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Hulpdiensten in
actie voor ﬁetslampje
ĩĢĢįğįĬĢĨ Brandweer, politie en
ambulances rukten maandagavond
uit om, naar later bleek, een ﬁetslampje te redden.
Een voorbijganger zag rond 19.00 uur
in het kanaal langs de Kanaaldijk in
Leerbroek een licht branden. Hij vermoedde dat er iemand te water was
geraakt. Twee duikploegen en twee
blusvoertuigen van de brandweer,
twee ambulances, het Mobiel Medisch Team en agenten kwamen ter
plaatse. Met behulp van een verrekijker werd duidelijk dat het om een ledﬁetslampje ging en konden de hulpdiensten na een kort onderzoek weer
hun weg vervolgen.
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Minder korting subsidies verenigingen
ĞĩğĩĞİİĢįĴĞĞįġ  De subsidies die
verenigingen in de gemeenten Graafstroom, Nieuw-Lekkerland en Liesveld
krijgen gaan volgend jaar hoogstwaarschijnlijk niet met tien, maar met vijf
procent omlaag.
De drie gemeenteraden lieten de colleges maandag tijdens een gezamenlijke vergadering in Nieuw-Lekkerland
weten niet akkoord te gaan met een
verlaging van tien procent. Een amendement van het CDA om dat terug te
schroeven tot vijf procent werd uiteindelijk gesteund door SGP en ChristenUnie. Het benodigde geld halen de
partijen uit het overschot van bijna
110.000 euro, dat ‘Kinderdijk’ in 2011
volgens de begroting overhoudt. De
colleges hadden voorgesteld dit te bestemmen aan toerisme en recreatie.
“Wat overblijft, is beschikbaar voor
dat doel.”
PvdA en Gemeentebelangen Liesveld
gingen nog een stap verder. Zij pleitten ervoor om de korting van tien procent helemaal te schrappen. De twee
partijen willen eerst een gezamenlijk
subsidiebeleid van de drie gemeenten
van Kinderdijk afwachten, dat voor komend jaar op de planning staat. “We
zijn blij dat de andere partijen nu onze
kant op schuiven, maar wij willen pas

praten over een korting op subsidies
als het beleid geharmoniseerd is”,
stelde Arco Bikker (Gemeentebelangen Liesveld). De ChristenUnie liet
daarnaast weten moeite te hebben
met de geplande korting van subsidies
op molens en gemalen met vijftig procent. “Juist zij vormen een belangrijk
onderdeel van de economische peiler
die het toerisme in ons gebied is.”
Tijdens de gezamenlijke raadsvergadering gaven de fracties aan tevreden

te zijn over de gepresenteerde begroting. De complimenten vlogen daarvoor wederzijds over tafel. Johan de
Kruijk (PvdA): “U heeft hiermee een
huzarenstukje verricht.” Met name
werd gewezen op het feit dat de stijging van de onroerendezaakbelasting
tot enkele procenten beperkt is. Ad
van Rees (CDA): “Wij zagen donkere
wolken van tientallen procenten ozbverhoging aankomen. Wat er nu op tafel ligt, stelt ons tevreden.”
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Met creatief boekhouden, een serie
beperkte bezuinigingen en een beperkte verhoging van de lasten hebben de Kinderdijk-gemeenten de begroting voor 2011 sluitend weten te
krijgen. Zoals gesteld, blijft er volgens
de berekeningen van de drie colleges
zelfs een bedrag van bijna 110.000
euro over.
De wethouders ﬁnanciën Dirk Heijkoop van Graafstroom, Piet Vat van
Nieuw-Lekkerland en Cees van der
Vlist van Liesveld lieten vorige week
dan ook weten trots op deze begroting. Tegelijkertijd zien zij ook dat er
in de jaren na 2011 nog miljoenentekorten aan de horizon dreigen en dat
de ‘kaasschaafmethode’ niet meer kan
worden toegepast. “We hebben nu nog
geen onomkeerbare besluiten genomen”, knikt Cees van der Vlist. “Voor
de toekomst willen we werken aan een
strategische visie voor Kinderdijk. Wat
voor overheid willen wij zijn? Wellicht
zijn er taken die je als gemeente af zou
kunnen stoten. Je kunt dan denken
aan dat je vooraf niet alles checkt,
maar achteraf steekproefsgewijs controleert. Dat scheelt ambtelijke uren
en dus veel kosten.”
Geurt Mouthaan

Protest tegen verhogen
kosten van begraven
ĞĩğĩĞİİĢįĴĞĞįġ  De verhoging van
de kosten van begraven gaat in NieuwLekkerland en Graafstroom veel te
hard. Dat stelden PvdA en SGP maandag tijdens de gezamenlijke raadsvergadering van de drie ‘Kinderdijk’-gemeenten.
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Uitbreiding kerk gaat van start
DIIDA6C9 Leo van de Beukel heeft zaterdagochtend de eerste paal geslagen van een uitbreiding voor de gereformeerde
kerk in Ottoland.

De kerk krijgt de komende maanden een aanbouw van ongeveer tien bij tien meter. De bestaande bijgebouwen worden
omgevormd tot de entree van de nieuwe kerk. De huidige
ingang wordt bij de kerkzaal getrokken. Het hele traject zal
ongeveer twee à drie jaar in beslag nemen en zal voor een
groot deel door leden uit de eigen gemeente gerealiseerd
worden.

Verspreidingsgebied
Verschijnt gratis huis-aan-huis op donderdag in
de plaatsen Ameide, Arkel, Bleskensgraaf,
Brandwijk, Giessenburg, Goudriaan,
Groot-Ammers, Hei- en Boeicop, Hoogblokland, Hoornaar, Kinderdijk, Langerak, Leerbroek, Lexmond, Meerkerk, Molenaarsgraaf,
Nieuwland, Nieuw-Lekkerland, Nieuwpoort,
Noordeloos, Ottoland, Oud-Alblas, Schelluinen, Streefkerk, Tienhoven, Wijngaarden.

Prijs
Andere fracties konden wel leven met
het voorstel van de drie colleges. Ad
van Rees (CDA Graafstroom): “Er
hangt een forse prijs aan, maar we bieden daarvoor ook een kwalitatief hoge
voorziening aan.” En Leo Veth (VVD
Nieuw-Lekkerland): “Het is nu even
pijnlijk, maar je zal er doorheen moeten.”

familierecht, scheiding, bemiddeling

De kerk heeft momenteel te weinig plaats voor allerlei vormen van gemeentewerk, zoals het koffiedrinken na de dienst,
de kindergroepen en vergaderingen. Daarnaast heeft de gereformeerde kerk te maken met een grote aanwas van jeugd.
www.israelsvankessel.nl 0345 - 545 700
mr. G. Emmerik, advocaat
drs. C. Hosman, NMI gecertificeerd mediator

Champagne
Na afloop van het slaan van de eerste paal brachten gemeenteleden en dominee Mirjam Kollenstaart-Muis een toost uit
met champagne en was er vuurwerk. Heibedrijf Van Dam uit
Ottoland doet het heiwerk voor de uitbreiding van de gereformeerde kerk.
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Het kostendekkend maken en gelijktrekken van de grafrechten zorgt ervoor dat inwoners van Nieuw-Lekkerland en Graafstroom vanaf 2011 bij
een begrafenis fors hogere kosten tegemoet gaan zien. “Dit is geen marktproduct. Hier mogen we niet aan verdienen”, liet Johan de Kruijk (PvdA)
weten. Zijn collega uit Liesveld, Chris
den Haak vulde hem aan: “Je kunt beter in 2010 het moede hoofd neerleggen. Dat scheelt heel veel geld.”
Ook de SGP vond de prijsstijging van
de kosten van begraven te fors. “Wij
streven er niet naar dit kostendekkend
te laten zjin. De kosten gaan zeker in

Nieuw-Lekkerland onaanvaardbaar
omhoog”, stelde Piet de Gruijter. Hij
kreeg wat betreft Nieuw-Lekkerland
steun van CDA-er Engel Breedveld. Hij
pleitte ervoor om de verhoging in fases door te voeren. “En in de nieuwe
gemeente moeten we wellicht het aantal begraafplaatsen heroverwegen.”
Een overweging waar PvdA-er Chris
den Haak mee instemde. “Er is een
aantal begraafplaatsen dat bijna vol is.
Je kunt daarna kijken of die dan nog
wel uitgebreid moeten worden.”

Uitgever
Het Kontakt Edities bv, Goudriaan
Floor de Groot
Directie
Bauke Hoekstra, algemeen directeur
Adres
Het Kontakt Edities bv
Zuidzijde 131 | 2977 XE Goudriaan
Postbus 1 | 2977 ZG Goudriaan
Telefoon (0183) 58 32 00

Advertentieafdeling
Fax (0183) 58 33 08
advertentie.alblasserwaard@hetkontakt.nl
Manager marketing & sales
Edwin van Daalen
Advertenties
Carmen Timmer (0183) 58 32 78
Wim van Leeuwen (0183) 58 32 73
Redactie
Fax (0183) 58 85 52
redactie.alblasserwaard@hetkontakt.nl
Hoofdredacteur
Rick den Besten

Je nieuwe job op www.hetkontakt.nl
Redactie
Geurt Mouthaan (0183) 58 32 57/
(06) 53 26 51 99
Anne Marie Hoekstra (0183) 58 32 77/
(06) 10 95 22 59
Sportredactie
Rick den Besten (0183) 58 32 01
(06) 53 41 00 19
Website
www.hetkontakt.nl
Advertentietarieven
Losse plaatsingen: € 0,53 per mm excl. BTW.
Contracttarieven op aanvraag.

Combinatiemogelijkheden met
Het Kontakt editie Leerdam, Vianen, Lek en
IJssel Oost en West, Land van Heusden &
Altena, Bommelerwaard en Klaroen.nl.
Inzendtermijn
Advertenties tot woensdag 08:00 uur
Redactiekopij tot woensdag 08:00 uur
Digitaal aanleveren van advertentiemateriaal
in overleg
Verspreiding
Van de Meer / Vuren
Tel. (0183) 63 80 55

