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‘MOLEN BLIJFT
MIJN KIND’

TRAINER WEG BIJ
FC BINNENMAAS

Molenaar Hunink van Landzigt in Zuid-Beijerland draagt
stokje over aan Peter Reedijk.

Mark Weel maakt het seizoen
bij derdeklasser FC Binnenmaas met alle plezier af.
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KLIK & WIN ACTIE

Win twee
overnachtingen
in Kassel

» 21

Ga snel naar:
deweekkrant.nl/actie

Raad Korendijk heeft nog veel vragen

Windmolens
komen er

In balans voor Help2Help

Windmolens langs het Spui bij Piershil blijft de
gemoederen nog steeds bezig houden. De politieke
partijen in Korendijk overstroomden deze week in het
kader van een plan van aanpak, het college met vele
vragen.
door Bas van den Berg
KORENDIJK - Of het nu ging

over locatie 50, het rendement van de windmolens, de
slechte communicatie met
de bevolking en de samenhang met het toekomstige
recreatiepark Swaneblake.
Er was genoeg om over te
discussiëren. Marijke Boorsma (VVD) vroeg zich af, of
Korendijk tot een andere,

WETHOUDER: ‘ER
KOMT GEEN NADER
ONDERZOEK NAAR
LOCATIE 50’
dan door de provincie aangewezen locatie 50, kan komen, als een brede milieu effectenrapportage (MER) dat
zou uitwijzen. ,,Dan zou de
VVD wellicht tot een ander
standpunt kunnen komen,’’
verduidelijkte zij. ,,Wij zijn
meer voorstander van een
locatie voor windturbines

in Zuid-Beijerland.’’ Daarop antwoordde wethouder
Wubbo Tempel, dat er geen
onderzoek naar de geschiktheid van locatie 50 komt.
,,De provincie heeft ons gewoon deze locatie aangewezen.’’ Wel stelde hij de fractievoorzitter van de VVD
gerust, dat bij eventuele
planschade aan de wensen
van de inwoners tegemoet
zal worden gekomen. De
wethouder merkte verder
op, dat nog geen rekening is
gehouden met het plan Swaneblake, dat in het verlengde
van locatie 50 moet komen.
,,De onderhandelaars voor
beide projecten zijn wel in
gesprek met elkaar, maar
zijn nog niet tot elkaar gekomen. Als de onderhandelingen op niets uitlopen, gaat
het totale plan terug naar de
tekentafel en kunnen we opnieuw beginnen”.
Vervolg, zie binnen.

Bij de Yogabloem was zondag een beneﬁet meditatie-avond. De opbrengst van de avond gaat naar Stichting Help2Help. Het
was veel drukker dan de organisatoren Anneke en Willeke van tevoren hadden bedacht en daar waren ze heel blij mee. Het
was het muisstil bij het meditatie gedeelte. Er werden vrijwillige bijdrages gegeven en veel mooie Indiase cadeautjes gekocht.
Help2help had een stand neergezet met Indiase tassen, sjaals, boekjes, wierook, beeldjes en nog veel meer. Foto: Lyzian Kolkman

Discriminatie
Zondagmiddag trof iemand
op een glascontainer bij de
Van der Merckstraat in ‘sGravendeel een discriminerende leus aan. De gemeente
heeft een meldpunt geopend
op www.binnenmaas.nl.

Wij doen nog meer!
Zie advertentie
elders in de krant

Weekmarkt verhuist
NUMANSDORP - De voorbereidingen voor de herinrichting van de Voorstraat
zijn begonnen. De daadwerkelijke uitvoering van de
herinrichting staat gepland
in april 2014. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is het niet wenselijk
om de weekmarkt op het
Flohilplein te handhaven.
Vandaar dat de gemeente
met een tijdelijke alternatieve locatie komt voor
de weekmarkt, namelijk
aan de Leeuwerikstraat.
De weekmarkt verplaatst
dan naar de achterste drie
parkeerkommen nabij de

Albert Heijn. De gemeente
informeerde de marktlieden, omwonenden en winkeliersvereniging over de
tijdelijke verplaatsing van
de weekmarkt. Voorafgaand
aan de verplaatsing stelt de
gemeente een parkeerverbod in voor de achterste
drie parkeerkommen. In het
derde kwartaal van 2014
evalueert de gemeente het
gebruik van de locatie aan
de Leeuwerikstraat onder
de betrokkenen. Zo brengt
zij in beeld hoe deze locatie
bevalt en of deze wellicht
omgezet kan worden in een
definitieve marktlocatie.

Uw kostbaarheden
zijn goud waard!

Nieuwjaarskortingen
bij Roukens Optiek
Wij maken ruimte
voor de nieuwe collecƟe!
Nu keuze uit:

Inkoop • Verkoop • Veiling • Verpanden • Beleggen
Industrieweg 13
3286 BW Klaaswaal
T 0186-571366

Molendijk 1
3262 AH Oud-Beijerland
T 0186-615550

Openingstijden:
Ma. t/m vr. van 9.00 - 17.00 uur
Za. van 10.00 - 16.00 uur

Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag
van 9.30 - 17.00 uur

www.goudwisselkantoor.nl

•
•
•

150 monturen met 100% korƟng
150 monturen met 50% korƟng
150 monturen met 25% korƟng
KorƟng geldt tot 31 januari 2014 en alleen
i.c.m. aankoop van nieuwe glazen.

Molendijk 32 OUD BEIJERLAND 0186 616494

