intussen heeft de Commissie Ruimtelijke 
Zaken op 15 september uitleg gekregen van 
de provincie. Op 23 september volgt een 
nieuwe voorlichtingsavond voor bewoners. 
Wij zullen ons kritisch opstellen en proberen 
de provincie op andere gedachten te brengen. 
 

 
 

Kortom: het CDA wil een rotonde bij de 
Westdijk, zoveel mogelijk bomen laten staan, 
voor een met hout beklede vangrail langs de 
weg en voor een 60 km zone. De verkeers-
lichten bij Mijnsheerenland willen we laten 
staan en ook bij de Van Koetsveldlaan willen 
we geen rotonde. Tenslotte moet de situatie 
bij de Blauwe Steenweg opnieuw bekeken 
worden. 

 
Adrie Tolenaars, raadslid 

 
CDA helpt verenigingen bij MFC 
Mijnsheerenland 
De realisatie van het nieuwe Dorpshart 
Mijnsheerenland vordert gestaag, zonder 
noemenswaardige vertragingen. Het voert te 
ver om daar nu in heel veel detail op in te 
gaan, maar als u daarin bent geïnteresseerd, 
is er veel informatie te vinden op 
http://www.binnenmaas.nl/wonen-en-
leven/dorpshart-mijnsheerenland_42205/. 
Ook kunt u zich aanmelden voor de nieuws-
brieven. 
 
In deze Info gaan we in op het Multifunctio-
neel Centrum (MFC), dat vanaf eind 2016 
plaats gaat bieden aan onder andere de twee 
scholen, de sporthal, de bibliotheek, zorg-
voorzieningen en een ontmoetingsruimte.  
Die ontmoetingsruimte wordt ook wel de 
huiskamer genoemd, omdat het een plaats 
moet worden waar iedereen zich thuis moet 
kunnen voelen. Of het nu om gebruikers van 
de sporthal na hun training gaat of leden van 
diverse verenigingen die nu nog samen komen 
in de Vijf Schelpen. 
 
Het voorlopig ontwerp werd ongeveer een 
jaar geleden gepresenteerd aan de toe-
komstige gebruikers. Toen kwamen hoofd-
zakelijk twee problemen naar voren. In de 
eerste plaats, was er niet voorzien in een 
‘grote’ keuken van waaruit voorzien kan 

http://www.binnenmaas.nl/wonen-en-leven/dorpshart-mijnsheerenland_42205/
http://www.binnenmaas.nl/wonen-en-leven/dorpshart-mijnsheerenland_42205/
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worden in maaltijden, terwijl sommige groep-
en, zoals de Rotary Club, nu bijvoorbeeld 
samen lunchen in de Vijf Schelpen. Verder 
hadden wij ook zorgen of de huiskamer wel 
groot genoeg zou worden voor alle groepen 
gebruikers en of deze, gezien de voorziene 
open ruimte, wel genoeg ‘privacy’ zouden 
krijgen. Immers, de afscheiding tussen bij-
voorbeeld geconcentreerde bridgers, ver-
gaderende service clubs en sporters aan de 
bar, zou slechts bestaan uit een paar ver-
schuifbare plantenbakken. Daarnaast leek in 
de eerste plannen niet eens voldoende ruimte 
voor grotere verenigingen zoals de bridgeclub. 
Om dan voortaan maar op te splitsen op twee 
avonden leek ons niet echt in het belang van 
de vitaliteit van het dorp! 

 
Over beide zorgen hebben we contact met 
gebruikers gehad. Met wethouder Mol heb-
ben we daarover goede besprekingen ge-
voerd. Na nader onderzoek en consultatie van 
eventuele uitbaters bleek helaas dat een pro-
fessionele keuken helaas echt geen haal-bare 
kaart is. Wel zal de mogelijkheid geboden 
gaan worden maaltijden via een cateraar te 
organiseren.  
 
Ten aanzien van de huiskamer hebben we 
gelukkig veel meer kunnen bereiken voor de 
verenigingen! Bij nader inzien kan de ruimte 
wel zodanig worden ingedeeld dat alle ver-
enigingen er in passen. Lastiger was het om de 
‘privacy’ te organiseren. Als CDA hebben we 
het voortouw genomen om het plaatsen van 
verschuifbare wanden uit te werken. Zoiets 
moet je dan direct bij de bouw doen, omdat 
‘de verschuifbare plantenbakken eerst maar 

eens proberen’ en dan mogelijk later verschuif-
bare wanden plaatsen veel duurder is.  
En dan sowieso weer overlast geeft. Ons plan is 
vervolgens onderzocht door de ambtenaren en 
bleek dit met een licht opgerekte begroting 
realiseerbaar! In de definitieve aanbesteding 
zijn de wanden nu opgenomen, zodat de diver-
se gebruikers vanaf eind 2016 gewoon kunnen 
blijven functioneren zoals ze nu doen. Met 
maaltijden én voldoende ruimte en privacy als 
dat nodig is, én wellicht een prettig samenzijn 
met leden van andere verenigingen voor of na 
de eigen bijeenkomsten. 
 

Arie Gravendeel, raadslid 
 
WMO en Jeugdzorg 
Inmiddels is de gemeente al 9 maanden 
verantwoordelijk voor de uitgebreide WMO 
(incl. begeleiding en dagbesteding) en jeugd-
zorg. De overgang was een hele uitdaging en 
zoals ook in de media was te volgen verliep 
deze niet overal vlekkeloos. Landelijk heeft  
het CDA veel aandacht gevraagd voor o.a. de 
persoonsgebonden budgetten die niet of niet 
goed werden uitgekeerd. Als CDA Binnenmaas 
hebben we recent hierover nog vragen ge-
steld, maar in Binnenmaas hebben zich maar 
een klein aantal problemen voorgedaan en 
deze zijn inmiddels opgelost. 
 
Wel bereiken ons geluiden dat de digitale 
systemen nog niet goed werken. Hierdoor 
kunnen zorgaanbieders niet declareren en 
weten de gemeenten niet (of slechts ten dele) 
of de kosten verlopen zoals verwacht. Dit 
betekent dat er veel handmatig moet worden 
aangeleverd of worden gecorrigeerd. 
Overigens is dit een probleem dat in het hele 
land wordt gesignaleerd, maar vooral lokaal 
opgelost moet worden. 
 
Maar bovenal is het belangrijk te kunnen 
vaststellen dat de voortgang gestaag verloopt 
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en dat er tot op heden geen calamiteiten 
hebben voor gedaan. Hoewel de 'harde cijfers' 
nog maar beperkt  beschikbaar zijn, houden 
we de vinger aan de pols door de raads-
informatiebijeenkomsten op Hoeksche Waards 
niveau te bezoeken. Daar wordt ons inzicht 
gegeven over de voortgang en de ontwikke-
lingen. Zo wordt er gewerkt aan de om-
vorming van het Wmo-loket tot een zorgloket 
waar alle burgers van 0-100 jaar terecht 
kunnen met alle ondersteuningsvragen. 
   
Naast de formele informatiebronnen leggen 
we ook ons oor te luister in de samenleving. 
Mocht u goede of slechte ervaringen met ons 
willen delen, dan horen we die graag. 
 

Joanne Blaak, raadslid 
 

Farmaceutische spoedzorg 
Het CDA Korendijk heeft samen met D66 Oud 
Beijerland een onderzoek gedaan naar de eigen 
bijdrage voor medicatie die wordt uitgeschre-
ven buiten kantooruren. Hieruit is gebleken dat 
de kosten in de Hoeksche Waard na Texel het 
hoogste zijn in Nederland. Per receptregel 
wordt ruim €8o,- in rekening gebracht. Dit 
bedrag wordt verrekend met het eigen risico en 
dus betaal je die zelf (tenzij je je eigen risico al 
hebt opgebruikt). In Rotterdam Zuid bijvoor-
beeld wordt maar €10,- in rekening gebracht. 
In navolging van Korendijk hebben wij als CDA 
Binnenmaas, samen met D66, vragen gesteld 
aan het college om bij de centrale overheid en 
de zorgverzekeraars aan te dringen om de 
kosten naar een aanvaardbaar niveau te 
brengen, vergelijkbaar met de ons omringende 
en/of vergelijkbare gebieden.  Al die aandacht 
en landelijke lobby heeft effect gehad. Minister 
Schippers heeft laten weten het systeem te 
gaan veranderen. Dit betekent dat het tarief 
m.i.v. 2016 voor de Hoeksche Waard in ieder 
geval omlaag zal gaan. Een mooi staaltje van  
 

samenwerken tussen lokale, regionale en 
landelijke politiek! 
 

Joanne Blaak, raadslid 
 

Bestuurlijke toekomst Hoeksche Waard 

Begin dit jaar zijn de vijf gemeenten in de 
Hoeksche Waard begonnen met een nieuw 
Onderzoek naar de Bestuurlijke Toekomst 
(OBT). Het onderzoek moet de gemeente-
raden de juiste informatie en inzichten te 
verschaffen die nodig zijn om te komen tot 
verdere besluitvorming over de bestuurlijke 
toekomst: herindeling of een vorm van ver-
sterkte regionale samenwerking. Doelstelling 
is dat alle vijf gemeenten tot één standpunt 
over die bestuurlijke toekomst komen. De 
regie van het onderzoek ligt bij een stuur-
groep waarin alle fracties van de Hoeksche 
Waardse raden zijn vertegenwoordigd.  
 
Intussen zijn diverse onderzoeksrapporten 
verschenen. Onder meer over de uitkomsten 
van een enquête onder bewoners en van 
gesprekken met verenigingen en maatschap-
pelijke organisaties, gemeenteraden, colleges 
van B&W. Vertegenwoordigers vanuit andere 
regio’s hebben hun ervaringen met herinde-
ling (Goeree-Overflakkee, Krimpenerwaard)  
of versterkte samenwerking (Drechtsteden, 
West-Brabant) gepresenteerd. 
 
Uiteindelijk zullen de vijf raden van de afzon-
derlijke gemeenten op 17 december in hun 
raadsvergaderingen een standpunt moeten 
innemen. De fractie van CDA Binnenmaas zal 
graag tijdens de ALV van 16 november met u 
hierover van gedachten wisselen. Op de web-
site van de gemeente kunt u onder de rubriek 
‘Actueel’ alle beschikbare achtergrondinfor-
matie vinden. 
 

Peter van Loo, fractievoorzitter 
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CDA’ers in raad en commissies 
Door het vertrek van Paul Rijken naar de 
Provinciale Staten en de vorming van de 
afzonderlijke raadsfractie Baars moesten er 
diverse vacatures worden opgevuld. Wat het 
CDA betreft is de samenstelling nu als volgt. 
Gemeenteraad:  
Peter van Loo (fractievoorzitter), Joanne 
Blaak, Adrie Tolenaars, Arie Gravendeel. 
Commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken en 
Middelen: Peter van Loo en Arie Gravendeel. 

Commissie Ruimtelijke  
Zaken:  
Adrie Tolenaars en  
Alfons van Leussen. 
  
 
 
 
 
 
Commissie 
Maatschappelijke 
Zaken:  
Joanne Blaak en 
Deborah van 
Waardenburg. 
 
 
 

 
Auditcommissie: 
Peter van Loo (voorzitter) en Arie Gravendeel. 
Wethouder: Henk van Etten. 
 
We zijn blij dat de dertigers Alfons en Deborah 
hun benoemingen hebben aangenomen. Dat 
is ook goed voor de leeftijdsopbouw. 
 
 
 
 
 

Raads- en commissievergaderingen op 
internet 
De raads- en commissievergaderingen van de 
gemeente Binnenmaas zijn sinds kort live via 
internet te volgen. De beelden worden door 
middel van camera’s uitgezonden op de 
website binnenmaas.raadsinformatie.nl. 
De gemeenteraad hoopt met het digitaal 
uitzenden van de vergaderingen de betrok-
kenheid van de inwoners en andere belang-
stellenden bij de gemeentelijke politiek te 
vergroten. De vergaderingen zijn via dezelfde 
site achteraf te bekijken.  
Dat vergaderingen voortaan thuis vanaf de 
bank te volgen zijn, betekent natuurlijk niet 
dat de gemeenteraad de aanwezigheid van 
belangstellenden in de raadzaal niet meer op 
prijs stelt. Integendeel: de publieke tribune 
blijft.   
 


