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Alblasserwaard

Jongen mishandeld
in speeltuin

Intrekken ontheffing

īĦĢĲĴĉĩĢĨĨĢįĩĞīġ Een 14-jarige
jongen uit Nieuw-Lekkerland heeft
aangifte gedaan omdat hij zaterdag 21
mei mishandeld zou zijn in de speeltuin aan de Mercuriusstraat.

Waterschap zet streep door ontheffing rondvaartboot

De 14-jarige jongen speelde daar rond
17.00 uur met een vriendje, toen een
man tussen de dertig en veertig jaar
oud op hem kwam aﬂopen en een opmerking maakte. Daarna schopte de
man een aantal keren tegen de benen
van de jongen waardoor het slachtoffer blauwe plekken opliep.
De verdachte droeg een petje, heeft
blond haar en een tatoeage op zijn onderarm. De man verliet daarna de
speeltuin in onbekende richting. De
vader van de jongen maakte vorige
week, een aantal dagen na het incident, melding van het feit bij de politie.
Mensen die iets hebben gezien, de
verdachte herkennen of andere informatie hebben, worden verzocht zich
te melden bij de politie in Nieuw-Lekkerland. Dat kan ook telefonisch op
0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem op het telefoonnummer 08007000.

Bromﬁetster botst
tegen bestelbus
ğĩĢİĨĢīİĤįĞĞģ Een 18-jarige bromﬁetster uit Molenaarsgraaf raakte vorige week donderdag gewond bij een
verkeersongeval op de Wervenkampweg in Bleskensgraaf. Ze reed de kruising met de Kweldamweg over en zag
daarbij waarschijnlijk een bestelbus,
bestuurd door een 37-jarige inwoner
van Bleskensgraaf, over het hoofd. De
man probeerde nog te remmen, maar
kon een aanrijding met de voor hem
van links komende bromﬁetster niet
voorkomen. De jonge Molenaarsgraafse maakte een ﬂinke klap en
werd met pijn aan haar voet, been en
rug overgebracht naar het Beatrixziekenhuis in Gorinchem.

Braderie Graafzicht
ğĩĢİĨĢīİĤįĞĞģ In woonzorgcentrum Graafzicht te Bleskensgraaf
wordt woensdag 8 juni een braderie
gehouden. In het atrium staan stands
met onder meer keramiek, bloemstukjes, pretex artikelen en handwerk.
Daarnaast zijn er allerlei spellen. De
braderie duurt van 9.30 tot 14.30 uur.

Kort geding om Glasshopper te laten varen
Met een gang naar de rechter proberen de eigenaren van De Glasshopper de
rondvaartboot toch aan het varen te houden.
ĬĲġĉĞĩğĩĞİ Rondvaartboot De Glasshopper van restaurant De Krom in
Oud-Alblas mag niet meer varen. Waterschap Rivierenland heeft naar aanleiding van drie incidenten met de
boot besloten de onthefﬁng in te trekken. Arie de Heer van restaurant De
Krom spant een kort geding aan tegen
deze maatregel.

zemwateren van de Nederwaard tussen Oud Alblas en Kinderdijk. Hier
waren strikte voorwaarden aan verbonden. Er moest veilig met de boot
worden gevaren. Varen met de rondvaarboot mocht geen gevaar opleveren
voor andere recreanten op het water.
Verder mocht de boot geen schade veroorzaken.

In de zomer van 2010 vonden enkele
incidenten plaats waarin de veiligheid
van andere recreanten op het water
volgens het waterschap Rivierenland
in het geding was. Het waterschap is
verantwoordelijk voor de veiligheid op
het water van de Nederwaard en wil
verdere ongelukken met de rondvaartboot voorkomen.

Betreuren
Na deze incidenten heeft het Waterschap vorige week aan de exploitant
laten weten dat de onthefﬁng ingetrokken wordt. “Wij betreuren het feit

Het zou gegaan zijn om drie voorvallen. Twee keer werd een kano geraakt
en eenmaal botste de boot tegen een
kademuur aan. Rivierenland zegt de
exploitanten van De Glasshopper eerder gewaarschuwd te hebben en heeft
nu besloten om een streep door de
rondvaarten met de boot te zetten.

dat de exploitanten hierdoor economische schade oplopen, maar willen
niet voor onbepaalde tijd het risico op
nieuwe incidenten laten voortbestaan”, aldus het waterschap.
Arie de Heer vindt het onbegrijpelijk
dat de maatregel op dit moment van
kracht gaat. “Het hoogseizoen is net
begonnen, we varen soms vier keer per
dag met de Glasshopper. Waarom komen ze daar niet mee in de winter?
Dan heb je rustig de tijd om na te denken en met elkaar in overleg te gaan.”

heeft het gevoel alsof hij wordt tegengewerkt. In overleg met zijn jurist
heeft hij een kort geding aangespannen tegen de maatregel van waterschap Rivierenland. Dat kort geding
zal waarschijnlijk een dezer dagen dienen bij de rechtbank.

De exploitant van de Glasshopper

Bert Bons

“We zullen we ons er met hand en
tand tegen verzetten”, zegt Wim van
den Berg, voorzitter van de Stichting
Vrije Recreatie. “We zijn woedend over
wat er nu gebeurt. De VVV doet niets
anders dan het wiel opnieuw uitvinden. Al meer dan veertig jaar stellen
wij kampeerders, dus ook mensen met
een camper, in staat om voor een zeer
laag tarief bij de boer op het erf te recreëren. Daar hebben we voor moeten
vechten. Daarvoor ben ik zelfs voor de
rechter gedaagd. Nu zijn we niet meer
weg te denken en een geaccepteerde
vorm van kamperen geworden.”
“Dat houdt wel in”, vervolgt hij, “dat
we ook bij het betalen van belastingen
en het voldoen aan regeltjes als volwaardig worden geaccepteerd. De boer
met een minicamping moet zorgen
dat er voldoende sanitair en andere
voorzieningen aanwezig zijn. Hij moet

Intussen staat langs de weg een bord
met daarop de tekst ‘Donderdag rondvaart’. “Ik verwacht dat de uitspraak
voor ons positief zal zijn”, besluit Arie
de Heer.

Negenhonderd bezoekers op zaterdag, vijfhonderd op vrijdag; het
Piratenfeest in Groot-Ammers - met optredens van onder anderen Wolter
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Kroes - is afgelopen weekend een groot succes geworden.

Stroomstoring
Arie de Heer bevestigt de incidenten
maar noemt het ‘een hoop bombarie
om niets’. “Wanneer baldadige kanovaarders aan de Glasshopper gaan
hangen en vervolgens onder de boot
schieten, kunnen wij daar niet veel
aan doen. En die ene keer dat we de
kade geschampt hebben, had te maken met een stroomstoring. Daardoor
ben je even stuurloos. Maar we varen
met vijf of zes kilometer per uur. Er
was geen schade aan de boot. De politie is er niet eens bij geweest, en er is
geen proces-verbaal opgemaakt.”
Dat de zaak toch aan het rollen is gegaan, komt volgens De Heer door de
kanovaarders, die naar het waterschap
zijn gegaan om hun beklag te doen.
Ontheffing
In 2009 verleende waterschap Rivierenland een onthefﬁng voor het varen
met de Glasshopper op de lage boe-

SVR verzet zich tegen komst campererven
įĢĤĦĬ  Burgemeester Dirk van der
Borg gaf vrijdag in Goudriaan het
startsein voor de campererven in de
regio. Kanttekening is wel dat de Stichting Vrije Recreatie helemaal niet blij
is met dit nieuwe initiatief.
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bovendien in steeds meer gemeenten
toeristenbelasting betalen. Dan is het
te gek voor woorden dat gemeentebesturen met dit plan van campererven
akkoord kunnen gaan. Boeren met
zo’n erf hoeven helemaal niets te betalen en zelfs niet voor minimale voorzieningen te zorgen. Pure rechtsonge-

lijkheid dus. De VVV moet zich bij hun
eigenlijke werk houden: toeristen
voorlichten.” De SVR gaat zich de komende maanden met hand en tand
tegen deze ontwikkeling verzetten. Zo
is er al een brandbrief gestuurd naar
de gemeentebesturen in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Erik Zin-
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del van VVV Zuid-Holland Zuid reageert nuchter: “Zo heel erg boos is
Wim van den Berg ook weer niet, want
hij wil wel in onze folder over de Campererven.” Van Zindel vindt de kritiek
niet terecht. “We willen juist gezamenlijk optrekken om de regio te promoten. Het is niet onze bedoeling iemand
brood uit de mond te stoten. Een deel
van de camperaars wil niet op campings staan. Ze hebben alles aan boord
en zeggen: we hoeven niet op een camping te parkeren. Ongeveer een derde
van de mensen met een camper gaat
naar campings, een derde wil veilig
staan dus zoekt vaak een camping
op.”
Dat de nieuwe campererven geen toeristenbelasting hoeven te betalen,
vindt Van Zindel ‘een oneigenlijk argument’. “In de dorpen waar deze erven komen, heffen de gemeenten geen
toeristenbelasting.” Volgens Van Zindel was het hoog tijd dat er speciale
plekken voor camperaars in de regio
komen. “Op de belangrijkste websites
waar mensen met een camper naar
geschikte plekken zoeken, vind je in
deze regio een witte vlek. Camperaars
gaan de regio voorbij.”

Opknapbeurt voor
Stadhuis Nieuwpoort
īĦĢĲĴĭĬĬįı Het Stadhuis in
Nieuwpoort krijgt een grote opknapbeurt. De werkzaamheden gaan in
september of oktober van start. De gemeente Liesveld trekt hiervoor een bedrag van 191.000 euro uit.
Dit deelde burgemeester Willem Gradisen maandag tijdens het persgesprek mee. Met de grondige renovatie
komt de gemeente tegemoet aan de
wens van veel inwoners van Nieuwpoort om het oude gebouw in het centrum van het vestingstadje aan te pakken. Het is dan ook hard nodig, beaamt Gradisen: “Als we het nu
opnieuw uitstellen, gaat het op de langere termijn alleen maar meer kosten.”
Het gaat overigens alleen over het
aanpakken van Het Stadhuis. Het onderhoud van de kademuren, waar ook
onvrede over heerst, staat niet ingepland. Wat betreft het tijdstip van de
werkzaamheden is gekeken naar de
reserveringen van bruidsparen. “Er is
één stel dat in de periode van de opknapbeurt al hun huwelijk gepland
had. We overleggen met hen over een
alternatief.”

