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HEINENOORD | De gemeente Bin-

nenmaas heeft bewoners van de

Spuivelden en de Hermannushof

onvoldoende en te laat geïnfor-

meerd over de werkzaamheden in

hun straat. Dat vindt het CDA in die

gemeente. De partij heeft daarover

vragen gesteld aan b en w.

In de twee straten moesten ver-

schillende werkzaamheden gebeu-

ren: de aanleg van een regenwater-

riool en het vernieuwen van gas- en

elektriciteitsleidingen. Tijdens een

informatieavond voor bewoners in

juli kon de gemeente nog niet zeg-

gen of ook gas- en elektriciteitslei-

dingen moesten worden vervangen.

Dat bleek wel het geval, maar vol-

gens het CDA kregen de bewoners

daar pas een brief over toen de

werkzaamheden al waren begon-

nen. Netbeheerder Stedin ging al

aan het werk, voordat de overige

werkzaamheden waren uitgevoerd.

Weermis
Deze maand ging het weer mis,

schrijft het CDA. Bewoners kregen

een brief van de gemeente dat een

bouwkundig medewerker zou langs-

komen. Deze bleek op dat moment

al langs geweest, aldus het CDA.

De gemeente heeft in de ogen van

de coalitiepartij de bewoners ook

onvoldoende geïnformeerd over de

vraag waar ze hun auto’s tijdens de

werkzaamhedenmoesten parkeren.

Stedin gaat volgens het CDA even-

min vrijuit. De netbeheerder had de

bewoners gemeld dat ze niet thuis

hoefden te zijn tijdens de werk-

zaamheden. Later bleek dat Stedin

toch afspraken moest maken voor

het aanleggen van nieuwe aanslui-

tingen in de woningen.

De gemeente Binnenmaas kon

gisteren nog niet ingaan op de kri-

tiek van het CDA.

‘Gemeente indefoutbijwerkaanSpuivelden’
‘Kinderlokker’
duiktweerop
In navolging van de Hoeksche

Waard is nu bij een Sliedrechtse

school grote onrust ontstaan over

een man in een witte bestelbus

die kinderen zou meelokken.

Maandag beloofde een man een

cadeautje als twee kinderen in

Sliedrecht in zijn witte bus zou-

den stappen. De kinderen gingen

daar niet op in. Onlangs kwam

vanuit Numansdorp eenmelding

over eenman in een wit busje die

kinderen aansprak.

SLIEDRECHT

Er waart nog een fusiespook rond in

de Hoeksche Waard. Niet alleen de

vijf gemeenten zijn met elkaar in

conclaaf over een eventuele fusie,

ook Stichting Molens Binnenmaas

spreekt met eenmogelijke fusiepart-

ner, in de vorm van Molenstichting

Goeree-Overflakkee. ,,Daarbij kijken

we zelfs ook naar Voorne-Putten,’’

vertelt woordvoerder Wim Bosdijk

van Molenstichting Goeree-Over-

flakkee, die elf molens in haar be-

heer heeft.

Bij elkaar gaan de stichtingen in

de Hoeksche Waard en op Goeree-

Overflakkee twintig molens behe-

ren. Stichting Molens Binnenmaas

heeft er nu zeven in eigendom, maar

voert met de gemeente Korendijk

serieuze gesprekken om ook De

Windlust in Goudswaard en Simo-

nia in Piershil over te nemen.

Schuiven
Hoe meer molens verenigd zijn in

één grote organisatie, des te krach-

tiger kan de groep optreden, verdui-

delijkt Bosdijk. ,,Een voordeel is bij-

voorbeeld dat je mag schuiven met

rijkssubsidies als je meer dan twin-

tig molens in bezit hebt. Daardoor

kun je onderhoud aan een molen

uitstellen ten behoeve van een an-

dere molen. Als je maar enkele mo-

lens hebt, zijn subsidies geoormerkt

voor een bepaalde periode, waar-

door schuiven niet mogelijk is.’’

,,Ook kun je met twintig molens

gemakkelijker onderhoudsafspra-

ken maken met een molenmaker

dan wanneer je er een stuk minder

in je bezit hebt,’’ vult voorzitter Hans

Wybenga van Stichting Molens Bin-

nenmaas aan. ,,En in het contact

met bijvoorbeeld gemeenten en de

provincie kun je werkzaamheden

bundelen,’’ zegt hij ook.

De nieuwe subsidies voor de mo-

lenorganisaties zijn recent weer

voor vier jaar vastgesteld. Dat geeft

beide stichtingen de ruimte om op

hun gemak na te denken over de

toekomst. ,,Daar nemen we de tijd

voor,’’ beaamt Hans Wybenga.

,,Hardlopers zijn doodlopers.’’

,,We gaan sowieso in eerste in-

stantie samenwerken. Werkende

weg verkennen we andere juridi-

sche vormen, waaronder fusie. Maar

dat kan ook bijvoorbeeld een coöpe-

ratie of een overkoepelende stich-

ting zijn waarin alle molenbesturen

participeren,’’ schetst Wim Bosdijk

van Molenstichting Goeree-Over-

flakkee enkele toekomstmogelijkhe-

den. ,,We hebben vier jaar om te ex-

perimenteren en uiteindelijk een

keuze te maken.’’

Er is de molenstichtingen veel aan

gelegen om de toekomst veilig te

stellen en het onderhoud aan de

vele molens zo goed mogelijk te

kunnen blijven uitvoeren. Het histo-

risch erfgoed is nog altijd erg popu-

lair, zo blijkt geregeld als er activi-

teiten bij de molens worden georga-

niseerd.

Molendag
Vorig jaar werd in de Hoeksche

Waard een eigen Open Molendag in

het leven geroepen. ,,Vanwege het

grote succes - de molens werden

door ruim duizend mensen bezocht

- wordt de molendag morgen voor

de tweede keer gehouden,’’ zegt or-

ganisator Ab Mulder, molenaar van

De Windlust in Westmaas. ,,Als het

weer zo druk wordt, wordt de Mo-

lendag Hoeksche Waard voortaan

elk jaar gehouden,’’

Morgen zijn alle Hoekschemolens

tussen 10.00 en 17.00 uur geopend.

Bij museum Het land van Strijen is

een expositie over de geschiedenis

van molens. Ook is daar vanaf 11.00

uur een demonstratie smeden.

Vanaf pensionstal De Ritselaer in

Westmaas rijdt een huifkar langs de

molens aan de Binnenmaas. Aan-

melden kan via 0186-573042.

Allemolenssamen
inééngrotestichting
HOEKSCHEWAARD |Molen-
stichtingen in de Hoek-
scheWaard en op Goe-
ree-Overflakkee verken-
nen de mogelijkheden
voor samenwerking.
Zelfs een grote molenfu-
sie is een serieuze optie.
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ZMolenaar Ab Mulder brengt ‘zijn’ Windlust in gereedheid voor de Molendag. FOTO VICTOR VAN BREUKELEN

Nog een fusiespook waart rond in HoekscheWaard

STREEKPRODUCT

Tijdens de molendag kunnen
liefhebbers van streekproduc-
ten een nieuw product van
Hoeksche bodem proeven.
Bakker Jan de Koning van het

Bakkerijmuseum in Maasdam

bakt zijn vorige maand geïntro-

duceerde Hoeksche Molenbol.

,,Die wordt gebakken van volko-

renmeel die wordt gemalen

door molen Windlust in West-

maas,’’ vertelt De Koning. ,,We

wilden graag een streekproduct

maken. Dat is de Molenbol ge-

worden. Hij heeft wat weg van

een molensteen. ‘’ Dan lachend:

,,De Molenbol ligt alleen minder

zwaar op de maag.’’

Bollen zijn vanaf 09.00 uur te

koop aan de Hoeksedijk 3A.

Nieuw:HoekscheMolenbol

Als je twintig
molens hebt, mag
je schuivenmet
rijkssubsidies
–Hans Wybenga

Jennie Sint-Nieklaas
–verloskundige

‘Overtollig
kraamspul
hardnodig
inEthiopië’
Als voormalig verloskun-
dige weet Jennie Sint-Nie-
klaas uit 's-Gravendeel als
geen ander hoe belangrijk
goede hygiëne bij een beval-
ling is. Vandaar dat zij
kraamspullen inzamelt voor
landen waar het met die hy-
giëne minder goed is ge-
steld, vertelt zij.

Wat heeft u allemaal nodig?
,,Van alles wat er in een kraam-
pakket zit, zoals kraamver-
band, steriele gaasjes, beval-
lingsmatrasjes. Vrouwen die
pas bevallen zijn, kunnen spul-
len bij mij inleveren.’’

Houden zij zoveel over dan?
,,Ja, zeker. Ik spaar vaak vijftien
volle zakken bij elkaar in een
half jaar. Vrouwen krijgen een
kraampakket van hun verzeke-
ringsmaatschappij cadeau.
Vaak hebben ze die deels niet
nodig, omdat ze bijvoorbeeld
opeens in het ziekenhuis beval-
len. Anderen veranderen tij-
dens de zwangerschap van
verzekeringsmaatschappij en
krijgen er twee.’’

Waar gaan de spullen die u
inzamelt naartoe?
,,Ik werk onder de vlag van
Stichting Babyhope. Dit is een
organisatie die is uitgegroeid
tot een netwerk van 320 inza-
melpunten in heel Nederland
en die voor allerlei landen inza-
melt. Mijn spullen gaan groten-
deels naar een kraamkliniek in
Ethiopië, waar een Neder-
landse verloskundige werkt.’’

Hoe bent u in contact geko-
men met deze kliniek?
,,Via kennissen die zich voor
deze kliniek inzetten en er ge-
regeld naartoe gaan. Het zou
zomaar kunnen dat ik binnen-
kort ook eens afreis. Ik zamel
overigens ook kraamspullen en
babykleertjes in voor een zie-
kenhuis in Malawi.’’

Hoe is het gesteld met de
hygiëne in deze landen?
,,Erg slecht. Zo’n kraamkliniek
in Ethopië is niet voor niets ge-
bouwd. Soms worden vrouwen
met een ezelkar naar de kliniek
gebracht. Ze zijn daar zó blij
met onze spullen. Wie iets over
heeft, kanmij bellen op
06-23344438.’’
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