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Piet Bervoets: 
40 maandlonen
Topman Piet Bervoets van de re-
gionale belastingdienst SVHW
krijgt ongeveer 40 maandsala-
rissen mee. Dat blijkt uit zijn
deze week openbaar gemaakte
vertrekregeling. Ook blijft hij
pensioen opbouwen. Bervoets
(61) moest dit jaar weg na 33
jaar leiding te hebben gegeven
aan het Samenwerkingsverband
Vastgoedinformatie Heffing en
Waardebepaling (SVHW). Hij
was in opspraak geraakt, omdat
hij familieleden aan een baan
had geholpen bij het SVHW 
en hij zou als een alleenheer-
ser opereren, die opvallend 
veel afdelingshoofden versleet.
Het SVHW int de belastingen
voor in totaal 25 gemeenten in
Zuid-Holland en een water-
schap. 

STRIJEN

Meldpunt voor
problemen in zorg
Inwoners van Strijen en
Puttershoek kunnen vanaf
komend jaar hun klachten
over de zorgverlening van
gemeenten deponeren bij
een digitaal meldpunt. De
PvdA in de Hoeksche
Waard wil zo nauwlettend
volgen of de vijf gemeenten
hun taken goed uitvoeren.
Gemeenten nemen vanaf 
1 januari taken van het rijk
over op het gebied van
jeugdzorg, werk en inko-
men en zorg aan langdurig
zieken en ouderen. De ge-
meenten zeggen zelf gere-
geld te zullen evalueren
hoe goed ze hun nieuwe
taken uitvoeren. Dat gaat
de PvdA niet ver genoeg.

HEERJANSDAM

Houten Hok dit
jaar beperkt
Het Houten Hok, de Heerjans-
damse variant op Het Glazen
Huis van Radio 3FM, blijft 
dit jaar beperkt tot vier uur 
in plaats van vier dagen. Het
feest voor het goede doel, 
waarmee in voorgaande jaren 
telkens rond de 20.000 euro 
opgehaald werd voor Serious
Request, begint vanmiddag 
om 15.00 uur met een high 
tea met taarten. Ook wordt 
er een borrel gehouden. Om
19.00 uur wordt meteen het
eindbedrag bekendgemaakt.
Volgens mede-organisator 
Peter Breure zat er dit jaar 
door gebrek aan mankracht 
niet meer in.  KOSTER003

STRIJEN

Onduidelijk wie
raadslid opvolgt
Paulien Rijsdijk was ook deze
maand weer het enige raadslid
van Strijens Belang. De situatie
rond de opvolging van de dit
jaar afgetreden fractievoorzitter
Henk Kwakernaat is nog niet
volledig opgelost. ,,Begin ko-
mend jaar zouden alle procedu-
res afgerond moeten zijn. Dan
kan een nieuw raadslid aantre-
den en dan gaan we weer als
tweemansfractie verder in 
de gemeenteraad,’’ aldus Rijs-
dijk.
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PvdA: Kijk
naar proef
gratis bus
De PvdA wil dat wethouder Rik
van der Linden een proef met
gratis busvervoer voor minima in
Eindhoven in de gaten houdt,
zodat dit eventueel kan worden
ingevoerd in Dordrecht. 
Dat zegt de partij naar aanlei-

ding van de van een nieuwe
eigen bijdrage van 12,50 euro
voor ouderen die daarmee een
jaar lang gratis kunnen reizen
met de bus in Dordrecht. ,,De
PvdA is zeker nog wel voor gratis
busvervoer,’’ zegt de partij. ,,Maar
het is niet meer gratis voor de 65-
plusser. Wij zouden ook liever
zien dat het gratis busvervoer ge-
koppeld wordt aan inkomen.’’
In Eindhoven loopt nu een

proef waarmee dit jaar niet oude-
ren, maar minima met 120 pro-
cent van het minimumloon gratis
met de bus mogen. De resultaten
van deze proef wil de PvdA in het
voorjaar bespreken in de raad.

PETER KOSTER
HEERJANSDAM |De Heerjansdamse
jongerenwerker Anne Gouw is blij
met de acties die het dorp voert om
hem te behouden. Niet dat hij zijn
werkgever, het Zwijndrechtse Di-
verz, iets verwijt: ,,Ik wist dat ik een
tijdelijke aanstelling had, als vervan-
ger wegens ziekte. Dat zou gewoon
ophouden. Maar als je zo veel steun
krijgt, doe je wel iets goed. Ik voel
me gevlijd, al zie ik het vooral als
steun voor mijn manier van werken.
Een ander zou het moeten kunnen
overnemen, maar als de mogelijk-
heid komt, ben ik beschikbaar.’’
Jongerencentrum Het Honk was

geen onbekend terrein voor hem.
Ook al woont hij sinds enkele jaren
niet meer in het dorp, hij is er gebo-
ren en getogen. Hij was zelfs ge-
ruime tijd vrijwilliger in het cen-
trum op de Molenwei, naast de voet-
balclub waar hij speelt.
Van de zijlijn zag hij natuurlijk

wel dat het jongerenwerk in zijn
dorp niet liep, zoals ook de Dorps-
raad menigmaal verzuchtte. Toen 
er een vacature kwam, aarzelde 
hij niet: ,,Het leek me wel leuk om 

ook eens in mijn eigen dorp te wer-
ken.’’
Dat sloeg aan. Plotseling zitten er,

zodra het centrum open is, tiental-
len jongeren. 
De verklaring voor dat succes is

simpel, meent hij: ,,Je hebt jonge-
renwerkers die als ze ergens begin-
nen eerst een enorm activiteitenpro-
gramma opzetten. Ik doe het an-
ders. Ik investeer vooral heel veel
tijd in contacten leggen met de jon-
geren, ook de jongeren die op straat

hangen. Dan komt de rest van zelf.
Geef mij 28 uur en er ontstaat een
programma van 60 uur. Je ziet dat
het aantal overlastmeldingen in het
dorp flink is teruggelopen.’’
In zijn dromen ziet hij Het Honk

als spin in het wiel van het bloei-
ende Heerjansdamse verenigingsle-
ven. ,,Dat hoort er allemaal bij. Je
geeft de mensen zelf de verantwoor-
delijkheid voor hun omgeving, jon-
geren en ouderen. Dat hoeft niet
vanuit Zwijndrecht te komen.’’

� Anne Gouw,
de jongeren-
werker die
veel Heerjans-
dammers
graag zouden
houden: ‘Als je
zo veel steun
krijgt, doe je
wel iets goed.
Ik voel me ge-
vlijd.’ PRIVÉFOTO 

Jongerenwerker blij met steun

Het jubileumfeest is de kers op de
taart, vertellen de bestuursleden Bas
den Hartog en Cees Weij. De stich-
ting heeft natuurlijk een hoger doel,
maar twee jubilea zijn een mooie
aanleiding om nog meer mooie,
spraakmakende dingen te organise-
ren. In 2016 is het om te beginnen
20 jaar geleden dat Lucien den
Arend het Beeldenpark in het
Noordpark in Zwijndrecht op-
richtte. Dat deed hij vanuit de Ne-
derlandse Kring van Beeldhouwers,
die 2 later haar eeuwfeest viert.
Waar de stichting jarenlang geld-

nood had, heeft ze tegenwoordig de
wind in de zeilen. Kunstenaars kun-
nen sinds kort zelfs een kleine ge-
bruiksvergoeding voor hun schep-
pingen krijgen.

Bedrijven
Grote bedrijven als Oceanco en Fok-
ker blijken bereid de kunst financi-
eel te steunen. In Zwijndrecht
plaatste een bewonersgroep extra
bankjes in het beeldenpark. Alblas-
serdam, de enige gemeente in de
regio die nog kunst aankoopt, werkt
nauw samen met de stichting. Daar-
door komen er aan de boulevard
naar de waterbushalte steeds meer
beelden te staan. Ook bij de water-
bushalte in Hendrik-Ido-Ambacht
komen waarschijnlijk kunstwerken
te staan.
,,Het zou mooi zijn als je vanuit

Alblasserdam via Ambacht door zou

kunnen varen naar de Sophiapolder.
Dan laat je daar landschapskunst
maken. Als je dan ook nog over kunt
steken naar het strandje in het Beel-
denpark, dan kunnen we er een
complete beeldenroute tot aan de
Zwijndrechtse brug van maken,’’
dromen de bestuurders hardop.
Met hulp van het Prins Bernhard

Cultuurfonds zijn deze week al
frames geplaatst, waarmee oude ge-
zichten op Dordrecht een modern
jasje kunnen krijgen.
Bij de waterbus in Papendrecht

staat al enkele jaren een groep
kunstwerken. Alleen Dordrecht en
Sliedrecht en ontbreken nog in het
rijtje van deelnemende Drechtste-
den. Met die gemeenten wil het con-
tact nog niet echt vlotten: ,,Maar
met ons 20-jarig bestaan willen we
daar gewoon ook aanwezig zijn. We
wachten niet meer af.’’

Ze wijzen er daarbij op dat hun
activiteiten geheel in de tijdgeest
passen. Waar het Beeldenpark
begon als een soort ‘asiel’ voor grote
kunstwerken waar nog geen plek
voor was gevonden, ziet het bestuur
de club nu als een burgerinitiatief
die de openbare ruimte invult: ,,Dat
doen we niet alleen, maar met bur-
gers en bedrijfsleven. Dat hoeft de

gemeente niet altijd zelf te doen.’’
Ze doen het bovendien met kunst

van hoog niveau, menen ze: ,,Er zijn
nu weer twee kunstwerken van ons
geaccepteerd door Beelden Aan Zee
in Scheveningen. Dan stellen ze echt
wat voor.’’
In de eerste plaats is de kunst be-

doeld voor de mensen uit de regio.
,,Die hoeven niet in de auto te stap-
pen om te recreëren,’’ stelt Den Har-
tog. Weij: ,,Maar we streven wel
naar een landelijk of zelfs internati-
onaal niveau.’’
Ze hopen bovendien op konink-

lijke belangstelling, om te beginnen
als de koning op Koningsdag naar
Dordrecht en omgeving komt, maar
ook bij het 20-jarig bestaan. Zulke
belangstelling zou niet nieuw zijn;
koningin Beatrix bezocht het Beel-
denpark in het Zwijndrechtse
Noordpark zelfs twee keer.

Spektakel met kunst
ZWIJNDRECHT | Een licht-
kunstwerk op het Drie -
rivierenpunt, een kunst-
route van de Zwijn-
drechtse brug via de So-
phiapolder naar Hendrik-
Ido-Ambacht en Alblas-
serdam, een ruim twee
jaar durend jubileum-
feest: de lijst met plannen
van de Stichting Beelden-
park Drechtoevers lijkt
welhaast eindeloos. 
PETER KOSTER

� Gezicht op Dordrecht, in een oude en een nieuwe versie. De lijst is deze week geplaatst. FOTO CEES WEIJ

Beeldenpark heeft wind in rug voor grote plannen

Wij streven naar
kunst van landelijk
of internationaal
niveau
–bestuurslid Cees Weij


