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Taxichauffeuse rijdt
114 op N480

Liever één sterke dan twee zwakke scholen

ĞĩğĩĞİİĢįĴĞĞįġ Een bestuurster
van een taxi kreeg vrijdag een boete
omdat ze 114 kilometer per uur op de
provincialeweg N480 bij Nieuw-Lekkerland reed. De maximumsnelheid is
daar tachtig kilometer per uur. Ook op
de Essenweg en de Peppelweg in
Groot-Ammers reden meerdere automobilisten meer dan dertig kilometer
te hard. De hoogst gemeten snelheid
op deze wegen - waar zestig kilometer
per uur is toegestaan - was 100 kilometer per uur. Bij een controle op de Planetenlaan te Nieuw-Lekkerland, waar
dertig kilometer per uur de max is,
reed niemand te snel. Er werden deze
dag dertien bekeuringen uitgedeeld.

alblasserwaard/vijfheerenlanġĢī In de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden moeten op termijn
minder, maar wel sterkere scholen komen.
Dat is het doel van een eerste overleg
op 22 juni tussen gemeenten, schoolbesturen, scholen en vertegenwoordigers van wijk- en dorpsraden. De bijeenkomst vormt de start om te komen
tot een breed gedragen plan voor toekomstbestendig primair onderwijs in
de regio.
Veel scholen op het platteland verkeren in de gevarenzone. Vanwege de
demograﬁsche krimp in dorpen ne-

men de leerlingenaantallen af. Daardoor staan de ﬁnanciën van basisscholen onder druk en wordt het
steeds moeilijker om de kwaliteit van
het onderwijs te waarborgen.
Onder andere De Zaaier in Wijngaarden kampt met een snel dalend leerlingaantal. De school komt met 72
leerlingen al gevaarlijk dichtbij de ophefﬁngsnorm van 61. Interim-directeur Corné Egas ziet bestuurlijke samenwerking van groot belang om de
kwetsbaarheid van kleine scholen weg
te nemen. Een denkrichting is het opzetten van een christelijke evenknie
van O2A5, het bestuurlijke samenwerkingsverband voor het openbaar on-

derwijs. Op dit moment werken de
christelijke scholen al samen in het
Protestants Christelijk Basis Onderwijs Alblasserwaard-West, maar dit
heeft nog geen bestuurlijke status.
Gemeenten sporen scholen aan tot
vergaande samenwerking, maar kijken ook steeds vaker naar gedeelde
huisvesting van christelijke en openbare scholen in één pand. In onder
andere Giessenburg, Nieuwpoort,
Hoornaar en Lexmond is dit succesvol. In dorpen met slechts één school,
zoals Wijngaarden en Goudriaan,
biedt dit echter geen soelaas.
Aan de hand van de sessie van 22 juni
worden diverse scenario’s op papier

gezet. Deze worden naar verwachting
in het derde kwartaal van 2015 gepresenteerd. Daarna gaan partijen met
elkaar in overleg voor planvorming.
Het project toekomstbestendig onderwijs vindt plaats binnen het zogeheten
anticipeerprogramma van de provincie Zuid-Holland en het ministerie van
Binnenlandse Zaken. Dit programma
moet regio’s en gemeenten ondersteunen om te anticiperen op demograﬁsche veranderingen zodat ze op
tijd beleidsaanpassingen door kunnen voeren.
André van der Vlerk / Marijke Verhoef

Starterswoningen op plek gemeentehuis

Bijeenkomst A15
in Schelluinen

ĤĬĲġįĦĞĞī Het voormalige gemeentehuis in Goudriaan wordt binnenkort
gesloopt; ervoor in de plaats komen
vijf starterswoningen.
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Daarmee komt een einde aan het jarenlange maken van plannen voor
deze locatie. Het gebouw dat in 1964
werd gebouwd als gemeentehuis fun-

geerde voor Goudriaan en Ottoland
stond al veel langer op de nominatie
om plaats te maken voor nieuwbouw.
“We hebben verschillende ontwerpen

gemaakt, maar om allerlei redenen is
dat nooit rond gekomen”, vertelt Floor
de Groot, eigenaar van het leegstaande
pand.
In overleg met Hofstede Makelaardij
kwam er een plan op tafel dat wél ten
uitvoer gebracht kan worden: vijf starterswoningen, met prijzen vanaf
189.000 euro. De ontwerper van de woningen is Architektenburo Bikker uit
Groot-Ammers. “Het gaat om ruime
huizen”, vult makelaar Gerco den
Oudsten aan. “Op de eerste verdieping
bevinden zich drie slaapkamers en op
de zolder is ruimte om nog eens twee
kamers te maken. Ook hebben de woningen alle een ruime achtertuin van
ongeveer elf meter. En natuurlijk is
ook de plek geweldig, met het uitzicht
op de Goudriaan.”
Belangstelling
Niet voor niets krijgen zowel De Groot
als Den Oudsten nu al regelmatig vragen over de stand van zaken van dit
nieuwbouwproject. “De belangstelling is inderdaad groot. Alle seinen
staan inmiddels op groen. In september gaan we van start met de bouw van
de starterswoningen. De planning is
dat deze in het voorjaar van 2016 klaar
zullen zijn.”
Voor meer informatie: 0183-359940 of
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VNO-NCW West en
VNO-NCW Midden hebben de handen ineen geslagen bij een gezamenlijk infraprobleem: de A15. Op dinsdag 30 juni houden de twee werkgeversorganisaties een bijeenkomst bij
MAN Trucks RosiervandenBosch,
Griendweg 10 in Schelluinen. Het
thema is: ‘A15: verbinding met Europa of vertragingstraject naar het
achterland?’.
Samen met vertegenwoordigers van
onder meer de provincies Zuid-Holland en Gelderland, EVO, Transport
en Logistiek Nederland en Rijkswaterstaat komt het streven naar een
veilige A15 met gegarandeerde doorstroming van het verkeer in presentaties en een discussie naar voren.
Aan bod komen vragen als ‘Hoe belangrijk is de A15 Corridor voor de
economie van Nederland, maar ook
voor de bevoorrading van Europa?’,
‘Wat zijn de kosten van de stremmingen op de A15 voor de ondernemers
en hoe kunnen we deze in beeld
brengen?’ en ‘Hoe zal een toekomstige A15 eruit moeten gaan zien?
Oplaadstroken? Flexibele belijning?’
Voor meer informatie: av@vno-ncwwest.nl of
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