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Betreft: Grenscorrectie Oudenhoorn 
 
 
 

 Spijkenisse, juli 2014 
  

   

 

Beste bewoners, 
 
De afgelopen periode is er veel te doen geweest rond de gemeentelijke herindeling tussen de gemeente 
Bernisse en Spijkenisse en in het bijzonder de grenscorrectie ten aanzien van de kern Oudenhoorn. De PvdA 
Nissewaard maakt graag haar standpunt kenbaar middels deze brief.  
 
In de gesprekken tijdens ons PvdA buurtonderzoek op 22 februari van dit jaar hebben we gehoord dat het 
merendeel van de bewoners van Oudenhoorn liever onderdeel wil uitmaken van de gemeente Hellevoet-
sluis. Inmiddels heeft de gemeente Bernisse 950 inwoners van Oudenhoorn geraadpleegd, waarvan 720 
mensen hun stem hebben uitgebracht. Maar liefst 93% van de respondenten heeft aangegeven voor een 
grenscorrectie te zijn. 
 
De PvdA Nissewaard wil zich na de herindelingsverkiezingen op 19 november 2014 binden aan het advies 
dat de bewoners van Oudenhoorn hebben uitgebracht. De nieuwe gemeente Nissewaard kan niet om dit 
resultaat heen. Hierdoor zal er een grenscorrectie plaats moeten vinden, zodat Oudenhoorn onderdeel uit 
gaat maken van de gemeente Hellevoetsluis. Deze correctie kan op zijn vroegst plaatsvinden op 1 januari 
2016. Volgens ons moet dit dan ook het streven zijn van de nieuwe gemeente Nissewaard. Tot aan de be-
oogde grenscorrectie zal de PvdA zich in blijven zetten voor de belangen van de bewoners van Ouden-
hoorn. 
 
Op 8 november dit jaar zal de PvdA Nissewaard als onderdeel van een bustour Oudenhoorn bezoeken. Wij 
zullen ons dan laten vergezellen door PvdA Hellevoetsluis, zodat u ook alvast kennis kunt maken met onze 
volksvertegenwoordigers aldaar. Ook zij zijn van mening dat het oordeel van de bewoners van Oudenhoorn 
gehonoreerd zou moeten worden. 
 
Mocht u intussen vragen of opmerkingen hebben ten aanzien van ons standpunt, dan kunt u ons altijd be-
naderen. Wij hopen u met dit bericht voldoende te hebben geïnformeerd! 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Wouter Struijk      Leander Pel 
Lijsttrekker PvdA Nissewaard       Voorzitter PvdA Nissewaard 
 
Henk Joosten       Paul van de Meeberg 
Fractievoorzitter PvdA Hellevoetsluis   Voorzitter PvdA Hellevoetsluis 
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