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Samenwerking GLZ

Raad verzet zich tegen samengaan ambtenarenapparaten

Zederik in de bres voor zelfstandigheid
De gemeenteraad van Zederik heeft zich maandagavond in een motie bij
voorbaat verzet tegen de ambtelijke samenvoeging van de GLZ-gemeenten.
ĪĢĢįĨĢįĨ  Eén ambtelijk apparaat
voor Giessenlanden, Zederik en Leerdam; de Zederikse politici voelen er
niets voor. Dat bleek maandag bij de
bespreking van het komende bestuurskracht- en reikwijdteonderzoek.
De optie van één ambtelijke organisatie met drie zelfstandige gemeenten
hoeft wat Zederik betreft daarbij niet
meegenomen te worden.

Kunstenares Iny Hummelink
uit Nieuwpoort is ook graag
buiten de galerieën actief.
Eerst waren er gebreide
lapjes op een Streefkerkse
molen, nu sjabrakken in een
manege in Groot-Ammers.
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De raad wil dat onderzoek beperken
tot de zes bestaande samenwerkingsgebieden en een eventuele verbreding
van die samenwerking. Dat werd vastgelegd in een motie. Het idee om de
onderzoekers de vrijheid te geven zelf
varianten in te brengen, kreeg de handen niet op elkaar. Als het bureau al
met spontane ideeën komt, moeten
die zich beperken tot de bestaande sa-

menwerking en de eventuele verbreding daarvan. De suggestie van de bijzondere ondernemingsraad om ook te
kijken naar een samenvoeging van
Giessenlanden, Leerdam en Zederik
viel al helemaal niet in goede aarde.
De overgrote meerderheid van de Zederikse raad nam de motie, tijdens
een schorsing met vereende krachten
in elkaar getimmerd, aan. Alleen de
PvdA stemde tegen. De motie ‘tackelt’
de grootste zorgen en bezwaren van de
fracties. “Het gaat om onze zelfstandigheid. Dat is het uitgangspunt.”
Deze maand staat in de drie gemeenten het voorstel op de agenda om te
komen tot een bestuurskracht- en een
reikwijdteonderzoek. Het doel van het
bekijken van de bestuurskracht is om
te zien of de gemeenten kunnen vol-

doen aan alle opgaven die op ze afkomen. Daarna volgt een reikwijdteonderzoek dat duidelijk moet maken
welke samenwerking nodig is om de
bestuurlijke en ambtelijke ‘slagkracht’
te vergroten. Met de onderzoeken had
de Zederikse raad geen moeite.
Toch overheerste de bezorgdheid.
“Dat van die ene ambtelijke organisatie is een gruwel. Dat is bijna strijdig
met het behoud van onze autonomie”,
vond Jaap van Belle. “Het gaat er toch
om dat we een zelfstandige gemeente
blijven. Als ik sommige dingen lees,
krijg ik gewoon de kriebels”, liet VKGer Klaas van Oort weten. CDA-fractieleidster Irene Hardenbol stoorde zich
aan zinsneden als ‘beter gaan functioneren’ en ‘vergroting van slagkracht’.
“Het staat dus al vast dat het nu niet

Hoe kwam u op het idee om
te exposeren op paarden?

Dat idee hebt u nu weer opgepakt?

Iny: ‘Ik kwam in contact met Freek
Bikker. In zijn familie hebben ze een
manege, Arina’s Hoeve. Mirjam Bikker beheert die, ze staat op bijgaande foto. Bij hen zijn we welkom. Zo’n 25 mensen hebben een
sjabrak gemaakt, dat is een paardendekentje voor onder het zadel.’
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De sjabrakken die jullie
maakten lijken kwetsbaar.

Iny: ‘Ja, ze gaan niet echt onder het
zadel gebruikt worden. Het wordt
een modeshow en na afloop zijn de
sjabrakken autonome kunstobjecten. Wellicht gaan we ze nog eens
exposeren ergens.’
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Wanneer is het publiek welkom?

Iny: ‘Op zaterdag 16 april vanaf
14.00 uur. Het adres is Graafland 43,
maar de ingang van manege Arina’s
Hoeve is aan de Haarsteeg, om de
hoek.’
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Wat kunnen we hierna van u
verwachten?

Iny: ‘Het volgende thema is “Aan
tafel”. Het kan van alles worden.
Misschien tafelkleden met zakken
erop, zodat je er dingen in kunt opbergen. Of servetten aan het plafond, ha, ha. Er is momenteel van
onze groep ook werk te zien in museum De Kantfabriek in Horst.’

André Bijl

Hondenbruggetje
toch een brug te ver

Iny: ‘Ik heb twee groepen cursisten
met wie ik elke keer aan een thema
werk. Tien jaar geleden had ik dit
idee al, doordat mijn dochter bij de
bereden politie zat. Maar de bereden politie wilde toen geen paarden afstaan om te presenteren.’
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goed genoeg is.” De CDA-er liet weten
met het voorstel in haar maag te zitten. “We gaan niet zonder meer akkoord.” Burgemeester Coert van Ee
benadrukte dat behoud van autonomie en zelfstandigheid voorop staat,
maar dat het geen kwaad kan ook andere zaken te onderzoeken. “Wijs die
niet bij voorbaat af, anders blijven ze
boven de markt hangen.” De fracties
rustten echter niet voor de beoogde
zelfstandigheid via de motie nog eens
extra werd veilig gesteld. Het ontlokte
de Giessenlandse wethouder Wout de
Jong op Twitter al een teleurgestelde
reactie: ‘Ik erger me weer eens groen
en geel aan het samenwerkingsvermogen van gemeenten. Volgens mij ben
ik vandaag teleurgesteld in Zederik.’
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Eerste paal voor huizen Achtkanters
ĤįĬĬıĉĞĪĪĢįİ  De eerste paal voor
het bijzondere nieuwbouwproject van
De Achtkanters in Groot-Ammers
werd woensdag 6 april geslagen.
“De eerste paal die ik net heb mogen
slaan is voor jullie waarschijnlijk een
mijlpaal in je leven. Het gaat nu echt
beginnen.” Met deze woorden sloeg
wethouder Teus van Gelder samen
met gemeentecoördinator Sander
Duits op de bouwlocatie in Groot-Ammers Oost niet alleen de ofﬁciële eerste paal de grond in, maar ook de overbekende spijker op zijn kop. Eind 2008
besloot een vijftiental jonge stelletjes
om via het Collectief Particulier Op-

drachtgeverschap (CPO) hun woning
te gaan bouwen. De gemeente ondersteunde het project en de provincie
gaf een subsidie van 100.000 euro.
CPO maakt het mogelijk om betrekkelijk luxe woningen te bouwen voor
de prijs van een starterswoning.
De groep verenigde zich in kopersvereniging De Achtkanters. Achter de
schermen is hard gewerkt om de bouw
mogelijk te maken en voor te bereiden. Architektenburo Bikker ontwierp
vijftien woningen, waarbij de eigenaren van elke woning apart een aantal
wensen heeft doorgevoerd. Daardoor
worden het allemaal verschillende

huizen, maar vormen de twee blokken
van respectievelijk vijf en tien woningen toch één geheel. Dat de architect
extra zijn best heeft gedaan, zal te maken hebben met het feit dat twee zonen ook aan het project deelnemen.
Bouwbedrijf Van Houwelingen uit
Hardinxveld Giessendam hoopt de
woningen in januari 2012 op te leveren. Het project blijkt succesvol, want
de meeste huizen gaan rond de
150.000 euro kosten. Daarbij zijn zaken inbegrepen als zonwering, een
luxe keuken en de badkamer. “Het
gaat nu echt beginnen”, concludeerde
voorzitter Remco Renssen terwijl het
glas champagne geheven werd.

Grootste risico’s voor regio in beeld
įĢĤĦĬ  De regio Zuid-Holland Zuid
heeft in kaart gebracht wat de grootste
risico’s zijn voor het gebied: een grieppandemie, stroomuitval van langer
dan een etmaal, een grote brand in
een verzorgingstehuis en een ongeval
met gevaarlijke stoffen in de spoorzone Dordrecht/Zwijndrecht.
De veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
(VRZHZ) heeft het regionale risicopro-

ﬁel vastgesteld op 23 maart en was
daarmee de eerste veiligheidsregio in
de provincie die het proﬁel gereed
had. Het gaat om risico’s die de normale werkzaamheden van hulpdiensten overstijgen.
In totaal zijn er veertig realistische
scenario’s beschreven en geanalyseerd. Ook extreem weer, overstromingen of paniek in menigten horen daar-

bij. De belangrijkste risico’s krijgen de
komende periode extra aandacht op
het gebied van risicobeheersing, incidentbestrijding en herstel uit de ontwrichte situatie. Het risicoproﬁel
wordt jaarlijks geactualiseerd. De uitkomsten van de onderzoeken naar de
recente incidenten in Moerdijk en
Kijfhoek zijn mogelijk aanleiding tot
aanpassing van een aantal eerder gemaakte scenario’s.

ĩĦĢİĳĢĩġ Het bruggetje van de
nieuwbouw in Groot-Ammers naar de
Haarsteeg komt toch niet terug. Dat
deelde wethouder Teus van Gelder de
gemeenteraad onlangs mee. Tijdens
de raadsvergadering vroeg Bert van
Barneveld (ChristenUnie/SGP) wat het
college gaat doen met het aanbod van
een plaatselijke ondernemer om een
stalen brug te schenken, die op de bewuste plek kan worden geïnstalleerd.
Veel hondenbezitters zijn namelijk
boos over het verdwijnen van de betonnen brug waardoor ze bij het uitlaten
van hun huisdier niet meer het gebruikelijke ommetje via de Haarsteeg kunnen maken. Liesveld neemt dit aanbod niet aan. Van Gelder. “Ik geef toe
dat we het besluit om die verbinding te
verwijderen beter hadden kunnen
communiceren met de bewoners.
Maar dat doet niets af aan uw opdracht
als raad dat wij moeten bezien of we
op het gebied van bruggen binnen de
gemeente de nodige bezuiniging kunnen doorvoeren. Dat rondje kunnen de
hondenbezitters ook nu nog lopen,
maar dan via de twee bestaande bruggen op zo’n honderd meter van de
plaats waar die betonnen plaat lag.”

Liesveld aan de slag
met probleemjeugd
Liesveld moet initiatieven
nemen om de jeugdoverlast in deze
gemeente aan te pakken. Dat stelde
burgemeester Willem Gradisen tijdens de afgelopen raadsvergadering.
Hij reageerde hiermee onder meer
op het zoveelste geval van zinloos
geweld in Streefkerk, waarbij onlangs
een meervoudig gehandicapte man
van 24 jaar werd mishandeld. “Het is
bijzonder triest. Ik heb het slachtoffer
bezocht. De impact voor deze man
en zijn ouders is bijzonder groot. Ik
heb de politie duidelijk gemaakt dat
ik een zeer zware inzet verwacht om
deze zaak op te lossen.”
De politie pakte woensdag 6 april een
verdachte van de mishandeling, een
14-jarige inwoner van Groot-Ammers
op. Maar ook de gemeente blijft wat
Gradisen betreft niet stilzitten. “Wij
hebben een aanjaagfunctie. We kunnen niet alleen naar de politie wijzen.
Er is al een aantal stappen gezet en
we gaan nog eens goed in kaart brengen wat er allemaal speelt. Desnoods
maken we daar formatie voor vrij.”

A>:HK:A9 

